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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur ansvariga för Employer branding på privata 

företag inom samhällsbyggnads- och IT-branschen upplever sitt strategiska arbete med 

Employer branding. Studien bygger på 10 intervjuer, en semi-strukturerad intervjuguide 

användes och materialet analyserades enligt en grundläggande kvalitativ metod. 

Resultatet visade att företagens Employer branding- arbete ofta var en gemensam insats 

mot flera områden istället för punktinsatser. Marknadsföring och rekrytering skedde 

genom gemensamma kanaler, så som sociala medier och målgruppsanpassade insatser.  

De attribut som företagen valde att lyfta fram i sin externa kommunikation var 

motivationsfaktorer så som arbetsuppgifter, utveckling och internt kompetenskapital, till 

skillnad från hygienfaktorer som lön vilket ansågs vara en grundläggande förutsättning.  

Många företag använde Employee advocacy, ambassadörer, i sitt arbete för att skapa ett 

starkt Employer brand. Begreppet visade sig vara nytt i branschen och företagen hade 

olika uppfattningar kring hur ambassadörerna skulle synas och hur arbetet skulle se ut.  

 

Nyckelord: Employer branding, Employee advocacy, ambassadörer, attribut, 

rekryteringskanaler. 



	  
	  

	  
	  

Title: “Building a strong Employer brand with the help of the employees” – private 

companies strategic work with Employer branding and Employee advocacy.    

 

Abstract  

The purpose of the study was to examine how personnel in charge of Employer 

branding at private companies in the environmental- and IT-sector experience their 

strategic work with Employer branding. The study was based on 10 interviews, a semi-

structured interview guide was used and the data was analyzed according to a basic 

qualitative method. The results presented that the companies’ Employer Branding 

activities often were mutual efforts towards several fields instead of selective efforts.  

The companies used mutual channels such as social media and targeted groups for 

marketing and requiting. Attributes which were highlighted in external communication 

were motivation factors such as job assignments, work development and internal 

competence capital, instead of hygiene factors such as salary.  Employee advocacy was 

used by all of the companies, but they had various opinions about the ambassadors’ role 

in the work of becoming an attractive employer.    

 

Keywords: Employer branding, Employee advocacy, ambassadors, attributes, 

recruitment channels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

Förord 

Vi vill tacka alla som har stöttat oss i vårt uppsatsskrivande. Ett stort tack till vår 

handledare Lars Eriksson, vid Högskolan i Gävle, som stöttat och hjälpt oss under 

skrivandets gång. Slutligen vill vi tacka de personer och företag som medverkat i 

studien och delat med sig av sitt arbete med Employer branding, det har varit 

inspirerande och lärorikt. 

 

Frida Olsson och Victoria Wänseth Müller
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Introduktion 

I denna studie kommer Employer branding området att behandlas med 

inriktning mot samhällsbyggnads och IT-branschen. Employer branding handlar om 

att företag framhäver sitt arbetsgivarvarumärke för att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare. Genom strategiskt arbete är syftet att attrahera talangfull och kompetent 

personal till företaget samt att behålla värdefull personal. Det är viktigt för företag att 

ses som en unik och speciell arbetsplats för att skapa ett attraktivt Employer brand 

(Edwards, 2010; Sullivan, 2004, 23 februari). En definition inom området beskriver 

Employer branding som ”The package of functional, economic and psychological 

benefits provided by employment, and identified with the employing company” 

(Ambler & Barrow, 1996). 

I dagens samhälle är det en utmaning för företag att möta det ökande kravet på rätt 

kompetens och talang. Det är viktigt för företag att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare för potentiell personal, vilket benämns som extern Employer branding. 

Det är lika viktigt att behålla talangfull personal i organisationen vilket benämns som 

intern Employer branding (Chhabra & Sharma, 2014). Valet av arbetsplats beror på 

företagets identitet externt, potentiell personal jämför sina värderingar med företagets 

värderingar, baserat på den externa kommunikationen och personliga upplevelser av 

företaget och dess personal. Individer attraheras av företag där tror att de kan 

utvecklas och komma närmare deras ideala bild av sig och även hur de vill bli sedda 

av omgivningen. Det är därför viktigt för potentiell personal att deras självbild 

stämmer överens med företagets identitet, det visar sig vara viktigare vid val av 

arbetsplats än lön, belöningar och förmåner (Näppä, 2014). När en person träder in i 

ett företag, skapas ett psykologiskt kontrakt mellan denne och arbetsgivaren. 

Kontraktet baseras på medarbetarens syn på ett antal förväntningar och uppfattningar, 

vad som förväntas av medarbetaren och vad som i sin tur förväntas av företaget. Det 

är viktigt att företag strävar efter att uppfylla medarbetarens förväntningar som ingår i 

det psykologiska kontraktet. Om kontraktet uppfylls kommer personalen att ha tillit 

för företaget eftersom att företaget uppfyllt sina löften gentemot medarbetaren. Om 

det psykologiska kontraktet däremot bryts, resulterar det i att medarbetaren upplever 

negativa känslor gentemot företaget och risken är att medarbetaren då agerar på olika 

sätt som missgynnar företaget. Exempelvis genom minskad lojalitet, negativ 

kommunikation både internt och externt samt minskad produktivitet. Medarbetare 
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vars psykologiska kontrakt har blivit uppfyllt av företaget, är mer benägna att delta i 

positiv kommunikation och sprida positiv information om företaget. Employer 

branding ökar det känslomässiga engagemanget hos personalen och skapar en vilja att 

identifiera sig med företaget. Om personalen känner sig sedd och har bra 

arbetsförhållanden, ökar prestationen och lojaliteten gentemot företaget. Lojaliteten 

ökar i sin tur produktiviteten. Tidigare forskning har även påvisat att personal som 

blir erbjudna förmåner av sin arbetsplats, blir mer tillfredsställda med sitt jobb och 

företaget (Edwards, 2010; Miles & Mangold, 2004; Backhaus & Tikoo, 2004). Det är 

viktigt för företag att vara ett ”first choice brand”, vilket innebär att ses som ett 

förstahandsval både för att attrahera personal men även för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. För att lyckas med detta bör fokus ligga på att 

skapa en positiv och motiverande arbetskultur med intressanta arbetsuppgifter 

(Rampl, 2014).  

Hertzbergs tvåfaktorteori redovisar vilka attribut som anses vara viktiga på 

arbetsplatsen för att öka motivation och tillfredställelse. Teorin skiljer hygienfaktorer 

från motivationsfaktorer. Hygienfaktorer innefattar fysiska och sociala 

arbetsförhållanden, löneförhållanden och arbetstrygghet. Hertzberg menar att när 

dessa hygienfaktorer är goda försvinner vantrivseln på arbetsplatsen. 

Motivationsfaktorerna innefattar bland annat prestationer, personlig utveckling, 

ansvar och själva arbetet. När dessa motivationsfaktorer saknas leder det till ett 

neutralt tillstånd, men om de är gynnsamma har de effekt på både tillfredsställelsen på 

arbetsplatsen och produktiviteten (Hertzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 2005; 

Lundberg, Gudmundson, & Andersson, 2009). 

