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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att på uppdrag av en global industriorganisation undersöka 

högskole- och universitetsstudenters upplevelse av organisationens externa employer 

brand vid en decentralisering. Studien byggde på åtta intervjuer med 

materialvetarstudenter, tillika potentiell framtida arbetskraft. Data analyserades utifrån 

en kvalitativ tematisk analysmetod. I resultatet framkom sex olika teman som enligt 

respondenterna är relevanta att ta hänsyn till vid en decentraliseringsprocess. Dessa sex 

teman är Ekonomi; Organisationsstruktur; Chefer och styrning; Kommunikation; 

Kultur och klimat samt Karriärmöjligheter.  Resultatet visade att en tydlig 

kommunikation inom och mellan enheterna är nödvändig för att kunna lyckas med 

decentraliseringsprocessen. I resultatet framkom även vikten av chefernas ansvar vid 

decentraliseringen, där ökad självständighet kräver kompetenta personer på 

chefspositioner. Organisationsstrukturen möjliggör kortare beslutsvägar vilket innebär 

större inflytande hos de anställda, där en starkare kultur kan rota sig. Vidare påtalades 

även risken för ökad konkurrens mellan enheterna samt försämrade karriärmöjligheter.  

 

Nyckelord: Employer branding, externt employer brand, decentralisering, 

kommunikation.  

  



 

 

Title: The essential in decentralization. How a global organization´s employer brand is 

experienced in decentralization.  

Abstract 

The purpose of this study was, on behalf of a global industry organization, to investigate 

the experience of university students concerning external employer brand in a 

decentralization process. The study was based on eight interviews with material science 

students, which are their potential future employees. The data was analyzed on the basis 

of a qualitative thematic analysis method. The results revealed six different themes that, 

according to respondents, are relevant to take into account in a decentralization process. 

These six themes are Economy; Organizational structure; Managers and management; 

Communication; Culture and climate and Career opportunities. The result showed that 

explicit communication, within and between the units, is necessary to succeed in a 

decentralization process. The result also revealed the importance of the managers' 

responsibility in decentralization, where increasing independence requires competent 

people as managers. The organizational structure enables quicker decision-making with 

more influence for the employees, where a stronger culture can appear. Furthermore, the 

risk of increased competition between the units and the inferior of career opportunities 

was pointed out by the respondents.  

 

Keywords: Employer branding, external employer brand, decentralization, 

communication. 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka alla som gjorde denna studie möjlig. Ett tack riktas till organisationen som 

denna studie utfördes på uppdrag av. Även ett tack till vår kontaktperson som har varit 

ett bra stöd under studiens gång. Ett stort tack riktas till de respondenter som ställde upp 

på intervju samt till de som deltog i pilotintervju. Ett särskilt tack riktas till vår 

handledare Lars Eriksson på Högskolan i Gävle som kommit med viktiga synpunkter 

och varit ett fantastiskt stöd genom hela uppsatsen.  

 

Gävle, maj 2017 

Tina Häll och Madelene Åhlstrand  
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Introduktion 

En av de största utmaningarna idag för innovativa industriorganisationer är att hitta 

kompetent arbetskraft vilket är en förutsättning för att organisationer ska hålla sig 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Organisationer måste därför hitta strategier för 

att attrahera kompetent framtida arbetskraft. En viktig strategi är att arbeta med 

employer branding, ett starkt employer brand kan medföra att kompetent arbetskraft 

söker sig till organisationen istället för att organisationen aktivt ska eftersöka 

arbetskraften.  

Employer brand är ett aktuellt ämne, trots detta har det inte utförts så många 

studier inom området utifrån ett psykologiskt perspektiv. Denna studie har en 

psykologisk utgångspunkt på ämnet employer brand vilket skapar relevans. 

 

Employer brand 

Employer brand grundar sig i en organisations anseende och vad den allmänna 

uppfattningen av organisationen är. Detta kan förklaras som en organisations 

attraktionskraft, vilket är den allmänna upplevelsen av en potentiell arbetsrelation till en 

organisation samt hur den upplevs som arbetsgivare (Gomes & Neves, 2010). Employer 

brand är ett begrepp som innebär att en organisations karaktärsdrag speglas till anställda 

eller potentiella arbetstagare och har till syfte att utmärka organisationen från 

konkurrerande organisationer. Employer brand lyfter fram de unika aspekterna som 

organisationen erbjuder sina anställda för att göra sitt arbetsgivarvarumärke 

eftertraktansvärt (Kristin & Surinder, 2004). Employer brand har blivit ett viktigt 

strategiskt verktyg för att organisationer ska vara konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden. Genom att ha ett bra employer brand lockar organisationer till sig den 

kompetens och talang som krävs för organisationens fortlevnad. Faktorer som påverkar 

synen på employer brandet är exempelvis: kompensation, möjlighet till utveckling, 

trygghet i anställningen samt karriärmöjligheter (Chhabra & Sharma, 2014). 

Employer brand delas upp i internt och externt, det interna employer brandet 

fokuserar på att behålla nuvarande arbetskraft med den kompetens som de besitter. Det 

externa employer brandet handlar om att kunna attrahera potentiell arbetskraft, hur en 

organisations image uppfattas av potentiella arbetstagare och synen på en organisation 
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som arbetsgivare (Chhabra & Sharma, 2014; Rampl & Kenning, 2014). Likt extern 

marknadsföring syftar till att visa upp en organisations produkt eller tjänst till kunder så 

syftar det externa employer brandet till att en organisation marknadsför sig som 

arbetsgivare för att kunna attrahera kompetent arbetskraft. Om en organisation har ett 

bra externt employer brand förutsätts de vara en bra arbetsgivare av potentiella 

arbetstagare. Detta kan liknas vid en produkt som har ett bra anseende, kunderna skapar 

sig då förväntningar på den som de förutsätter ska uppfyllas. Det externa employer 

brandet används som ett verktyg för att kommunicera ut hur det är att arbeta för en 

specifik organisation och även vad organisationen står för, det unika som organisationen 

kan erbjuda potentiella arbetstagare (Heilmann, Saarenketo & Liikanen, 2013). 

 

The Theory of Planned Behavior (TPB) 

En organisations employer brand skapas genom den allmänna uppfattningen om 

organisationen och resulterar i att en attityd skapas gentemot organisationen. Detta 

påverkar beteendet och vilka beslut individen fattar, exempelvis vid val av arbetsgivare. 

Detta kan förklaras med hjälp av The Theory of Planned Behavior (TPB) som 

utvecklades av Isek Ajzen och Martin Fishbein. TPB har sin grund i att varje beteende 

går att förutse och förklara samt att det föregås av en intention. Med intention menas en 

persons vilja att utföra ett särskilt beteende (Ajzen, 2011; Lortie & Castogiovanni, 

2015). TPB menar att mänskligt beteende är ett resultat av den bakomliggande 

intentionen. Intention består av de motivationsfaktorer som påverkar ett beteende 

genom individens vilja och hur mycket den är beredd att lägga ner på att utföra ett visst 

beteende. Ju starkare intentionen är desto troligare är det att beteendet kommer utföras 

(Ajzen, 2011; Jiang et al., 2016; Lortie & Castogiovanni, 2015). 

Hur enkelt det upplevs att utföra ett visst beteende för individen är den upplevda 

graden av beteendekontroll. En grundläggande faktor bakom detta är tillgången till de 

nödvändiga resurserna som krävs för att rent praktiskt utföra beteendet (Jiang et al., 

2016). För en potentiell arbetstagare kan detta till exempel vara att arbetsplatsen ligger 

geografiskt på ett sätt som gör det möjligt att arbeta där eller att en potentiell 

arbetstagare har de kvalifikationer som krävs för att söka det specifika arbetet.  

En annan faktor bakom hur en person tillämpar ett visst beteende är de subjektiva 

normerna och sociala påtryckningarna som finns från omvärlden (Ajzen, 
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2011).  Människans beteende och övertygelser är kopplade till personliga och sociala 

referenser, tankar kring detta påverkar hur en person själv utför ett visst beteende 

(Ajzen, 2011; Sieger & Monsen, 2015).  Detta sociala tryck skapas ofta av vad viktiga 

individer i personens närhet har för åsikter, dessa kan till exempel vara 

familjemedlemmar, vänner och andra som personen anser är viktiga. Människor vill 

leva upp till dessa åsikter och förväntningar och tar beslut om beteende utifrån det. 

Subjektiva normer är en följd av en individs framträdande normativa föreställningar 

(Jiang et al., 2016; Lortie & Castogiovanni, 2015). Vad människor upplever att andra 

tycker om en organisation, de normativa föreställningarna, kan styra valet av framtida 

arbetsgivare. Detta bör arbetsgivare ha i åtanke vid planeringen av organisationens 

employer brand.  

 

Employer branding 

En viktig del i en organisations fortlevnad är förmågan att behålla och attrahera 

kompetent arbetskraft. I första hand bör fokus ligga på att attrahera kompetens för att 

sedan kunna arbeta vidare med att behålla samt motivera den befintliga arbetskraften. 

Att attrahera kompetens är inte bara en process som rör rekrytering utan är ett arbete 

som börjar redan vid hur en organisation arbetar med att locka till sig potentiella 

arbetstagare (Chhabra & Sharma, 2014; DeArmond & Crawford, 2011). Employer 

branding definieras som en målinriktad strategi för att hantera och arbeta med de 

anställdas och potentiell arbetskrafts uppfattning kring hur en specifik organisation är 

som arbetsgivare. Arbetet med employer branding innebär att lyfta fram de unika 

aspekterna som organisationen erbjuder sina anställda (Kristin & Surinder, 2004).  Idag 

använder arbetsgivare employer branding-tekniker för att behålla och locka till sig 

arbetskraft, där en viktig del i employer brandingarbetet är att kommunicera ut önskad 

arbetsgivarprofil till potentiella arbetstagare, till exempel studenter, vilket gör detta 

arbete till en viktig strategisk process och ett användbart verktyg (Chhabra & Sharma, 

2014). 

Employer branding används för att förbättra en organisations employer brand och 

bidrar till organisationens tillväxt, om employer brandingarbetet är framgångsrikt. En 

organisations attraktionskraft gentemot potentiell arbetskraft grundar sig i vad för tankar 
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och idéer som de potentiella arbetstagarna har kring organisationen och vad som 

associeras när personer hör organisationens namn (Chhabra & Sharma, 2014). Enligt 

tidigare studier som gjorts på universitetsstudenter gällande arbetet kring employer 

branding är några av de viktigaste attributen att arbetsgivaren arbetar med att investera i 

och se vikten av de anställdas utvecklingsmöjligheter. Detta arbete kan innefatta att se 

de anställda som enskilda individer och klargöra vilka långsiktiga karriärmöjligheter 

som finns. I valet av arbetsgivare värderas organisationen baserat på dessa attribut och 

utifrån det bestämmer den potentielle arbetstagaren om den vill söka jobbet eller inte. 

Det beslutet är influerat av de värden som en organisation har och hur den väljer att 

profilera sig, det vill säga organisationens employer brand (Chhabra & Sharma, 2014; 

Gomes & Neves, 2010). 

 

The elaboration likelihood model (ELM) 

Hur potentiella arbetstagare tar emot information och bildar sig en uppfattning om en 

organisation kan förklaras med The elaboration likelihood model (ELM). ELM är en 

teori som utvecklades på 1980-talet och som förklarar hur budskap påverkar individers 

attitydbildning beroende på mottagarens processande kring meddelandets innehåll. 

Meddelandet kan behandlas via centralt eller perifert processande, detta beror på 

förmågan och motivationen att bearbeta meddelandets innehåll (Petty & Cacioppo, 

1984; Walker, Feild, Giles & Bernerth, 2008). Den centrala processen innebär höga 

nivåer på processandet med övervägande av relevanta argument, där tidigare 

erfarenheter och värderingar tas hänsyn till. Detta kräver att mottagaren både har 

förmåga samt motivation att eftertänksamt utvärdera meddelandets budskap. När 

individer bearbetar meddelanden centralt blir attityderna mer specifika och bestående. 

Om mottagaren saknar förmåga eller motivation att bearbeta meddelandets innehåll på 

en hög nivå, kommer processandet ske på en perifer nivå. Detta är ett ytligt sätt att 

bearbeta meddelanden. Istället för att skapa attityder baserat enbart på meddelandets 

innehåll blir positiva eller negativa signaler rörande meddelandet relaterat till 

budskapet. Exempelvis kan attityden till avsändaren av meddelandet påverka 

mottagarens inställning till meddelandets innehåll, en positiv attityd till avsändaren ger 

en positiv attityd till meddelandet medan en negativ attityd till avsändaren ger en 
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negativ bild av meddelandet. Den perifera processen kräver mindre ansträngning och 

leder till attityder som är mer allmänna och inte lika bestående (Walker et al., 2008).  

Motivationen att processa ett budskap påverkas främst av den personliga 

betydelsen av informationen. Genom att öka den personliga betydelsen av ett 

meddelande, motiveras människor att processa informationen djupare så att mer 

bestående attityder bildas. Ytterligare faktorer som påverkar förmågan att bearbeta ett 

budskap är distraktion i situationen då meddelandet mottas. Genom att upprepa 

budskapet samt om meddelandet innehåller starka argument ökar förmågan att bearbeta 

budskapet genom ett centralt processande (Briñol & Petty, 2015). För arbetsgivare är 

kunskap kring processande vid attitydbildning av stor vikt i employer brandingarbetet. 

För att skapa attityder som är bestående och specifika för organisationen krävs att 

potentiella arbetstagare processar information om organisationen på en central nivå.  

 

Decentralisering 

Enligt Södergren (1992) är decentralisering en uppdelning av mindre organisatoriska 

enheter, som innebär delegering där enheterna arbetar för att uppfylla organisationens 

överenskomna mål. Detta innebär alltså färre hierarkiska nivåer inom organisationen 

som ställer högre krav på lokala chefer och medarbetare (Södergren, 1992). 

Decentralisering ställer även höga krav på ledningen då ledarskapet är mer invecklat 

inom en decentraliserad organisation (Lipiec, 2001; Södergren, 1992). Ledningens 

uppgift blir att hitta nya former för ledarskapet, behålla kunskapen inom organisationen 

samt arbeta med att behålla enheterna förankrade i organisationen (Södergren 1992). 

Det finns inte en typ av decentralisering utan decentraliseringsprofilen skiljer sig 

mellan olika enheter beroende på arbetsuppgifter och i vilken utsträckning de kan 

decentraliseras. En organisationsförändring rörande decentralisering innebär inte enbart 

förändringar på den organisatoriska nivån utan påverkar personalen rörande 

rollförändringar, ansvar och befogenheter. En problematik som uppstår i en 

decentraliserad organisation är att det blir svårare för medarbetare att bli befordrade och 

röra sig uppåt i karriären, förflyttningen sker snarare i sidled. Ytterligare en utmaning 

för decentraliserade organisationer är att behålla sammanhållningen inom 

organisationen. Studier har visat att när organisationer har blivit decentraliserade har de 

stött på problematik där enheter har förstärkt sina revir och en konkurrens om kunderna 
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uppstått. Genom att på ett tydligare sätt dela upp organisationen skapas barriärer mellan 

enheterna och risken för interna stridigheter ökar (Södergren, 1987, 1992). 

Decentraliserade organisationer skapar bättre förutsättningar på ett 

verksamhetsplan då enheter i större utsträckning kan fatta beslut som genererar positiva 

effekter för just deras område. Detta skapar fördelar i form av kostnadseffektivitet, 

bättre marknadsanpassning, ökad innovativitet, förbättrad service och bättre kontroll 

över verksamheten. Kunskapen om affärerna ökar då den lättare sprids till fler personer 

inom enheten och det är enklare att arbeta nära kunden och möta dennes specifika 

önskemål (Johnson & Leenders, 2004; Södergren, 1987, 1992). En decentraliserad 

organisation uppfattas vara mer anpassningsbar och flexibel till förändringar (Lipiec, 

2001). 

Denna studie undersöker hur en global industriorganisations employer brand 

upplevs då organisationen kommer att genomgå en decentraliseringsprocess. 

Organisationen består av strax under 30 bolag som i dagsläget går under samma 

varumärke. Nu står de inför en förändring som innebär att bolagen kommer att bli mer 

självständiga, vilket även kommer att innefatta employer branding och hur de lockar till 

sig potentiella arbetstagare. Organisationens externa employer brandingarbete riktar sig 

till stor del mot studenter då de är potentiell arbetskraft. Organisationen anser att det är 

av vikt att de får insikt i studenternas upplevelse av decentraliseringen för att utifrån det 

kunna planera sitt employer brandingarbete för framtiden, detta ligger till grund för vår 

studie. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka högskole- och universitetsstudenters upplevelse av 

en global industriorganisations externa employer brand vid en decentralisering. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever studenterna med den 

decentraliserade Organisationen? 