Forskning visar att potentiell personal skattar organisationskultur som en 

betydelsefull komponent vid val av arbetsplats, tätt följer företagets varumärke och på 

tredje plats kommer lön och andra förmåner. Det finns en signifikant korrelation 

mellan skattning av företagets varumärke och sannolikheten att söka sig till företaget 

(Chhabra & Sharma, 2014). Medieexponering är viktigt i förmedlingen av företagets 

Employer brand, de företag som associeras med positiva egenskaper i media är mer 

populära och samma gäller motsatsen, att företag som associeras med negativa 

egenskaper blir mindre populära. Alltså kan media exponering vara både positiv och 

negativ (Franca & Pahor, 2012). Inom extern Employer branding är det viktigt för 

företag att strategiskt välja kanaler för att kommunicera ut sitt budskap till 
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målgruppen med potentiell personal. I dagens digitala era sker rekrytering ofta via 

internet. Potentiell personal använder exempelvis Google, jobb-annonser och sociala 

medier för att inhämta den information de söker, och det är därför viktigt att företagen 

satsar mycket arbete på att synas och förmedla sitt budskap i dessa kanaler. Det är 

viktigt att de proaktivt arbetar med att synas i dessa kanaler för att kunna attrahera och 

rekrytera potentiell personal. Aktiviteter som exempelvis studentbesök/presentationer 

hos företaget, skapar ett psykologiskt band med företaget och gör därmed företaget 

mer attraktivt att söka till. (Chhabra & Sharma, 2014).  

Headhunting är en rekryteringskanal som ofta används av konsultbolag för att 

hitta högre chefer eller specialister till privata företag. Headhunting fungerar så att 

kandidater som kan tänkas söka sig till en ny befattning identifieras av konsultbolag 

som sedan presenterar dessa kandidater till företag som letar ny personal (NE, 2015). 

Rekryteringskanalen search, fungerar på liknande sätt som headhunting och innebär 

att företagen anlitar en extern firma som letar upp kandidater till högre tjänster, 

exempelvis chefer eller specialiser. En annan vanlig förekommande rekryteringskanal 

är verktyget screening, som innebär att utvärdera och bedöma ett stort antal individer 

för att identifiera olika attribut och egenskaper som önskas, i syfte att hitta rätt 

kandidat (Business Dictionary, u.å) Överlag är Employer branding- aktiviteter som 

mest effektiva när de ackompanjeras av generella marknadsföringskampanjer, företag 

bör inte enbart marknadsföra vid anställningsbehov, utan även mer generellt för att 

öka kunskapen om företaget som arbetsplats men även för att attrahera potentiell 

personal. Tidigare forskning talar för att företag som har ett starkt utvecklat Employer 

brand har lägre rekryteringskostnader vid rekrytering av nya talanger. Studier visar 

även på att Employer branding- aktiviteter bidrar till sänkta kostnader för 

marknadsföring och rekrytering, en högre kvalité och kvantitet på de sökande och 

bättre finansiella resultat. Employer branding skapar inte bara intresse bland potentiell 

personal utan gör även företaget mer attraktivt för investerare och kunder (Edwards, 

2010; Franca & Pahor, 2012; Wilska, 2014). 

Begreppet Employee advocacy är ett relativt nytt begrepp inom Employer 

branding men förutspås redan vara framtidens stora trend. Begreppet syftar på att ha 

medarbetare som ambassadörer för företaget. Employee advocacy handlar om att 

företaget kvalitetssäkrar och paketerar information om företaget som sedan 

medarbetarna får sprida genom sina sociala nätverk. Syftet är att medarbetarna ska 
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sprida ordet om vilken bra arbetsgivare företaget är till omvärlden och där med 

potentiell personal (Bergenstråhle, 2014, 24 november). 

Employee advocacy handlar även om att medarbetarna ska använda sitt 

personliga nätverk för att marknadsföra företaget på ett mer personligt plan. 

Personalen anses vara företagets ansikte utåt, vilket gör att det är viktigt att företagets 

värderingar är kongruent med personalens. Det är personalen som dagligen 

kommunicerar företagets brand till kunder och potentiell personal och på så sätt målar 

upp en bild av företaget externt (Men, 2014; Näppä, 2014). Det är då ytterst viktigt att 

företag inte överdriver sin image externt, utan verkligheten måste motsvara den bild 

som förmedlas till potentiell personal av både företaget och dess medarbetare, annars 

är risken att orealistiska förväntningar skapas som inte går att uppfylla, vilket i sin tur 

ökar risken för att nyanställda säger upp sig (Edwards, 2010). Eftersom personalen är 

företagets ansikte utåt, har de i uppgift att bygga upp företagets image och därmed 

möjlighet att förmedla budskapet att företaget är en bra arbetsplats till potentiella 

arbetstagare (Men, 2014; Näppä, 2014; Franca & Pahor, 2012). Ett tecken på att 

företag har ett bra Employer branding är när personalen gärna pratar gott om företaget 

både under arbetstid, men även privat. Forskning visar att personal som förespråkar 

sin arbetsgivare ger en signifikant högre inverkan på omgivningen än om företag 

själva sprider informationen. Personal som positivt berättar om företag externt ökar 

både antalet och kvalitén på de sökande (Sullivan, 2004, 23 februari). 

 

Syfte. Syftet med studien är att undersöka hur ansvariga för Employer 

branding på privata företag inom samhällsbyggnads- och IT-branschen upplever sitt 

strategiska arbete med Employer branding. 

 

Frågeställningar. 

1. Vilka strategier upplever HR-anställda använda sig av vid marknadsföring av 

tjänster, och vilka rekryteringskanaler upplever de använda sig av? 

2. Vilka attribut väljer branschen att marknadsföra för att attrahera potentiell 

personal? 

3. Använder branschen Employee advocacy i sitt arbete med Employer 

branding? 
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Metod 

Deltagare & urval 

Studien grundandes på ett strategiskt urval då syftet var att upptäcka, förstå och få en 

inblick i arbetet med Employer branding och ett sampel valdes utifrån den kunskap 

som skulle undersökas (Merriam, 2009). Kriteriet för urvalet var att deltagarna i 

studien arbetade på privata företag inom samhällsbyggnads och IT-branschen samt 

var insatta i arbetet med Employer branding på respektive företag. Ytterligare ett 

kriterium var att företagen hade kontor lokaliserade i mellan Sverige. 

Undersökningsgruppen bestod av 12 personer från 10 privata företag inom 

samhällsbyggnads och IT-branschen. Både kvinnor och män deltog i studien med ett 

åldersspann mellan 27-55 år. Samtliga deltagare hade en akademisk bakgrund. Utifrån 

det strategiska urvalet kontaktades 18 företag via epost gällande förfrågan om att delta 

i studien. I förfrågan informerades företagen om studiens syfte och frågeställningar, 

att medverkan var konfidentiell, veckor för intervjuer samt att intervjun planerades ta 

cirka 60 minuter. Efter förfrågan via epost gjordes en uppföljning via telefon till de 

företag som inte responderat. I kontakten via telefon informerades företagen 

ytterligare en gång om studiens syfte, tid och veckor för intervjuer samt att studien var 

konfidentiell. Kontakten med de 18 företagen via epost och telefon resulterade i 10 

deltagande företag. Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares arbetsplats för 

att underlätta de deltagandes medverkan i studien. 

 

Tillvägagångssätt 

Vid intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide, (se bilaga 1). 

Intervjuguiden innehöll fem olika temaområden vilka var följande; extern Employer 

branding, intern Employer branding, marknadsföring, rekrytering samt Employer 

advocacy. En semistrukturerad intervjuguide användes för att intervjupersonerna 

skulle ha möjlighet att prata fritt kring de olika temaområdena samt att författarna 

hade möjlighet att ställa relevanta följdfrågor (Merriam, 2009). 

Författarnas upplägg under intervjun var att en av författarna hade det 

huvudsakliga ansvaret och förde intervjun framåt. Den andre författaren satt med 

under intervjun och förde anteckningar samt hade möjlighet att ställda följdfrågor. 

Intervjun inleddes med att författarna tackade intervjupersonen för intresset att 

medverka i studien och fortsatte sedan med frågan om intervjupersonen gav 
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medgivande att intervjun spelades in via mobiltelefon. Efter medgivande startades 

ljudupptagningen, med syfte att inte gå miste om viktig data samt underlätta 

transkriberingen av intervjun (Merriam, 2009).  