2. Vad anser studenterna vara viktigt att ta hänsyn till vid 

decentraliseringsprocessen för skapa ett positivt employer brand? 

3. Hur upplever studenterna Organisationen som arbetsgivare i och med 

decentraliseringen? 

 

Metod 

Studien genomfördes på uppdrag av en organisation som stod inför en 

organisationsförändring genom en decentraliseringsprocess. Organisationen önskade att 

vara anonym, och benämns därför som Organisationen i rapporten. Den tidigare nämnda 

organisationsförändringen var högaktuell då studien genomfördes. Organisationen 

önskade veta mer om hur denna decentraliseringsprocess upplevdes av potentiella 

framtida arbetstagare för att utifrån det kunna anpassa sitt externa employer 

brandingarbete. Med detta som bakgrund utformades rapportens syfte. För att uppfylla 

studiens syfte användes en kvalitativ metod.  

Deltagare och urval.  

Deltagare valdes utifrån ett strategiskt urval. Organisationens externa employer 

brandingarbete riktar sig till stor del mot studenter och med det som bakgrund 

bestämdes urvalsgrupp för studien i samråd med Organisationen. Organisationens 

direktiv var att samtliga deltagare skulle vara aktiva studenter på en universitets- eller 
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högskolenivå. Urvalet begränsades ytterligare till materialvetarstudenter då det är en 

studentgrupp som Organisationen fokuserar mycket på vid nyrekrytering. Totalt 

intervjuades åtta respondenter, dessa var i olika åldrar och det fanns både manliga och 

kvinnliga respondenter som läst olika många högskolepoäng. Sex stycken intervjuer 

utfördes fysiskt på respektive lärosäte och då två respondenter befann sig utomlands när 

studien ägde rum utfördes dessa intervjuer via Skype, vilket är en röst- och 

videosamtalsfunktion över internet som möjliggjorde intervjuer med både ljud och bild. 

Antalet intervjuer berodde på att studien uppnådde mättnad då svaren i intervjuerna 

tenderade att återkomma. 

Tillvägagångssätt 

I uppstarten av studien hölls ett informationsmöte tillsammans med kontaktpersonen på 

Organisationen för att få en ökad och fördjupad förståelse av det valda ämnet. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 1) som hjälpmedel, denna konstruerades 

utifrån studiens syfte. Intervjuguidens frågor delades in i tre olika teman: Employer 

Branding, Decentralisering och Organisationen. Samtliga intervjuer utgick från samma 

intervjuguide. Två pilotintervjuer utfördes innan datainsamlingen för att säkerställa att 

intervjuguiden var ett bra datainsamlingsinstrument. Utifrån feedback på pilotintervjun 

justerades intervjuguiden genom att förtydliga begreppen decentralisering och employer 

branding. Resultatet av pilotintervjuerna användes inte i studien. 

Kontaktpersonen på Organisationen förmedlade kontaktuppgifter till 

studentföreningar för materialvetarstudenter på tre olika lärosäten i Sverige. Genom att 

ta kontakt med respektive studentförening via mail presenterades studien och en 

förfrågan om att få kontakt med respondenter till intervjun framfördes. Från 

Organisationen erbjöds två biobiljetter till varje respondent som deltog i intervjun för att 

motivera fler att medverka i studien. Det bifogades även en framtagen affisch som 

kunde användas till marknadsföring av studien. Information om studien spreds sedan 

via de olika studentföreningarnas kommunikationskanaler på sociala medier samt via 

studenternas intranät.  

Intervjuerna hölls dagtid i ett förbokat mötesrum för att minska graden av yttre 

distraktion. Varje intervju tog omkring 20-30 minuter att genomföra. Två personer höll i 

intervjuerna där den ena antecknade och observerade och den andre var 

intervjuansvarig, dessa roller växlade. Inspelning skedde med hjälp av mobiltelefon som 
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ljudupptagningsinstrument efter samtycke med respondent. Under 

ljudupptagningsmomentet var mobiltelefonen i flygplansläge för att förebygga 

distraktion. Innan intervjun påbörjades lästes missivbrevet upp för att förklara villkoren 

för intervjun. De intervjuer som skedde via Skype hade samma upplägg och båda parter 

befann sig i avskilda rum. Tid och plats för intervjuerna bestämdes tillsammans med 

varje enskild respondent via mailkontakt. Intervjuerna var semistrukturerade för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor och möjliggöra fördjupade insikter samt för att tillåta 

respondenterna att utveckla intressanta tankar. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades efter genomförande. Uppdelningen var att den person som 

var intervjuansvarig även transkriberade den specifika intervjun. Data analyserades 

sedan utifrån en tematisk metod. Utifrån studiens syfte återfanns nyckelord i 

intervjuerna, dessa nyckelord kategoriserades sedan i teman och underteman. Detta 

gjordes först individuellt av intervjuarna där prototypteman skapades. Sedan 

färgmarkerade och strök intervjuarna tillsammans under relevanta delar av intervjuerna. 

Delarna kategoriserades in i ett flertal teman som senare sammanställdes till sex stycken 

övergripande teman med tillhörande underteman. Huvudtemana är Ekonomi; 

Organisationsstruktur; Chefer och styrning; Kommunikation; Kultur och klimat samt 

Karriärmöjligheter. I resultatdelen presenteras respektive tema mer ingående. 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter informerades genom ett missivbrev (Bilaga 3) att de hade rätt att 

när som helst avbryta intervjun, att deltagandet var frivilligt och att de inte behövde 

svara på frågor som kändes besvärande. Missivbrevet fick respondenterna behålla i 

utskrivet format med kontaktuppgifter och all information om studien. Till de 

respondenter som intervjuades via Skype mejlades missivbrevet. Inspelning av 

intervjuerna skedde i samtycke och med godkännande av intervjupersonerna. De 

informerades om att allt material behandlas konfidentiellt och att de sparade 

ljudupptagningarna och all transkribering kommer att förstöras efter avslutad studie för 

att garantera konfidentialitet. Det har även beslutats att lärosätena och städerna inte 

kommer att nämnas på grund av att Organisationen önskade att vara anonym, 
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information som avslöjar detta har censurerats. Alla deltagare i studien har fått 

information om hur de kan få tillgång till den färdiga uppsatsen efter avslutad studie. 

Resultat 

Studiens resultat bygger på de intervjuer som utförts för att uppnå studiens syfte att 

undersöka högskole- och universitetsstudenters upplevelse av en global 

industriorganisations externa employer brand vid en decentralisering. Utifrån 

intervjusvaren framkom sex stycken övergripande teman som är av vikt att ta hänsyn till 

när Organisationen står inför decentraliseringsprocessen. Resultatet presenteras utifrån 

dessa sex teman: Ekonomi; Organisationsstruktur; Chefer och styrning; 

Kommunikation; Kultur och klimat samt Karriärmöjligheter. 

Ekonomi 

Ett tema som tydligt framkom i analysen av resultatet var ekonomi, där förhållanden 

rörande konkurrens och prestige även utkristalliserades. Konkurens och Prestige utföll 

därför som underteman. Flera respondenter påpekade att om Organisationen genomgår 

en decentraliseringsprocess kommer ekonomin påverkas eftersom enheterna har större 

inflytande över att planera ekonomin själv. Detta innebär att de olika enheternas 

ekonomi inte kommer att influera varandra i samma utsträckning som i en centraliserad 

organisation, där alla enheter går under samma budget och berörs av lönsamheten hos 

de andra enheterna inom Organisationen. 

Jag tror till exempel ekonomiskt att det är bättre att vara decentraliserad och inte 

behöva tänka på Organisationen i stort. Det är ju bättre när det är decentraliserat 

så att dom som det inte går så bra för måste jobba lite hårdare för att gå bättre. 

Att enheter själva får styra sin ekonomi är inte enbart positivt utan kräver även ett 

ansvar om ekonomin går sämre. Samma finansiella stöd finns då inte att hämta från 

andra enheter. ”Det är väl just det om det skulle gå dåligt, då finns det inte kapital att 

skjuta till från övriga organisationen.” 

Konkurrens. Flertalet respondenter nämnde konkurrens som en annan ekonomisk 

komponent vilken de ansåg kunde påverkas vid en decentralisering.  