Samtliga intervjupersoner gav sitt medgivande till ljudupptagning av 

intervjun. Intervjupersonen fick därefter information om att endast författarna hade 

tillgång till att lyssna på ljudupptagningen och att ljudupptagningen efter genomförd 

transkribering skulle raderas. Det tillades även att både handledare och examinator 

hade möjlighet att ta del av det transkriberade materialet men att det skulle raderas när 

studien var godkänd. Vidare gavs information om studiens syfte, att varken 

intervjupersonen eller dess företag skulle nämnas vid namn och att det som sades 

under intervjun inte skulle kunde härledas tillbaka till intervjupersonen.

 Intervjupersonen informerades även om rätten att avbryta intervjun om så 

önskades. Sedan informerades intervjupersonen om intervjuns upplägg, att en av 

författarna ansvarade för intervjun och att den andre författaren ansvarade för att ta 

anteckningar och hade möjlighet att ställa följdfrågor. Avslutningsvis fick 

intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor, därefter började författaren som 

ansvarade för intervjun att ställa intervjufrågorna utifrån den konstruerade 

intervjuguiden. De 10 intervjuerna tog mellan 35- 56 minuter att genomföra. 

Ljudupptagningarna av de 10 intervjuerna, delades upp mellan de två författarna som 

fick transkribera fem intervjuer vardera. Efter genomförd transkribering raderades 

ljudupptagningen. 

 

Dataanalys 

Analysen grundades på en grundläggande kvalitativ metod för att induktivt hitta 

teman i det transkriberade materialet (Merriam, 2009). Författarna gick noggrant 

igenom varje transkriberad intervju, allt intressant ströks över med 

överstrykningspenna och antecknades i marginalen för kommande analys. Fyra 

huvudteman utkristalliserades efter många genomläsningar av båda författarna. När 

de fyra teman hade utkristalliseras valde författarna att fokusera på ett tema åt gången 

och gick då igenom varje transkriberad intervju ännu en gång. Syftet med detta var att 

få fram underteman som var kopplat till huvudtemat. Detta gjordes fyra gånger, en 

gång för varje tema. Varje tema skrevs sedan upp på en White- board tavla, där olika 
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underteman tog form. Varje undertema formades efter noga eftertanke och relevans 

för huvudtemat och utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i studien fick ett missivbrev vid första kontakt via epost, de fick även ta 

del av missivbrevet vid genomförandet av intervjun, där de informerades om följande 

forskningsetiska överväganden: företagen som deltog i studien benämndes inte vid 

namn för att bevara deras anonymitet. Allt material behandlades konfidentiellt och 

ljudupptagningarna från intervjuerna raderades efter transkribering. 

Intervjupersonerna informerades grundligt om studiens syfte och frågeställningar 

innan medverkan. Intervjupersonerna informerades även om att medverkan var 

frivillig, att deras identiteter kommer att behandlas konfidentiellt och information som 

framkommer i studien inte kommer att kunna ledas tillbaka till dem eller deras 

företag. De informerades om att de hade möjlighet att avbryta intervjun om så 

önskades.  

Resultat 

Resultatet av intervjuerna mynnade ut i fyra huvudteman där sedan relevanta 

underteman utkristalliserades. De fyra huvudteman som kommer att redovisas under 

resultat är; marknadsföring, rekryteringskanaler, attribut som marknadsförs samt 

ambassadörer- den viktigaste kanalen. För att underlätta förståelsen i resultatet 

kommer intervjupersonerna att benämnas som företag. Det kan förekomma att enstaka 

ord i citaten har tagits bort med syfte att underlätta läsningen och för att öka 

förståelsen för innebörden. Citaten är konfidentiella. De fyra huvudteman med 

respektive underteman kommer att redovisas nedan. I första delen redovisas 

marknadsföring, i den andra rekryteringskanalen, i den tredje attribut och till sist 

kommer ambassadörer att redovisas.  

 

Marknadsföring 

Resultatet från intervjuerna visade att företagen ansåg det vara lika viktigt att 

marknadsföra företaget som de tjänster som annonserades ut. Genom att använda 

strategier som sociala medier och att rikta in sig mot olika målgrupper var syftet att 

attrahera potentiell personal. Vid marknadsföring av både företaget och 
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utannonserade tjänster framkom två tydliga underteman. Dessa var sociala medier och 

målgruppen studenter. 

 

Sociala medier. Sociala medier visade sig vara en av de viktigaste kanalerna 

vid marknadsföring av tjänster. Det framkom i intervjuerna att företagen går allt mer 

mot att digitalisera sina annonser. Företagen lägger ut annonser på sociala medier och 

på företagens hemsida istället för annons i tryck. Annonser i tryck förekom 

fortfarande till viss del men i allt större utsträckning valde företagen att marknadsföra 

sig digitalt. Ett annat fenomen som framkom var att många företag ville att 

medarbetarna skulle engagera sig i marknadsföringen av företaget genom att 

exempelvis dela annonser på sociala medier. Den mest använda kanalen vid sociala 

medier var LinkedIn, där majoriteten av företagen valde att marknadsföra sig som 

företag och annonsera ut tjänster. Ett företag uttryckte sin tanke bakom användandet 

av LinkedIn på följande sätt; 

 

Jag menar, jag har ju jättemånga, bara att titta på min LinkedIn profil, jag 

har ju hur många HR-människor som helst. Skulle jag ha ett roligt jobb här så 

skulle jag utan tvekan lägga ut det i mitt nätverk, och det är väl likadant för 

alla? 

 

Andra sociala medier som användes flitigt var Facebook och Twitter för att 

marknadsföra både tjänster och företagets budskap. Många företag använde sig också 

av bloggar där de lät medarbetare blogga om sitt arbete eller andra intressanta 

aspekter kopplat till företaget. 

 

Målgruppen studenter. Studenter visade sig vara en målgrupp som alla 

företag ansåg vara viktig för att attrahera potentiell personal. Företagen använde ett 

antal olika marknadsföringsstrategier för att nå ut till målgruppen. Överlag var 

strategin att synas där målgruppen verkar och därför anordnade de många olika event. 

Det var bland annat populärt att bjuda in studenter till företagens kontor där de 

presenterade arbetsplatsen och företaget som arbetsgivare. Trainee-program var en 

annan marknadsföringsstrategi för att nå ut till studenter inom olika utbildningar. 

Detta visade sig vara en användbar strategi då trainee-programmen var attraktiva och 
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lockade många studenter. Ett företag uttryckte det höga söktrycket på sitt trainee-

program på följande vis; I år slår vi rekord i vårt trainee-program, 2500 ansökningar 

till 25 platser. En annan marknadsföringsstrategi som användes flitigt var att delta vid 

olika mässor riktade till studenter. Arbetsmarknadsdagar var en av de populäraste 

mässorna att medverka i. Många företag uppmuntrade sina medarbetare att delta vid 

mässor för att marknadsföra företaget, dess tjänster och för att attrahera potentiell 

personal. Ett företag beskrev det som följande; När vi är ute på arbetsmarknadsdagar 

är det inte vi som är HR-människor som är mest intressanta att lyssna på, utan det är 

de som jobbar ute i verksamheten eller är chefer i verksamheten. Företagen nämnde 

att det är viktigt att ha personer på plats som talar samma språk som den aktuella 

målgruppen. Om målgruppen består av systemvetare menade företagen att en 

medarbetare som är en yrkesverksam systemvetare kan kommunicera med 

målgruppen på bästa sätt och ge en insikt i en systemvetares vardag på företaget, 

vilket i sin tur troligtvis skapar ett intresse hos målgruppen. 