Man konkurrerar mot varandra inom organisationen, det kanske inte är utåt att 

de konkurrerar men inåt. Jag tror att vissa delar skulle gynnas mer av en 
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decentralisering än andra. Men det är väl så det ska fungera, för att få ut de bra 

delarna. I ett stort företag kan det ju inte bara va vissa delar som drar hela tåget. 

Respondenterna såg en ökad risk för konkurrens mellan de olika enheterna som kan leda 

till en starkare ”vi och dem-känsla”. Konkurrensen gäller främst kunder och eftersträvan 

att den egna enheten ska bli så ekonomiskt lönsam som möjligt. Den ekonomiska 

lönsamheten är av stor vikt då enheterna självständigt styr ekonomin, ju mer lönsam den 

enskilda enheten är desto tryggare blir det att arbeta där. 

Prestige. I resultatet framkom prestige som en risk. ”Jag tror man får akta sig för 

prestigen, man ska inte ha några barriärer.” Respondenterna påtalade att eftersom 

enheterna i en decentraliserad organisation konkurrerar om kunderna på ett annat sätt än 

i en centraliserad organisation, skapas barriärer vilket medför svårigheter vid 

exempelvis kunskapsöverföring och samarbete mellan enheterna. Flertalet respondenter 

upplevde denna prestige som skadlig för Organisationen som helhet och kan leda till 

splittring inom den. 

 

Organisationsstruktur 

Ytterligare ett tema som framkom var organisationsstruktur där Kontakten med 

Organisationen var en viktig del och blev därför ett undertema. Något alla respondenter 

uttryckte var att organisationsstrukturen kommer att förändras på något sätt vid en 

decentralisering. Enheterna kommer att få det enklare att självständigt planera sin 

verksamhet utifrån vad som är bäst och mest lönsamt för dem. Respondenterna såg en 

risk i att när beslut fattas på en central nivå blir det svårt att anpassa besluten till den 

egna enheten och vad deras kunder kräver. I och med decentraliseringen finns en större 

möjlighet att sätta mål som är direkt kopplade och anpassade till det egna 

verksamhetsområdet. Flera respondenter såg positivt på möjligheten att arbeta i en 

mindre, mer självständig grupp och samtidigt vara en del av något större då de ansåg att 

det skapar både gemenskap och trygghet. ”Det kan även vara skönt att jobba i mindre 

grupper men ändå höra till en större enhet för trygghet och så.” 

Flera respondenter upplevde det svårare att bevara och överföra kunskapen inom 

Organisationen när den blir decentraliserad, då det lättare skapas barriärer mellan de 

olika enheterna. Däremot i en centraliserad organisationsform upplevde respondenterna 
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det enklare med kunskapsöverföring mellan enheterna då gränserna inom 

organisationen inte är lika tydliga och risken för barriärer minskar.  

Kontakten med Organisationen. Det framkom en del risker med ett 

decentraliserat system gällande organisationsstrukturen. Vissa respondenter upplevde 

att det är lätt att förlora kontakten med organisationen som helhet och inte längre 

förknippas med den. Detta kan leda till försämrad transparens mellan enheterna och 

organisationen kan börja sträva åt olika håll. Några respondenter påpekade att 

Organisationen kan upplevas som förvirrande och plottrig både för anställda, kunder 

och potentiell framtida arbetskraft. Detta kan förstärkas ytterligare om de olika 

enheterna marknadsför sig separat.  

Om det är sådär att man inte har ett gemensamt namn med den stora 

organisationen så kan det ju lätt bli att folk tappar den här kontakten med det 

stora märket från början. Så att när man hör namnet på den lilla enheten och att 

de hör till det stora företaget, då ba jaha det visste inte jag om. 

 

Chefer och styrning 

Respondenterna förklarade att Organisationens styrning och ledning på olika vis 

kommer att beröras av en decentralisering. En viktig del är Beslutsfattande som 

utformades till undertema. Gällande styrning och ledning kan det för den högsta 

ledningen bli svåröverskådligt då de inte har samma inblick i de olika enheterna som 

vid en centraliserad organisationsform. 

I så fall kanske dom som är toppchefer där, de kommer missgynnas. Eftersom nu 

har de överblick över allting men om dom där håller på med sitt och dom där 

håller på med sitt, så kan de förlora det seendet lite grann. 

Beslutsfattande. Ett flertal respondenter ansåg att beslutsfattandet kommer 

närmare medarbetarna och gör beslutsvägarna kortare, vilket medför att besluten 

genomförs snabbare i den decentraliserade Organisationen. Några respondenter menade 

att chefer och ledning på de olika enheterna kan få bättre kontroll över sin verksamhet. 

De menade även att det blir enklare att planera sin verksamhet utifrån en egen 

målsättning. Styrningen ute på enheterna förbättras och underlättas i och med en 

decentralisering genom att enhetschefen kommer närmare medarbetarna, vilket kan 

möjliggöra en mer personlig relation. ”Man vet att min chef är min chef och det räcker, 
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istället för att det sitter en gubbe i XXX och ska bestämma.” Vissa respondenter 

förklarade att en möjlig negativ effekt av decentraliseringen är att bristen på central 

kontroll kan leda till att det delegerade ansvaret gällande beslutsfattandet kan 

missbrukas. 

Om man har chefer som sitter på en liten ort som inte är bra då kan det spåra ur 

om man inte har en central kontroll. Men om man har det är det väldigt bra för då 

kommer makten närmare den enskilda anställda. 

 

Kommunikation 

Samtliga respondenter nämnde kommunikation som en grundläggande del av arbetet 

med en decentraliseringsprocess. Respondenterna benämnde vikten av både Intern och 

extern kommunikation, vilket resulterade i ett undertema. Några respondenter ansåg att 

kommunikationen ska vara transparent och att den från ledningens håll ska vara tydlig 

och präglas av lyhördhet inför medarbetarna. Respondenterna menade att en fungerande 

kommunikation är av vikt för att nå det resultat som eftersträvas med decentraliseringen 

samt för att processen som ska ta Organisationen dit ska vara så smidig som möjligt. 

”Det är jätteviktigt med kommunikationen.” 

Intern och extern kommunikation. Ett flertal respondenter menade att det är av 

vikt att både den interna och externa kommunikationen fungerar och att det tydligt 

förklaras vad decentraliseringen kommer att innebära för de olika aktörerna, till 

exempel för de anställda, kunder och potentiell framtida arbetskraft. Många 

respondenter nämnde att det är viktigt att förklara vad som skiljer de olika enheterna åt i 

och med decentraliseringen samt tydliggöra vad de olika enheternas funktion är inom 

Organisationen. Detta för att undvika förvirring och för att göra potentiell framtida 

arbetskraft medvetna om hur Organisationen fungerar samt hur den är som arbetsgivare. 

Några respondenter nämnde att fokus bör ligga på kommunikationen mellan enheterna 

för att de ska kunna ha koll på varandras verksamheter och för att minska splittringen 

inom Organisationen. 

Alltså, det klart att det kan bli risker och att man måste ha en öppen 

kommunikation mellan enheterna, till exempel om den ena utvecklar en produkt 

och den andra utvecklar samma så kommer man se i längden att dom inte haft 

öppen kommunikation och att det drar ner på ekonomin. Då skapas dåliga rykten 
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och så. Så det finns ju stor risker men det är verkligen viktigt med öppen 

kommunikation. 

I intervjuerna framkom även vikten av kommunikation inom de olika enheterna vid 

övergången från en centraliserad organisation till en decentraliserad för att tydliggöra 

vad den nya strukturen kommer att innebära för dem på enheten och hur verksamheten 

kommer att fungera framöver. I och med en decentraliseringsprocess såg ett flertal 

respondenter en positiv effekt i att det skapas en närmare kommunikation som medför 

att det blir enklare att göra sin röst hörd. I en centraliserad organisation måste 

kommunikationen genomgå ett flertal led vilket gör det svårare att föra fram sin åsikt. 

 

Kultur och klimat 

Respondenterna såg positivt på Organisationen som framtida arbetsgivare då de bland 

annat hört gott om dess kultur och klimat. Några respondenter ansåg att en 

decentralisering skulle påverka organisationskulturen, bland annat genom att det enklare 

går att skapa en särskild kultur på sin enhet. De menade att självstyrande enheter även 

möjliggör en starkare kultur och genom det sätts en egen prägel på verksamheten som 

påverkar hela enheten positivt, både som arbetsplats och som företag. Detta ansåg några 

respondenter vara positivt i synen på Organisationen som framtida arbetsgivare. 