 

Rekryteringskanaler 

Resultatet visade att företagen använde både interna och externa rekryteringskanaler. 

De externa kanalerna utgjordes av annonsering, rekryteringsfirmor, headhunting, 

search, screening och sociala medier. Den viktigaste interna kanalen var personliga 

nätverk. Sammanfattningsvis användes alla dessa kanaler av samtliga företag med en 

viss grad av variation. Nedan kommer de två teman; externa rekryteringskanaler följt 

av intern rekryteringskanal att redovisas.  

 

Externa rekryteringskanaler. Rekryteringsfirmor, headhunting, search, 

screening, sociala medier och branschtidningar, användes som externa 

rekryteringskanaler av företagen. Många företag ansåg att studenter var en någorlunda 

lättrekryterad målgrupp och där användes annonsering via sociala medier som största 

rekryteringskanal, däremot vid rekrytering av mer svårrekryterade krävdes fler 

insatser av företaget för att få tag på rätt person. Företagen syftade på 

svårrekryterande som seniora personer med specialistkunskap inom ett visst område, 

eller kombinationer av olika kunskapsområden. Vid svårrekryterade tjänster 

tillämpades insatser som headhunting, search och screening. Ett företag beskrev 

svårrekryterade som;  
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Oftast handlar det om att ha en väldigt specifik kombination av kompetenser, 

IT-bakgrund samtidigt som man har ett specifikt verksamhetskunnande. 

Samtidigt som man ska klara av att vara i en ledande roll som projektledare 

samt ha en känsla för affärer och ekonomi. Det är inte så många som 

uppfyller den kravprofilen och då blir det svårrekryterat. 

 

Vid mer lättrekryterade målgrupper valde företagen rekryteringskanaler så som 

annonsering, sociala medier och branschtidningar. Företagen ansåg att det var viktigt 

att agera i de forum där målgruppen figurerar. Med sociala medier syftade företag på 

sin hemsida, Facebook, LinkedIn med flera. Branschtidningar ansågs vara en bred 

rekryteringskanal då den når ut till flertalet målgrupper inom samma bransch. Utifrån 

intervjuerna visade det sig att många företag kände av användandet av headhunting, 

det var en självklar strategi för att få tag på de svårrekryterade personerna. Varje 

företag kände igen att deras medarbetare blivit uppringda av headhunters och att det 

ibland resulterade i att medarbetare övergick till en konkurrent. Ett av företagen 

beskrev sin upplevelse av headhunting som; 

 

Ja men det är klart, de blir uppringda hela tiden. Många av våra medarbetare 

här sitter på nischade kompetenser som är oerhört attraktiva för de andra 

företagen. Så det kunde vara folk som vi aldrig trodde skulle sluta, och inte 

gjort det heller, men som vi inte ens trodde vara attraktiva som blev 

nedringda. 

 

Beroende på tjänst och målgrupp som eftersöktes använde företag olika typer 

rekryteringskanaler. Mer resurser satsades på svårrekryterade målgrupper än de 

målgrupper som ansågs mer lättrekryterade. Överlag menade företagen att det är 

viktigt att ha i åtanke vem man kommunicerar med och att välja kanaler utifrån det. 

 

Intern rekryteringskanal. Intervjuerna visade att de flesta företag använde 

sina medarbetare som rekryteringskanaler, både officiellt och inofficiellt. Många 

uppmuntrade sina medarbetare att använda sina nätverk för att sprida information om 

företaget och tjänster. Majoriteten av företagen önskade att medarbetarna använde 
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sina nätverk som rekryteringskanal för att rekommenderade intressanta individer till 

företaget. En splittring visade sig dock mellan företagens vilja att använda sig av 

medarbetares nätverk som rekryteringskanal. Överlag var de flesta företagen öppna 

och välkomnande gentemot detta. Ett företag uttryckte sitt arbete med medarbetares 

nätverk som rekryteringskanal på följande sätt; 

 

En jätteviktig kanal är förstås våra anställda. Det är den största kontaktytan 

vi har med omvärlden. Så vi försöker uppmuntra dem i den utsträckning det 

går, att bidra med rekryteringsarbetet. Dels genom att vi har en finders fee, 

tipsar man om en kandidat som blir anställd, så kan man tjäna pengar på det. 

 

Få av företagen var restriktiva med användandet av medarbetares nätverk som 

rekryteringskanal. Ett företag som var mer restriktiv med medarbetares nätverk som 

rekryteringskanal uttryckte sin åsikt i ämnet på följande vis; Det förekommer, och det 

gör ju inget, sen är ju frågan om man ska få någon ersättning eller inte, men vår 

officiella policy är att vi inte gör det. Majoriteten ansåg att medarbetares nätverk som 

rekryteringskanal var en viktig och användbar kanal vid rekrytering av ny kompetens. 

Företagen menade att medarbetarnas stora nätverk inom sin bransch erbjuder ett brett 

kontaktnät med likasinnade vilket gör att medarbetare troligen känner någon med den 

kompetens som eftersöks av företaget. De nämnde att genom medarbetarnas nätverk 

var det möjligt att komma åt de personer som för tillfället inte aktivt sökte nytt arbete 

och att personliga nätverk gjorde det möjligt att attrahera dessa. Det betonades att 

medarbetare troligen inte kommer att rekommendera personer i sitt nätverk som de 

själva inte skulle vilja jobba med, då det ofta gäller en potentiell kollega. Personliga 

nätverk ansågs därför som en säker rekryteringskanal.  

 

Attribut som marknadsförs 

Resultatet från intervjuerna visade att företagen valde att fokusera på att marknadsföra 

attribut som arbetsuppgifter och utveckling snarare än lön. Företagen nämnde att de 

erbjöd sina medarbetare en marknadsmässig lön men att det inte var de attribut som 

de ville lägga fokus på vid marknadsföring. Företagen ansåg att de attribut som var 

viktigast att marknadsföra istället var arbetsuppgifter, utveckling och sitt interna 
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kompetenskapital. Ett företag beskrev sin syn på varför de ville nå ut med dessa 

attribut istället för lön på följande sätt; 

Man ska inte komma hit för att man tror att man ska få en jättebra lön, vi har 

jättebra marknadsmässiga löner, men det är inte det som ska vara 

huvudargumentet, på samma sätt som det inte ska vara för att vi sitter på en 

attraktiv adress, utan det ska vara jobbet i sig. 

 

Resultatet från intervjuerna visade tre framträdande attribut som företagen valde att 

marknadsföra. Dessa tre attribut kommer att presenteras nedan. 

 

Spännande arbetsuppgifter. Spännande och utmanande arbetsuppgifter att 

erbjuda var det många företag som valde att marknadsföra för att attrahera potentiell 

personal. De valde att lyfta fram roliga och spännande projekt som de arbetade med. 

De betonade även möjligheten för medarbetarna att påverka sina arbetsuppgifter och 

genom eget initiativ fanns möjligheten att få arbeta med det som de tycker är kul. Ett 

företag beskrev det som;  

 

Om du är engagerad av en fråga så har du möjlighet att driva den hur långt 

som helst. Så du kan gå från din idé till att du tänker att det här skulle vara 

kul att hålla på med till att du får presentera den för ledningsgruppen. Man 

uppmuntrar nytänkande och det är det som driver vår verksamhet. 

 

Många företag nämnde att de gav sina medarbetare stor frihet för att de ska ha 

möjlighet att arbeta med de uppgifter som de tycker är kul och inspirerande. 

Möjligheten för medarbetarna att påverka sitt arbete var ett av de viktigaste attributen 

som marknadsfördes av företagen.  