Men sen blir det väl lätt att man vill bygga upp sin egna kultur om man är 

decentraliserad. För det är ju ändå viktigt. Kultur har ju mycket med det att göra, 

alltså hur en arbetsplats är och hur kollegor beter sig mot varandra och det tror 

jag att man kan gynnas av om man är decentraliserad. För att man just kan styra 

sin egna organisation och föra den dit man vill. På ett sånt ställe vill man ju 

jobba. 

Några respondenter menade att en decentralisering skapar ett bättre arbetsklimat och en 

tydligare arbetsstruktur på enheten, vilket de även ansåg kunde leda till större trygghet 

och ökad trivsel för arbetstagaren. Ett flertal respondenter berättade i intervjuerna att de 

olika enheterna kunde få en starkare ”vi-känsla” och att det kan förbättra 

sammanhållningen. ”Jag skulle uppskatta det och se det som ett mer personligt och 

mysigare företag.” En positiv aspekt som respondenterna tog upp var arbetstagarnas 

utökade möjlighet att påverka enhetens verksamhet i och med ett mer öppet klimat i en 

decentraliserad organisationsform. 
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Några respondenter påpekade att den övergripande sammanhållningen mellan 

enheterna i Organisationen kunde försämras och att detta skulle vara en negativ effekt 

av decentraliseringen. ”Det kan bli ett lite mer splittrat företag och mindre 

sammanhållning.” 

 

Karriärmöjligheter 

De flesta respondenter såg en större möjlighet att bli specialist inom sitt område på 

decentraliserade organisationer. För de anställda skapar det en möjlighet att erhålla en 

djupare kunskap inom sitt yrkesområde. Denna personliga utvecklingsmöjlighet skapar 

fördelar för Organisationen som blir mer innovativ och effektiv, vilket respondenterna 

såg som en stor fördel och något som är attraktivt hos en framtida arbetsgivare. En 

svårighet som framkom i intervjuerna var den personliga utvecklingen i karriären 

gällande att bredda sitt kunskapsområde. Om en anställd vill utveckla sina kunskaper 

inom andra arbetsområden finns det större begränsningar i en decentraliserad 

organisation där inte samma utbyte av kunskap sker som i en centraliserad organisation. 

Även begränsningar gällande intern rekrytering inom Organisationen vid en 

decentralisering framkom som en negativ aspekt. 

Om jag som arbetstagare kanske vill vidareutvecklas och kanske behöver nåt från 

nån annan del av Organisationen så kanske det blir svårare för att enheterna inte 

kan överlappa varandra. Det finns liksom barriärer i Organisationen som gör det 

svårt att förflytta sig inom den. 

Det framkom även i intervjuerna att en decentraliserad, mer platt organisation minskar 

möjligheten att kunna klättra uppåt i karriären. Steget från enhetschef till högsta 

ledningen blir större och försvårar möjligheten att nå dit i karriären.  

Om man vill göra karriär så tror jag absolut att det är bättre med ett centraliserat 

system. Jag menar att det kanske är svårare att komma till toppen om det är ett 

decentraliserat system där det finns mer gränser liksom. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien är att undersöka högskole- och universitetsstudenters upplevelse av 

en global industriorganisations externa employer brand vid en decentralisering. För att 

uppnå syftet formulerades tre frågeställningar. Dessa berörde studenters upplevda 

fördelar respektive nackdelar med decentraliserade organisationer, vad studenterna 

anser är viktigt att ta hänsyn till vid en decentraliseringsprocess för att skapa ett positivt 

employer brand samt hur de upplever Organisationen som arbetsgivare i och med 

decentraliseringen.  

Sammanfattningsvis återfanns sex teman i resultatet som kopplas till employer 

brandet i och med decentraliseringsprocessen. I dessa teman återfanns både positiva 

aspekter och farhågor som respondenterna uttryckte rörande processen. Samtliga 

respondenter såg Organisationen som en potentiell framtida arbetsgivare, deras 

upplevelse angående detta kan förändras av decentraliseringen. För att Organisationen 

ska fortsätta ha ett starkt externt employer brand hos studenter efter decentraliseringen 

bör respondenternas upplevelser tas i beaktande.  

Resultatet visar att stort fokus bör ligga på kommunikation vid en 

decentralisering. Som arbetsgivare är det avgörande att kunna kommunicera ut sitt 

employer brand på ett attraktivt sätt för att kunna locka till sig rätt framtida arbetskraft. 

Resultatet visade att det krävs en tydlig kommunikation för att kunna lyckas med en 

decentraliseringsprocess, både inom och mellan enheterna. Även en tydlig 

kommunikation utåt krävs för att kunder och potentiell arbetskraft ska förstå vad den 

nya organisationsformen innebär. Detta blir avgörande för huruvida Organisationen 

lyckas med sin decentraliseringsprocess.  

I resultatet framkom även vikten av chefernas ansvar vid en decentralisering. Den 

ökade självständigheten och större möjlighet att fatta egna beslut kräver kompetenta 

personer som sitter på chefspositioner. En farhåga några respondenter uttryckte var att 

toppledningen kan få svårt att överskåda Organisationen men fördelarna är att 

beslutsvägarna blir kortare och det medför större inflytande för de anställda. Den platta 

decentraliserade organisationsformen skapar även strukturella förändringar där 

enheterna enklare kan anpassa sin verksamhet efter vad kunderna önskar. En risk med 

decentraliseringen är att enheterna kan tappa kontakten med Organisationen och arbetar 



 

17 

 

mer som separata företag snarare än som en del av en större helhet. Detta kan leda till 

splittring inom Organisationen och barriärer framträder inom den. Konkurrens kan då 

uppstå gällande kunder samt prestige mellan enheterna som innebär att de inte längre 

delar med sig av kunskap och information som tidigare. Här framkommer vikten av 

kommunikation igen, det är avgörande att enheter har en tät kommunikation mellan 

varandra för att undvika denna konkurrens och skapa en ”vi-känsla” inom 

Organisationen. Resultatet visade även att en högre grad av sammanhållning möjliggörs 

och att en starkare kultur enklare rotar sig på enheterna i den decentraliserade 

Organisationen. En annan viktig del som de anställda berörs av vid en decentralisering 

är karriärmöjligheterna som får olika uttryck i centraliserade och decentraliserade 

organisationer.  

 

Resultatdiskussion 

Tidigare forskning har visat att en organisations externa employer brand är starkt 

kopplat till vilka förmåner en arbetsgivare kan erbjuda potentiell framtida arbetskraft, 

där utvecklings- och karriärmöjligheter ses som en viktig komponent (Chhabra & 

Sharma, 2014; Gomes & Neves, 2010). 

Resultatet påvisade att studenterna såg en risk i minskade karriärmöjligheter inom 

Organisationen om den är decentraliserad. Detta stärks av Södergren (1987, 1992) som 

skriver att det är svårare för en medarbetare att röra sig uppåt i en decentraliserad 

organisation och på det sättet ta ett kliv framåt i karriären i. Respondenterna definierade 

karriärmöjligheter som att bli befordrad och nå högre positioner, snarare än att röra sig i 

sidled och på andra sätt utvecklas i karriären. Södergren (1987, 1992) förklarar att inom 

en decentraliserad organisation har karriärutveckling för individen en annan karaktär där 

de fortfarande kan utvecklas utan att det är synonymt med att arbetstagaren uppnår en 

ledande position. Vi idé kring varför respondenterna definierar karriärmöjligheter som 

att klättra uppåt och erhålla chefspositioner, är att unga vuxna idag vill ha stort ansvar 

och inta ledande roller. Vi tror att ekonomiska skäl samt viljan att få en hög social status 

ligger till grund för detta. The Theory of Planned Behavior (TPB) förklarar det som att 

människans beteende och vilka val denne gör grundar sig i sociala normer, till exempel 

val av arbetsplats där yrkesroller som anses skapa hög social status är betydande i 

beslutsfattandet (Ajzen, 2011; Jiang et al., 2016; Lortie & Castogiovanni, 2015).  
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Resultatet visade att Organisationen gynnas vid en decentralisering då det 

möjliggör ökad specialisering inom sitt område vilket kan ses som en utveckling i 

karriären. Tidigare forskning visar att kunskapen om affärerna ökar då den lättare sprids 

till fler personer inom enheten på en decentraliserad organisation och att det bidrar till 

en ökad specialistkunskap (Johnson & Leenders, 2004; Södergren, 1987, 1992). 