 

Medarbetaren i fokus. Ett av de mer centrala attribut som framkom var 

medarbetarens möjlighet till utveckling. Många företag nämnde att det var högt i tak 

och om medarbetaren hade en önskan fanns det en mycket god chans till utveckling. 

Det som skiljde sig åt mellan företagen gällande utveckling var att vissa hade en klar 

och tydlig karriärs- och utvecklingstrappa som medarbetaren kunde följa, medan 

andra företag var mer inriktade åt ett medarbetarstyrt karriärutveckling där 
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medarbetarna hade möjlighet att utvecklas åt det håll de önskade på ett mer öppet 

plan. Sammanfattningsvis var alla företag stolta över att kunna erbjuda sina 

medarbetare goda förutsättningar för utveckling. Ett annat attribut som betonades var 

att företagen var tillåtande och hade förståelse för att varje medarbetare genomgick 

olika perioder i sitt liv. Ett företag beskrev sin syn på medarbetarens olika perioder i 

livet på följande sätt; 

 

Vi är en kultur som är tillåtande för man ska kunna vara en medarbetare i 

olika perioder i livet. Som anställd är du ju inte bara en person på kontoret 

utan du har kanske resvägar, du kanske har en familj, du kanske blir sjuk, du 

kanske flyttar. Det finns många aspekter i livet som påverkar dig som person 

och indirekt dig som anställd, över tid kanske du ibland måste jobba lite 

mindre, vissa perioder kanske du jobbar lite mer. Jag tycker vi som 

arbetsgivare är ganska tillåtande i det att man förstår att det finns en helhet 

och att man har ett liv. 

 

Företagen satsade på utveckling och att se hela individen. Det var väsentligt att 

medarbetaren skulle kunna kombinera sitt privatliv och arbete på ett fördelaktigt sätt. 

Det uttrycktes ofta genom med meningen; frihet under ansvar.  

 

Internt kompetenskapital. Ett av de centrala attributen som företagen valde 

att marknadsföra var deras interna kompetenskapital. Det interna kompetenskapitalet 

bestod av medarbetarna och företagens syfte var att visa upp vilket stort 

kompetenskapital som fanns i företaget i syfte att attrahera potentiell personal. Genom 

att marknadsföra det interna kompetenskapitalet, ansåg företagen att det visade 

potentiell personal möjligheten att få arbeta med talangfulla kollegor. En del av 

företagen valde att ta marknadsföringen av det interna kompetenskapitalet ett steg 

längre, genom att framhäva sina talanger i olika forum. De uppmuntrade talangerna 

att blogga om sitt arbete i syfte att attrahera potentiell personal och belysa möjligheter 

för utveckling och roliga arbetsuppgifter. Ett av företagen beskrev varför de 

uppmuntrar sina talanger att blogga på följande vis; De delar sin expertis, när dem gör 

det så delar de även vår expertis, och vårt varumärke. Sammantaget visade resultatet 
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av intervjuerna att det var viktigt för företagen att framhäva sitt interna 

kompetenskapital för att anses som konkurrenskraftiga på marknaden. 

 

Ambassadörer- viktigaste kanalen 

Resultatet från intervjuerna visade att det inte fanns någon allmängiltig uppfattning 

kring vad ambassadörer innebär, utan att det varierade mellan företag beroende på 

deras individuella tolkning. Det framkom att det fanns två typer av ambassadörer, 

officiella och inofficiella. Nedan kommer synen på dessa två begrepp att redovisas i 

två teman; vad är ambassadörer & vilka är de?, och var syns ambassadörerna & vad 

ska de förmedla?. 

 

Vad är ambassadörer & vilka är de? En vanlig tolkning var att se alla 

medarbetare som inofficiella ambassadörer, där företagen syftade på att medarbetarna 

omedvetet figurerar som ambassadörer. Företagen ansåg att medarbetarna är den 

största kommunikationskanalen externt, då de representerar företaget både under sin 

arbetstid och privat samt att de har möjlighet att nå ut till en stor grupp individer. Ett 

företag som såg på sina medarbetare som inofficiella ambassadörer beskrev det som 

följande;  

 

Arbetet med ambassadörer hade fallit lite om ambassadörerna blir för 

officiella, att medarbetare har det som en heltidstjänst. Employee advocacy 

ska ju komma från hjärtat; att jag tycker så mycket om att jobba i det här 

företaget så att jag jättegärna vill prata om mitt företag. 

 

Den andra tolkningen som gjordes av företagen var att de såg sina ambassadörer som 

officiella och som ansiktet utåt. Några företag använde ett visst antal frivilliga 

medarbetare som i sitt dagliga arbete aktivt förespråkade företaget, bland annat 

genom att skriva blogginlägg och medverkande på mässor. Företagen arbetade med 

att lyfta fram talanger inom företaget i olika sammanhang, de ansåg att genom denna 

marknadsföring av talanger, marknadsfördes samtidigt företaget genom associationen. 

Ett företag beskrev det som ett samspel mellan medarbetare och företag; Så det är 

mycket att ge och ta. Genom att dem hjälper oss bygga vårt varumärke, så hjälper vi 
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dem att bygga deras varumärke. Gemensamt för alla företag, var att ingen hade 

specifika tjänster för ambassadörer, det vill säga inskrivet i arbetsbeskrivningen. 

De flesta företag var överens om att en medarbetare trivs i sin tjänst och i 

företagskulturen, så talar medarbetare troligtvis gott om företaget även i privata 

sammanhang. Ett företag beskrev ambassadörskapets påverkan som följande;  

 

Man vet ju själv hur det är när man går på restaurang och man kan läsa hur 

många recensioner som helst. Men om man har tre kompisar som varit där 

och käkat och säger att det är skitdåligt så kommer man inte gå dit. Lite så är 

det med Employer branding, det måste vara sant. 

 

Gemensamt för företagen var uppfattningen om att Employee advocacy måste komma 

från hjärtat, vara pålitligt och sant. Ett företag beskrev vikten av att det man förmedlar 

ut är sant på följande sätt; Alla har olika krav och olika förväntningar och det handlar 

om att leva upp till det. Man kan ju inte måla läppstift på grisen. Intervjuerna visade 

att oavsett definition och användning av ambassadörer var företagen överens om att 

det budskap ambassadörerna förmedlade ut måste vara sant och inte ge en orealistisk 

bild som företaget sedan inte kan uppfylla när en ny medarbetare börjar. De ansåg att 

om man målar upp en orealistisk bild av företaget kan konsekvensen bli att 

medarbetaren väljer att avsluta sin anställning på grund av ouppfyllda förväntningar. 

 

Var syns ambassadörerna & vad ska de förmedla? Företagens officiella 

ambassadörer syns i olika sammanhang där företagens målgrupper figurerar. 

Vanligast är att ambassadörerna syns på olika typer av mässor, oftast riktat mot 

studenter. Företagen önskade att både de officiella och inofficiella ambassadörerna 

skulle synas på sociala medier. De nämnde att det är en bra kanal där ambassadörerna 

kan nå ett brett spann av individer. Ett flertal av företagen arbetade med att utbilda 

sina medarbetare i hur de ska använda sociala medier på bästa sätt. Medarbetarna fick 

bland annat utbildning i hur de ska använda LinkedIn, hur de delar annonser och hur 

de kan nätverka via sin LinkedIn sida. Gemensamt för samtliga företag var att de 

önskade att ambassadörerna skulle förmedla vilken trevlig arbetsplats de arbetade på 

och sin nöjdhet med företaget som arbetsgivare för att attrahera potentiell personal. 

En annan aspekt var att företagen gärna såg att ambassadörerna delar sin expertis på 
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olika forum då det återspeglar företagets expertis och kunskapskapital. Många företag 

förespråkade att ambassadörerna skulle synas i sociala medier, bloggar eller 

motsvarande forum där de delar sin expertis. 