Resultatet visade att Organisationens verksamhet kan gynnas av 

specialistkompetens genom att det bidrar till att de enklare kan anpassa sig utifrån 

kundens önskemål och kan leda till bättre kvalité och en ökad effektivitet. Johnson och 

Leenders (2004) och Södergren (1987, 1992) stärker resultatet genom att benämna att en 

decentraliserad organisation enklare kan bemöta kundens önskemål eftersom att enheten 

kommer närmare kunden. Resultatet påvisar att kunskapsutbytet mellan enheterna inom 

Organisationen blir begränsad vid en decentralisering eftersom att enheterna blir mer 

uppdelade och självständiga. Detta såg respondenterna som en risk. Vikten av 

kunskapsutbyte mellan enheterna är beroende av enheternas verksamhet och i vilken 

utsträckning deras arbetsområden överlappar varandra. Om enheter har helt skilda 

arbetsområden finns inget behov av kunskapsutbyte dem emellan. Skulle ett utbyte av 

kunskap gynna verksamheten kan kommunikation mellan enheterna vara ett 

grundläggande verktyg för att genomföra detta.  

Det ansågs vara positivt att få möjligheten att planera sin enhets ekonomi och 

anpassa den utifrån sina egna verksamhetsmål. Tidigare forskning visar att bättre 

förutsättningar skapas på ett verksamhetsplan i decentraliserade organisationer då 

enheterna i större utsträckning kan fatta mer fördelaktiga beslut för sitt 

verksamhetsområde vilket leder till ökad kostnadseffektivitet, en bättre 

marknadsanpassning, ökad innovativitet, förbättrad service och bättre kontroll över 

verksamheten (Johnson & Leenders, 2004; Södergren, 1987, 1992). Resultatet påvisade 

att enheternas ekonomi inte kommer inverka på varandra i samma utsträckning, vilket är 

positivt för de lönsamma enheterna. En annan aspekt som lyftes var hur enheternas 

självständighet även medför en viss ekonomisk otrygghet för de mindre lönsamma 

enheterna eftersom det inte finns samma skyddsnät som i en centraliserad organisation. 

Respondenterna uttryckte att en ökad konkurrens kan skapas mellan de enskilda 

enheterna i den decentraliserade Organisationen, eftersom att de har ett större inflytande 

över den egna ekonomin och blir mer beroende av en ekonomisk lönsam verksamhet. 
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Respondenterna uttryckte även en risk för ökad intern konkurrens då Organisationen blir 

decentraliserad och det kan skapa en ”vi och dem-känsla”. Södergren (1987, 1992) 

bekräftar att en utmaning för decentraliserade organisationer är att behålla 

sammanhållningen inom organisationen. Resultatet visade vidare att ökad konkurrens 

kan leda till att kunskap och information stannar inom enheterna för att försäkra sin 

egen framgång. Denna konkurrens kan leda till splittring och interna stridigheter inom 

Organisationen. Tidigare studier visar att organisationer som blivit decentraliserade har 

stött på problem gällande konkurrens och att det har skapats barriärer för att förstärka 

sina revir (Södergren, 1987, 1992).  

Enligt Chhabra & Sharma (2014) ska en arbetsgivare på ett tydligt sätt kunna 

kommunicera ut sitt employer brand och klargöra hur deras verksamhet ser ut och vad 

eventuella förändringar i organisationen kommer att innebära för nuvarande och 

potentiell arbetskraft. Information via kommunikation är enligt David (2012) ett viktigt 

styrmedel i en organisationsförändring. Med kommunikationen går det att styra 

medarbetarna och därigenom enheterna och dess verksamhet för att skapa en önskvärd 

förändring. Respondenterna nämnde i studien att fokus bör ligga på kommunikationen 

mellan enheterna i den decentraliserade Organisationen för att öka transparensen och för 

att minska splittringen mellan enheterna. Om Organisationen upplevs splittrad kommer 

det även inverka på deras externa employer brand, då respondenterna inte ser den 

potentiella framtida arbetsplatsen som lika attraktiv. Att den interna och externa 

kommunikationen fungerar är en grundläggande förutsättning för att genomföra en 

lyckad decentralisering. Resultatet visar på att det är av vikt att tydliggöra vad processen 

kommer att innebära för de olika aktörerna, till exempel kommunikation mot potentiell 

framtida arbetskraft. Detta för att undvika förvirring och göra potentiell framtida 

arbetskraft medvetna om hur Organisationen fungerar och är som arbetsgivare. Detta 

bekräftas av Heilmann et al. (2013) som förklarar att det externa employer brandet och 

kommunikationen kring det är avgörande för om potentiell arbetskraft väljer att söka sig 

till en specifik organisation. I sitt externa employer brand bör organisationer 

kommunicera det unika för dem, vad de står för samt vad de kan erbjuda arbetstagare. 

När arbetstagare möts av kommunikation och tar emot budskap kring potentiella 

arbetsgivare processas dessa budskap på olika nivåer, teorin The elaboration likelihood 

model (ELM) förklarar detta som centralt och perifert processande (Petty & Cacioppo, 
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1984; Walker et al., 2008). För att en positiv och en bestående attityd gentemot en 

organisation ska uppstå krävs att budskap om dem processas på en central nivå. För att 

öka chansen till att genomföra detta krävs att individen är motiverad, att budskapet 

upprepas, att individen inte blir distraherad vid mottagandet av budskapet samt att 

budskapet innehåller starka argument (Briñol & Petty, 2015). Med detta som bakgrund 

är det viktigt att arbetsgivare har ett starkt employer brand och väljer rätt 

kommunikationskanaler för att nå ut till den arbetskraft som eftersöks. Enligt ELM är en 

annan viktig del i det centrala processandet att informationen i budskapet har en 

personlig betydelse (Briñol & Petty, 2015). Även TPB förklarar vikten av personliga 

och sociala referenser då de är kopplade till människans beteende och övertygelser. 

Detta påverkar individens beteende och vilka val denne gör (Ajzen, 2011; Sieger & 

Monsen, 2015). Familjemedlemmar, vänner och andra i individens närhet har en stor 

inverkan på dennes beteende och beslutsfattande då deras åsikter och förväntningar har 

stor betydelse (Jiang et al., 2016; Lortie & Castogiovanni, 2015). Att individer lägger 

stor vikt vid anhörigas åsikter bör finnas i åtanke vid planeringen av det externa 

employer brandingarbetet. För en arbetssökande är det enligt TPB viktigt vad personer i 

dennes närhet har för åsikt kring den framtida arbetsgivaren och detta kan vara 

avgörande vid val av arbetsplats. Enligt Gomes och Neves (2010) ska inte bara det 

externa employer brandingarbetet sträva efter att nå potentiella arbetstagare utan även 

samhället i stort för att påverka den allmänna uppfattningen om organisationen som 

arbetsgivare. Vid organisationsförändringar, exempelvis vid en decentraliseringsprocess, 

är det av extra stor vikt att arbetstagarna upplever processens tillvägagångssätt som väl 

utförd. Deras åsikter kring detta kommer att kommuniceras ut och kommer indirekt 

beröra organisationens externa employer brand genom att det allmänna anseendet kring 

en organisation influerar valet av arbetsgivare för potentiell framtida arbetskraft.  

I resultatet framkom att en decentraliseringsprocess kunde underlätta styrningen 

på enheterna då chefer får utökade befogenheter att fatta beslut och kan enklare anpassa 

verksamheten efter behovet. Utökade befogenheter skapar kortare beslutsvägar och en 

mer effektiv verksamhet. De förkortade beslutsvägarna kan medföra en risk då vissa 

beslut bör genomgå flera led för att olika aspekter ska kunna lyftas fram, i synnerhet 

beslut som indirekt kommer att beröra Organisationen som helhet och dess 

verksamhetsmål. Södergren (1992) poängterar att ökade befogenheter och färre 
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hierarkiska nivåer ställer mer krav på kompetenta lokala chefer som kan fatta beslut som 

är gynnsamma för enheten samtidigt som besluten ska vara förankrad i organisationen. 

Detta påtalades även av respondenterna som en risk, att dessa utökade befogenheterna 

kan missbrukas av enhetscheferna när en central kontroll i större utsträckning saknas. 