 

Diskussion 

Nedan kommer diskussionen att presenteras genom fyra olika områden. Dessa 

områden är; huvudresultat, resultatdiskussion, metoddiskussion och avslutningsvis 

förslag till framtida forskning. 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka hur ansvariga för Employer branding på privata 

företag inom samhällsbyggnads- och IT-branschen upplever sitt strategiska arbete 

med Employer branding. Studiens tre frågeställningar syftade till att undersöka vilka 

strategier som användes vid marknadsföring av tjänster, rekryteringskanaler, attribut 

som marknadsfördes samt användandet av Employee advocacy. Sammanfattningsvis 

visade resultatet att sociala medier var en av de mest använda strategierna vid val av 

marknadsföring. Annonsering av tjänster gjordes främst på sociala medier så som 

LinkedIn och på företagets hemsida, andra kanaler som användes var Facebook och 

Twitter. Studenter visade sig vara en attraktiv målgrupp för företagen. De använde ett 

brett spektrum av strategier, där fokus var att verka i de forum där studenter figurerar. 

Dessa forum var bland annat mässor, trainee- program samt inbjudan till företagen för 

presentation av arbetsplatsen och företaget som arbetsgivare. Företagen använde sig 

av både interna och externa rekryteringskanaler. Företagen valde rekryteringskanal 

utifrån vilken tjänst som eftersöktes, de ansåg att olika approacher krävdes beroende 

på tjänst. Vid svårrekryterade tjänster användes kanaler som headhunting, search, 

rekryteringsfirmor och sociala medier. De tjänster som ansågs vara mer 

lättrekryterade, räckte det med att annonsera tjänster via sociala medier och på 

företagets hemsida. Företagen valde även att använda sina medarbetare som en intern 

rekryteringskanal, där de syftade på att använda medarbetarnas nätverk för att hitta 

rätt personer. Vidare framkom det att företagen valde att marknadsföra attribut så som 

arbetsuppgifter, individuell utveckling och intern kompetens, i syfte att attrahera 

potentiell personal. Företagen valde att marknadsföra dessa attribut framför attribut 

som lön. Slutligen visade resultatet att begreppet Employee advocacy, vilket syftade 
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på ambassadörer, var ett tveeggat begrepp som företagen hade olika uppfattningar 

kring. Under intervjuerna visade det sig att företagen antingen såg på ambassadörskap 

som officiellt eller inofficiellt. Med officiella ambassadörer syftade företagen på ett 

antal medarbetare, som under sin arbetstid agerade som ambassadörer, de verkade 

ofta på mässor riktade mot målgruppen studenter eller skrev blogginlägg. Med 

inofficiella ambassadörer ansåg företagen att alla medarbetare medvetet eller 

omedvetet, är företagets ansikte utåt mot omvärlden. De ansåg att medarbetarna 

ständigt, både i arbete och privat, talar om och representerar företaget.  

 

Resultatdiskussion 

Tidigare forskning Miles & Mangold (2004) talar för att den externa 

kommunikationen måste projicera en bild som överensstämmer med den interna 

uppfattningen om företaget. Den information som företaget väljer att kommunicera ut 

måste vara konsekvent och överensstämma med företagets handlingar och 

värderingar, annars riskerar medarbetarna att tappa förtroendet för sin arbetsgivare. 

En konsekvens av att företaget kommunikationsflöde inte är kongruent, är att 

företaget riskerar att skapa orealistiska förväntningar för potentiell personal som inte 

går att uppfylla, vilket kan öka risken för att nyrekryterade avslutar sin anställning 

(Miles & Mangold, 2004; Edwards, 2010). Företagen som ingick i studien, lade stor 

vikt vid att den interna och externa kommunikationen skulle vara kongruent. De 

delade forskarnas mening (Miles & Mangold 2004; Edward, 2010) att inkongruent 

information bidrar till negativa konsekvenser som inte skapar ett gott Employer 

brand. Studien visade att företagen förstod vikten att kommunicera kongruent 

information både internt och externt detta med syftet både för att behålla sin befintliga 

personal men även för att ge en sann bild av företaget och för att skapa ett starkt 

Employer brand. 

Medieexponering är en viktig del av att bygga ett starkt Employer brand. 

Företag som associeras med en positiv bild i media har visats vara mer attraktiva för 

potentiell personal (Franca & Pahor, 2012). Det är en framgångsrik strategi att ha 

generella marknadsföringskampanjer i syfte att öka kunskapen om företaget och 

attrahera potentiell personal. Edwards (2010) menar att företag inte enbart bör 

marknadsföra sig vid anställningsbehov, utan att generella marknadsföringsstrategier 

ska användas i ett långsiktigt rekryteringsarbete. Studien visar att företagens strategi 
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är att marknadsföra sig generellt, genom att medverka på mässor, bjuda in studenter 

till företaget och ha riktade insatser mot utvalda målgrupper. En trend visade sig vara 

att sköta mycket av marknadsföringen via sociala medier där de båda valde att 

marknadsföra företaget generellt och utannonsering av specifika tjänster. Det var 

intressant att företagen likt Edwards (2010) påstående valde att marknadsföra 

företaget både generellt samt vid utannonsering av tjänster. Vi tolkar detta som att 

företagen satsar på att marknadsföra företaget i sig för att potentiell personal ska få 

upp ögonen för företaget samt söka sig dit oavsett om det finns en ledig tjänst 

utannonserad eller inte. Att marknadsföra företaget mer generellt anser vi vara en mer 

strategiska plan för att attrahera potentiell personal än att endast marknadsföra vid 

utannonserade tjänster. Denna strategi hjälper företagen att tillgodose 

rekryteringsbehovet både idag och för framtiden. 

Tidigare forskning visar att det är viktigt att strategiskt välja kanaler där 

målgrupper med potentiella medarbetare finns. I dagens läge sker ofta rekryteringen 

via internet, då många använder exempelvis sociala medier och Google, när de letar 

efter nytt arbete. Det är därför viktigt att företagen arbetar med att synas i dessa 

digitala kanaler (Chhabra & Sharma, 2014). Det är intressant att de flesta företagen 

använde sig av sociala medier för att rekrytera potentiell personal. Det är en 

rekryteringskanal som anses vara mest genomslagskraftig av företagen, vilket vi 

håller med om då kanalen når ut till många individer på ett tidseffektivt sätt. En 

nackdel vi kan se med att annonsera på sociala medier är att eftersom den når ut till en 

stor massa riskerar företag även att få en stor del okvalificerade ansökningar vilket 

kan bidra till en utdragen rekryteringsprocess. Employer branding- aktiviteter har 

visat resultera i sänkta kostnader vid rekrytering och ökar både kvalitén och kvantitet 

på de sökande (Edwards, 2010; Franca & Pahor, 2012; Wilska, 2014). Även om 

annonsering via sociala medier kan resultera i en större mängd ansökningar vilket 

eventuellt kan ge en längre rekryteringsprocess, bör företagens Employer branding- 

aktiviteter bidra till högre kvalité på de sökande vilket i slutändan ökar deras interna 

kompetenskapital. Den rekryteringskanal som användes mest var LinkedIn, där 

majoriteten av företagen använde sig av både för att utannonsera tjänster samt för 

headhunting och search. Som tidigare nämnt är det av stor betydelse för 

rekryteringsarbetet att företaget associeras med en positiv bild i media, eftersom att 

det bidrar till att öka företagets attraktivitet ur potentiell personals synvinkel (Franca 
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& Pahor, 2012; Edwards, 2010). Vid rekrytering av svårrekryterade, användes många 

gånger headhunting som kanal, då företagen ansåg att dessa troligen inte aktivt letar 

efter nytt arbete. Enklare rekryteringskanaler så som annonsering, räckte oftast inte 

för att skapa intresse hos en svårrekryterad. Direkt kontakt så som headhunting, är vad 

som ansågs vara mest framgångsrikt. Studiens resultat visar att olika tjänster kräver 

olika insatser och vikten av att kommunicera på rätt sätt med sin målgrupp, för att nå 

ut på ett framgångsrikt sätt.  

Enligt Hertzbergs tvåfaktorteori om arbetsegenskapernas underliggande 

dimensioner finns det hygien och motivationsfaktorer (Hertzberg et al., 2005; 

Lundberg et al., 2009). Företagen visade sig marknadsföra motivationsfaktorerna som 

attribut snarare än hygienfaktorerna. De marknadsförde bland annat attribut som 

arbetsuppgifter, utveckling och frihet under ansvar vilket enligt Hertzbergs teori ger 

ökad tillfredsställelse och produktivitet om de är gynnsamma för medarbetaren 

(Hertzberg et al., 2005; Lundberg et al., 2009). Många av företagen ansåg att 

hygienfaktorer så som lön är grundläggande för anställning men inget som de väljer 

att marknadsföra för att attrahera potentiell personal. Vår uppfattning är att alla 

företag måste ha goda hygienfaktorerna som grund för att vara en godkänd 

arbetsgivare, men att det är motivationsfaktorerna som får personal att trivas och att 

det är de som attraherar potentiell personal till företaget. Sammanfattningsvis 

framkommer det att Herzbergs motivationsfaktorer motsvarar de attribut som 

företagen marknadsförde för att attrahera potentiell personal. Vi tolkar det som att 

företagen strävar efter att ha en hög tillfredsställelse på arbetsplatsen och att de genom 

att marknadsföra dessa attribut då även informerar potentiell personal att 

tillfredsställelse erbjuds. Employer branding- arbetet handlar bland annat om att 

framstå som en unik och speciell arbetsplats för att attrahera potentiell personal 

(Edwards, 2010; Sullivan, 2004, 23 februari). Majoriteten av företagen valde att 

marknadsföra samma attribut för att attrahera potentiell personal, vilket troligen inte 

gör att de framstår som en unik och speciell arbetsplats. De flesta av företagens 

attribut stod inte ut från mängden och vi anser att marknadsföring av mer unika 

attribut skulle resultera i ett starkare Employer brand och göra de mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. 

Employee advocacy visade sig vara ett relativt nytt och outforskat begrepp. 

Uppfattningen kring Employee advocacy skiljde sig åt mellan företagen, då vissa 
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använde sig av officiella och andra av inofficiella ambassadörer. Syftet för 

ambassadörerna var gemensamt, att kommunicera positiv information om företaget. 

Även om Employee advocacy är ett nytt begrepp, var det något som de flesta 

företagen arbetade med på olika sätt även om arbetet inte alltid definierades som 

Employee advocacy-arbete.  I rekrytering och marknadsföringssyfte användes ofta 

medarbetarna inom företaget som inofficiella ambassadörer, genom att exempelvis 

sprida information och företagets budskap via personliga nätverk. Enligt forskning har 

budskap som förmedlas via medarbetarna en signifikant större påverkan på potentiell 

personal än om företaget själva hade förmedlat budskapen. Samtidigt ökar det både 

kvalitén och antalet sökande till företaget (Edwards, 2010). Många av företagen ansåg 

att sina medarbetare var den viktigaste kanalen, det kan kopplas till Sullivan (2004. 23 

februari) som skriver att en medarbetares kommunikation ses som mer trovärdig än 

företagets. Det var många företag som satsade på att utbilda sina medarbetare i 

användandet av sociala medier vilket visar på att de förstår vikten av medarbetarnas 

påverkan. Det är viktigt att medarbetarna trivs på arbetsplatsen för att de ska vara 

goda ambassadörer. Ett gott ambassadörskap grundas i det psykologiska kontraktet 

mellan medarbetare och arbetsgivare, om företaget uppfyller medarbetarens 

förväntningar som ingår i kontraktet, blir resultatet att medarbetaren kommunicerar 

positivt kring företaget och är lojal. Detta visar på att om företagen vill ha 

medarbetarna som goda ambassadörer måste de uppfylla förväntningarna som ingår i 

det psykologiska kontraktet. Om löftena är tomma riskerar företagen att mista den 

viktigaste kanalen, det vill säga medarbetaren. Om det psykologiska kontraktet inte 

uppfylls, minskar lojaliteten, produktiviteten och ökar även risken att medarbetaren 

talar negativt om företaget både internt och externt (Miles & Mangold, 2004). Vi 

anser att det bör vara i företagens största intresse att uppfylla det psykologiska 

kontraktet för att inte skapa missnöjda medarbetare, då medarbetarens 

kommunikation externt är en viktig del av företagets Employer brand. Det är viktigt 

att företagen inte glömmer bort att uppmärksamma individen ur mängden av 

medarbetare, eftersom det psykologiska kontraktet innebär att individens 

förväntningar måste uppfyllas. Genom uppfyllda förväntningar skapar företaget goda 

ambassadörer (Miles & Mangold, 2004). Uppfyllda psykologiska kontrakt är 

väsentligt för att medarbetarna ska bli goda ambassadörer, vilket vi anser kan leda till 

ett starkare Employer brand. 
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 Vi har observerat att Employer branding- arbetet har många aspekter där 

strategierna mot olika områden ofta sammanfaller. Employer branding har visat sig 

vara en gemensam insats mot flera områden istället för punktinsatser. Många av 

företagen anser att Employer branding- aktiviteterna ska utformas genom ett 

samarbete av HR-avdelningen och marknadsföringsavdelningen. I studien 

framkommer det även hur viktiga medarbetarna är i förmedlandet av företagets 

Employer branding och att det oftast är genom deras insatser som Employer branding 

blir kommunicerat till potentiella medarbetare. Därför krävs det att företagen lyckas 

engagera dess medarbetare för att skapa ett starkt och attraktivt Employer branding.  

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet i en kvalitativ studie baseras på att det som undersöks är det som avses att 

undersökas, och att resultaten är tillförlitliga och överensstämmer med insamlad data. 

Undersökningsmetoden som användes i studien var intervjuer. Valet av intervjuer 

som metod baserades på syftet att undersöka Employer branding ansvarigas 

upplevelse om sitt strategiska arbete med Employer branding. Validiteten inom 

kvalitativ forskning innebär att det insamlade data ska vara relevant och trovärdigt för 

att svara på studiens syfte och frågeställningar. För att svara på studiens syfte och 

frågeställningar användes en semi-strukturerad intervjuguide, detta för att säkerställa 

att syfte och frågeställningar besvarades. Det fanns en hel del tidigare forskning inom 

Employer branding området som kunde kopplas till studien, vilket ökar validiteten. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att ge tillfälle att ställa följdfrågor då det 

ger möjlighet att upptäcka nya åsikter och tankar inom ämnet (Merriam, 2009). 

Urvalet var strategiskt, då syftet var att få en inblick i hur Employer branding 

ansvariga upplevde sitt strategiska arbete med Employer branding. Samplet valdes 

därför utifrån den grupp som kunde besvara syfte och frågeställningar. En indikation 

på en mättnad i data var att ingen ny information framkom under de sista intervjuerna 

som skiljde sig från de tidigare. Intervjuerna hade redan tidigt i insamling av data 

tydliga gemensamma teman. Mättnad av data stärker både reliabiliteten och 

validiteten i studien (Merriam, 2009). 

De kontaktade företagen valde själva vem som skulle medverka i intervjun, 

dock var inte alla kontaktade företag som valde att delta. Detta kan ha påverkat 

representativiteten på samplet. Det går inte att uttala sig om samma resultat hade 
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framkommit om fler företag hade deltagit. Svaren från de medverkande företagen var 

likartade vilket gör att resultatet troligtvis inte hade ändrats till större grad. Varje 

intervju skedde vid ett personligt möte, vilket kan ha bidragit till en mer personlig 

kontakt mellan intervjupersonen och författarna.  Uppfattningen var att 

intervjupersonerna kände sig trygga och vågade öppna upp sig vilket resulterade i ett 

fylligt material. På grund av kort erfarenhet av intervjuteknik, kan vissa svar troligtvis 

kunnat diskuteras djupare. Intervjutekniken förbättrades successivt under 

materialinsamlingen och vi blev bättre på att ställa relevanta följdfrågor. En mer 

rutinerad intervjuare hade troligen kunnat ställa mer relevanta följdfrågor redan från 

första intervjun. 

 

Framtida forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera Employee advocacy 

djupare. Begreppet har visat sig vara relativt nytt i branschen och uppfattningen om 

Employee advocacy skiljde sig åt mellan företagen. Det skulle vara intressant att inom 

2-3 år undersöka om uppfattningen kring Employee advocacy har förändrats, antingen 

om det blivit en mer enad syn på begreppet eller om uppfattningen fortfarande skiljer 

sig åt mellan företagen. En annan intressant aspekt för framtida forskning kring 

Employee advocacy vore att undersöka utveckling av att använda medarbetarna som 

ambassadörer på sociala medier. Utifrån resultatet av denna studie visade det sig att 

många av företagen utbildade sina medarbetare i hur de ska använda och sprida 

information på sociala medier, men det fanns även en del företag som fortfarande var 

restriktiva med att använda sina medarbetare som kommunikationskanaler på sociala 

medier. Vi anser därför att det skulle vara intressant att i framtida forskning 

undersöka hur företag använder sina medarbetare som ambassadörer på sociala 

medier, om användandet kommer öka mer och mer, och vad är det i sådana fall 

företag vill att sina medarbetare kommunicerar ut? Det skulle även vara intressant att 

undersöka både de positiva och negativa aspekterna med användandet av medarbetare 

som sprider företagets budskap via sina sociala nätverk så som sociala medier, detta 

eftersom begreppet är så pass nytt att det ännu inte riktigt finns någon forskning kring 

detta. Är medarbetare som kommunikationskanal på sociala medier endast positivt 

eller finns det aspekter som kan skada företagets image mer än det gynnar? Vi 

förutspår att Employee advocacy är i början av sin utveckling och att arbetet med 
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ambassadörer kommer att öka och bli allt viktigare i takt med den stigande 

konkurrensen av arbetskraft på marknaden. Frågan vi ställer oss inför framtiden är hur 

företagen kommer att använda deras ambassadörer och om sociala medier kommer 

fortsätta vara ambassadörernas viktigaste kanal. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Hej! 

Tack för att vi fick komma och att du vill delta i vår studie, det känns mycket 

intressant och spännande.  

 

Vi vill börja med att fråga om det är okej för dig att vi spelar in intervjun så att vi kan 

transkribera materialet sedan och så att vi inte missar något viktigt. Det är bara vi som 

kommer att få ta del av den inspelade intervjun och efter transkribering kommer 

materialet att raderas. Transkriberingen kommer vår handledare och examinatorn att 

få ta del av.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur HR- anställda inom samhällsbyggnads- och 

IT-branschen upplever sitt strategiska arbete med Employer branding.  

All information kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna ledas 

tillbaka till dig. Utöver ert företag så är det 9 andra företag i er bransch som deltar i 

studien. Förövrigt vill jag informera dig om att du har rätt att avbryta intervjun 

närsomhelst under intervjuns gång.  

 

Intervjun är upplagd så att jag kommer hålla intervjun och att den andra sitter med 

och antecknar samt ställer följdfrågor. Intervjuguiden som du tagit del av bara som en 

guide för oss så att vi får svar på våra frågeställningar i studien, så vi kommer att 

använda den flexibelt och inte ställa precis varenda fråga.  

 

Har du några funderingar eller frågor innan vi påbörjar intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  
	  

	  
	  
	  

Intervjufrågor 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Ålder? 

Berätta lite kort om din tjänst 

Hur länge har ni arbetat med Employer branding?  

Varför började ni arbetet med Employer brandig? 

Hur många är ni på företaget som arbetar med Employer branding? 

Hur arbetade ni för att få fram arbetsgivarvarumärket? 

Har ni några specifika ord som definierar ert arbetsgivarvarumärke?  

 

Tema 1: Extern Employer branding 

Hur arbetar ni för att attrahera rätt kompetens? 

-‐ Varför arbetar ni på detta sätt? 

Vilka är era målgrupper? Varför? 

Har ni gjort någon undersökning om hur attraktiva ni anses vara för tillfället? 

-‐ Har ni något mål om hur attraktiva ni vill anses vara inom branschen? 

Har ni märkt någon skillnad efter ni började arbeta med Employer branding? 

Exempelvis söktryck och kvalité? 

Hur arbetar ni för att nå ut till svårrekryterade? 

 

Tema 2: Intern Employer branding 

Hur jobbar ni för att förbli en attraktiv arbetsgivare internt? 

Hur har ni gått tillväga för att nå ut med arbetsgivarvarumärket internt? 

-‐ Hur upplever ni kunskapen kring EB är hos de anställda? 

Hur jobbar ni för att behålla kompetent personal?  

Hur ser era förmåner ut som ni erbjuder anställda?  

 

Tema 3: Marknadsföring 

Var väljer ni att marknadsföra er? Ex. Forum, sociala medier, annonser.  

Vem sköter marknadsföringen vid Employer branding? 

Vilka attribut väljer ni att marknadsföra för att attrahera potentiell personal? 

Hur har ni arbetet fram de attribut ni marknadsför? 

Väljer ni att framhäva olika attribut beroende på tjänst? 



	  
	  

	  
	  
	  

Vilka attribut framhäver ni för tjänsterna inom GIS, IT? 

Vad tror ni är viktigast vid val av arbetsgivare? Varför?( Mjuka/hårda faktorer) 

 

Tema 4: Rekrytering  

Vilka rekryteringskanaler använder ni er av? 

Har HR några strategier för att nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke? vid exempelvis 

annonsering vid rekrytering? 

Hur ser söktrycket ut på era tjänster? (GIS, IT)  

Hur är konkurrensen om dessa tjänster inom er bransch? 

Vilka tjänster inom er branschen är svårast att tillsätta? 

Använder ni er av headhunting när ni rekryterar? 

Vad anser ni vara en aggressiv approach vid rekrytering?   

Vad anser ni är okej och inte okej vid rekrytering?  

 

Tema 5: Employee advocacy- ambassadörer 

Använder ni er av anställda som ambassadörer för företaget?  

Har ni ambassadörtjänster? 

Vad är syftet med ambassadörernas arbete? 

Hur arbetar ambassadörerna? 

Vilka är ambassadörernas målgrupp? 

Vart syns ambassadörerna? Vilka sammanhang? 

Har ni inofficiella ambassadörer? 

Hur vet ni att anställda agerar som inofficiella ambassadörer? Mätning/undersökning?  

Har ni någon utarbetad strategi för arbetet med inofficiella ambassadörer? 

-‐ Om inte- är det något ni vill arbete med? 

Vad vill ni att de kommunicerar ut? 

-‐ Varför just detta? 

Hur vill ni att de kommunicerar ut detta? Genom vilka kanaler? 

-