Risken för en minskad central kontroll i den decentraliserade Organisationen beror på 

att högsta ledningen inte har samma inblick i de olika enheterna då ansvaret för 

verksamheten till viss del är delegerat till enhetscheferna. Lipiec (2001) och Södergren 

(1992) menar att en decentraliserad organisation medför ett mer invecklat ledarskap för 

högsta ledningen. Enhetschefernas möjlighet till styrning underlättas däremot genom att 

de får bättre överblick över sin enhet och fokus blir riktat enbart till den egna 

verksamheten vilket skapar större kontroll. Zhang, Lu och Dillon (2007) förklarar att 

beslut inom en decentraliserad organisation ofta fattas på två nivåer. Beslut på en övre 

nivå fattas av ledaren, vilket kan definieras som toppledningen. Följaren står för 

beslutsfattande på en lägre nivå som lägger upp gynnsamma strategier för enhetens 

verksamhet, samtidigt som besluten ska gå i linje med toppledningens målbild. Följaren 

liknas vid enhetschefer, vars roll ibland innebär motstridiga krav gentemot 

toppledningen då de kan ha olika syn på mål och strategier. Resultatet visade att den 

decentraliserade Organisationen gör det enklare att arbeta utifrån enhetens egna mål då 

enhetschefernas befogenheter ökar. Södergren (1992) menar till skillnad från 

respondenterna att en decentraliserad organisations huvudfokus bör vara att arbeta för 

att nå organisationen mål och att enhetens egen målsättning är sekundärt. Att 

respondenterna inte påtalade vikten av Organisationens övergripande mål kan förklaras 

med en bristande förståelse kring att enhetens mål grundar sig i den övergripande 

målsättningen. Detta eftersom att enheternas mål inte kan strida mot den övergripande 

målsättningen.  

När Organisationen blir decentraliserad finns det större möjlighet till en öppen 

dialog mellan medarbetare och ledning inom enheten, vilket förenklar skapandet av ett 

öppet klimat. Detta avspeglar sig i kulturen och klimatet på arbetsplatsen. Tidigare 

forskning visar att denna möjlighet till öppen dialog mellan medarbetare och ledning 

även förstärker organisationens employer brand (Chhabra & Sharma, 2014; Gomes & 

Neves, 2010). Resultatet pekar på att upplevelsen av ”vi-känslan” ökar inom denna 

organisationsform, vilket respondenterna nämnde som en positiv effekt av 
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decentraliseringen. Tilläggas bör att storleken på enheterna är en viktig del i hur hög 

grad denna känsla ger sig uttryck, vår teori är att större enheter har svårare att få en stark 

”vi-känsla” då individen lättare blir en del av mängden. Resultatet visar att om 

sammanhållningen kan förbättras rotar sig en starkare kultur på arbetsplatsen vilket på 

sikt kan leda till ökad trivsel och större känsla av trygghet för medarbetarna. Lipiec 

(2001) bekräftar att en decentraliserad organisation uppfattas positiv då den är mer 

anpassningsbar och flexibel till förändringar. Enligt resultatet kan en förstärkt ”vi-

känsla” även medföra en risk för ökad distans mellan enheterna och skapa en ”vi och 

dem-känsla” som är negativt för Organisationen som helhet. Detta påvisar vikten av en 

välfungerande kommunikation mellan enheterna. Vi anser därför att det är av stor vikt 

att ledningen funderar kring kulturen och klimatet på arbetsplatsen, både på en 

enhetsnivå samt på en organisationsnivå eftersom kulturen och klimatet berör många 

delar av verksamheten. Kulturen och klimatet skapas omedvetet men kan formas med 

rätt styrning så att enheten även speglar Organisationen och dess vision kring hur 

kulturen och klimatet bör vara. Eftersom kulturen och klimatet genomsyrar 

Organisationen, berör det även deras externa employer brand och hur de uppfattas som 

arbetsgivare. Enligt Chhabra och Sharma (2014) genererar ett gott arbetsklimat trivsel 

hos medarbetarna vilket är en av de grundläggande delarna i det externa employer 

brandingarbete. Medarbetare som talar gott om sin arbetsplats är med och skapar ett 

starkt, positivt employer brand. Potentiell framtida arbetskraft som hört gott om en 

arbetsplats från medarbetare skapar sig en positiv syn på organisationen som en möjlig 

arbetsgivare. Vilken känsla potentiell arbetskraft får när de tänker på Organisationen 

blir avgörande vid val av arbetsgivare. 

Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte att undersöka högskole- och universitetsstudenters 

upplevelse valdes en kvalitativ metod eftersom att den grundar sig i att tolka individers 

attityder och upplevelser. Med en kvalitativ metod skapas en fördjupad förståelse till det 

valda ämnet. Den ger även möjligheten att få en nyanserad syn på ett ämne och att se på 

det ur intervjupersonernas synvinkel. En styrka med den kvalitativa metoden är att ett 

induktiv tillvägagångssätt har varit möjligt (Merriam & Tisdell, 2016). Detta skapade en 

studie som gav ett mer djupgående resultat än vad som från början förväntades. Studien 

genomfördes på uppdrag av en global industriorganisation då de ville få en insikt i 
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studenternas, tillika framtida potentiell arbetskraft, upplevelse av den 

decentraliseringsprocess de stod inför och utifrån det kunna planera sitt externa 

employer brandingarbete. Att studien utfördes på uppdrag skapade en större känsla av 

relevans genom att resultatet planerades användas i Organisationens employer 

brandingarbete. En risk med att skriva på uppdrag är dock att möjligheten att tänka fritt 

kring ämnet reduceras. Även bias och den underliggande viljan att presentera givande 

data för Organisationen kan ha påverkat resultatet. Detta är något som funnits i åtanke 

under hela studiens gång. Även vår förförståelse om ämnet och Organisationen kan 

även ha påverkat resultatet. För att minska risken kring detta och skapa en mer 

samstämmig förståelse kring Organisationen hos de båda författarna hölls 

informationsmötet i studiens inledande skede. 

Urvalsgruppen valdes med hjälp av ett strategiskt urval. Merriam och Tisdell 

(2016)  skriver att ett strategiskt urval bygger på att det redan är klargjort i studien vilka 

som är av intresse att undersöka, som i denna studie var potentiell framtida arbetskraft. 

Vidare förklaras att en styrka med detta är att det ger en mer djupgående förståelse för 

det specifika ämnet och gör studien informationsrik.  

För att undvika risken med för få respondenter som ställer upp på intervju erbjöds 

varje respondent två biobiljetter som Organisationen sponsrade med. Detta gjorde att 

flera medverkade i studien och möjliggjorde en större datainsamling. En möjlig negativ 

aspekt med detta är dock att respondenter ställde upp på intervju endast på grund av 

denna kompensation och inte på grund av intresse för studien. En semistrukturerad 

intervjuform valdes för att möjliggöra djupare och mer innehållsrik data. En styrka med 

semistrukturerade intervjuer är att de kan skapa nya intressanta synvinklar på ämnet 

genom att intervjuaren har möjlighet att styra intervjun utifrån respondentens svar och 

dennes syn på det specifika ämnet (Merriam & Tisdell, 2016). För att säkerställa 

intervjuguidens kvalité utfördes två pilotintervjuer. Detta är en styrka då det 

undersöktes om intervjufrågorna var tydliga för respondenten och att frågorna svarade 

mot syftet, vilket ökade studiens grad av validitet. Pilotintervjuerna användes inte till 

datainsamlingen då de respondenterna inte tillhörde urvalsgruppen. 

Merriam och Tisdell (2016) skriver att en möjlig utmaning för intervjuaren är att 

denne blir för fokuserad på att följa intervjuguiden så att möjliga intressanta ”sidospår” 

missas. Intervjuarna hade viss tidigare erfarenhet kring utförande av intervjuer, trots 
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detta infann sig en viss känsla av nervositet vid de första intervjuerna vilket kan ha 

påverkat resultatet. Under de senare intervjuerna var känslan mer avslappnad vilket gav 

resultatet av intervjuerna en mer djupgående karaktär. Det faktum att två intervjuare var 

närvarande under intervjuerna var en styrka då observatören kunde ställa 

kompletterande frågor i slutskedet av intervjun. Att vara två intervjuare minskade även 

risken för bias. Enligt Merriam och Tisdell (2016) ska risker kring bias i så stor 

utsträckning som möjligt identifieras och uteslutas för att uppnå hög grad av 

objektivitet.  

Majoriteten av intervjuerna utfördes på respondenternas respektive lärosäte för att 

underlätta för dem och för att skapa en känsla av trygghet. Att intervjuerna utfördes i ett 

enskilt, tyst rum minskade risken för yttre distraktion. Två intervjuer utfördes över 

internet, via Skype och detta var en bra lösning då de två respondenterna inte kunde 

närvara vid intervjutillfället. Det var inte under optimala förhållanden som intervjuerna 

utfördes då viss fördröjning ledde till att båda parter var tvungna att upprepa frågor och 

svar, detta kan ha påverkat intervjuernas resultat och dess kvalité. Merriam och Tisdell 

(2016) skriver om att en svaghet med internet-intervjuer är just att det kan skapa 

frustration och minska fokus på intervjun om det blir tekniska problem. En styrka med 

Skype-intervjuer är att de ökar känslan av närvaro och möjlighet att tyda kroppsspråk 

vilket inte uppnås med telefonintervjuer.  

Data analyserades av båda intervjuarna enligt en tematisk analysmetod. Efter 

transkribering sökte båda intervjuarna individuellt efter tänkbara teman i insamlad data. 

Dessa sattes som prototypteman och diskuterades sedan av intervjuarna där slutgiltiga 

teman och underteman fastställdes. Eftersom att det var två personer som kom fram till 

liknande prototypteman skapades en interbedömarreliabilitet, vilket är en styrka för 

studien. Styrkan med de två teorier som återfinns i studien är att de är kända och väl 

forskade på, vilket ökar deras tillförlitlighet. ELM har stött på kritik eftersom modellen 

skapades i en tid då massmedia såg annorlunda ut, det är svårt att replikera detta till 

dagens mediekonsumtion som har förändrats mycket sedan 1980-talet då teorin 

utvecklades. Trots att själva modellen ifrågasätts är ändå många forskare eniga om att 

bearbetning av meddelanden skiftar mellan centralt och perifert processande, 

utmaningen ligger i att förstå när dessa skiftningar i processandet inträffar (Kitchen, 

Kerr, Schultz, McColl, & Pals, 2014). ELM-teorin valdes trots kritiken då denna studie 
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inte fokuserar på när skiftningarna sker utan snarare att meddelanden kan bearbetas på 

olika sätt. Kritik har riktats mot TPB som menar att människans intentioner kan 

påverkas av andra faktorer än subjektiva normer och attityder (Bentler & Speckart, 

1979).  Trots kritiken mot TPB accepterar de flesta forskare teorin utifrån dess 

grundläggande antaganden (Ajzen, 2011). 

Styrkor som återfanns i studien gällande forskningsetik är att ett tydligt och väl 

utarbetat missivbrev författades och lästes upp för alla respondenter. Detta för att de 

skulle veta under vilka premisser de deltog i studien. Att begreppet employer brand och 

decentralisering förklarades i missivbrevet gjorde att alla respondenter fick samma 

förutsättningar för att svara på intervjufrågorna vilket gav användbar data. 

Praktisk relevans  

Studien kan användas som ett verktyg för Organisationens planeringsarbete kring det 

externa employer brandet. Utifrån studiens resultat finns det vissa aspekter som 

Organisationen bör ta i beaktning gällande sitt externa employer brandingarbete vid den 

planerade decentraliseringen. Något som gör denna studie relevant för Organisationen 

är att det är de faktiska potentiella arbetstagarnas upplevelse som har undersökts. Deras 

tankar kring ämnet är av största intresse för Organisationen. 

Respondenterna uttryckte en vilja kring att få veta mer om vad denna 

decentraliseringsprocess innebär för Organisationen, därför är kommunikationen av stor 

vikt i denna process. Ett hjälpmedel kan vara att skapa två kommunikationsplaner. En 

till redan befintlig arbetskraft gällande decentraliseringen och även en 

kommunikationsplan som behandlar hur kommunikationen ska ske utåt, gentemot 

potentiell framtida arbetskraft. För att förbättrat deras externa employer brand är det 

viktigt att kommunicera hur Organisationen och dess verksamhet kommer att se ut, samt 

hur decentraliseringen kommer inverka på arbetstagarna och arbetsrollerna inom 

Organisationen. Kommunikation kring hur decentraliseringen kommer beröra 

arbetsroller och karriärmöjligheter är grundläggande för att potentiell framtida 

arbetskraft ska få kunskap om hur Organisationen är som arbetsgivare. Att 

kommunicera ut möjligheterna i hur karriärutvecklingen ser ut för de anställda inom en 

decentraliserad organisation kan minska många av de farhågor som respondenterna 

uttryckte. 
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För att arbetskraft ska trivas på arbetsplatsen är det viktigt med en stark och 

positiv kultur, detta är något som ledningen kan och bör arbeta med i ett tidigt skede av 

decentraliseringsprocessen. Att skapa en kultur där arbetstagare trivs utan intern 

konkurrens genererar en positiv bild av Organisationen även externt. Att värna om 

existerande arbetskraft är att värna om potentiell arbetskraft, då de anställda är ett 

viktigt språkrör för Organisationen.  

 

Förslag på vidare forskning  

Då det inte har utförts så många studier inom externt employer brand och employer 

branding utifrån ett psykologiskt perspektiv skulle vidare studier av denna art vara av 

intresse. Då studien är av en mindre omfattning och kvalitativ går det inte att dra 

generaliserande slutsatser, därför vore fortsatt kvantitativ forskning kring externt 

employer brand intressant. Den potentiella arbetskraft som undersöks i denna studie är 

en homogen grupp och genom att utföra en kvantitativ studie kan 

undersökningsgruppen breddas. Detta leder till ett resultat som kan visa på kausala 

samband och som blir applicerbart på fler organisationer och i andra branscher än vad 

som undersökts i denna studie. Ett sådant resultat kan ligga till grund för framställandet 

av riktlinjer och råd för arbetet med det externa employer brandet vid en 

decentralisering.  

Det vore givande att undersöka vilka av denna studies olika teman som har störst 

betydelse och inverkan på det externa employer brandet. Detta för att Organisationen 

ska få kunskap om vilka delar som bör prioriteras vid deras decentraliseringsprocess. 

Utifrån Organisationens perspektiv är det relevant att genomföra en omfattande 

utvärdering efter att decentralieringsprocessen är avslutad. Detta skulle kunna leda till 

en studie som undersöker om Organisationens externa employer brand har påverkats 

och i så fall på vilket sätt. Det skulle vara intressant att kunna sätta en sådan studies 

resultat i relation till den här studien. 
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Bilaga 1. – Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Vilket program studerar du? 

Vilken termin studerar du? 

Vilka framtidsplaner har du gällande arbetslivet?  

 

Employer brand: 

Vad är dina tankar kring vad din framtida arbetsplats har för rykte? 

Vad definierar du som en bra framtida arbetsplats? 

Vad står ett bra arbetsgivarvarumärke för enlig dig? 

-Speciella värderingar? 

-Vad det är för typ av organisation, speciell struktur? 

Hur bildas din upplevelse av en organisations arbetsgivarvarumärke? 

-Genom vilka kommunikationskanaler nås du av information kring potentiella 

arbetsgivare? 

Decentralisering: 

Vad är dina tankar kring att bolag inom en stor organisation blir mer självstyrande? 

Vilka fördelar finns det med att bolag blir självstyrande? 

Vilka nackdelar finns det med att bolag blir mer självstyrande? 

Organisationen: 

Vad är din uppfattning om Organisationen i dagsläget? 

På vilket sätt får du information om Organisationen?  



 

 

 

Hur ser du idag på Organisationen som en potentiell framtida arbetsgivare?  

Hur skulle du uppfatta Organisationen om den fick självstyrande bolag?  

Besöker du arbetsmarknadsdagar? 

- Om ja: Hur lockar man dig bäst? 

- Om ja: Vad får dig att gå fram till en monter? 

-Om nej: Hur skulle man kunna locka dig för att medverka?    

-Om nej: Vad skulle kunna få dig att gå fram till en monter? 

Organisationen har många olika bolag inom sin organisation, hur skulle du uppfatta 

organisationen om bolagen marknadsför sig separat? Ex på en arbetsmarknadsdag, där 

de har skilda montrar.  

Finns det några andra aktiviteter, förutom medverka på arbetsmarknadsdagar, som 

Organisationen skulle kunna göra för väcka ditt intresse för dem? 


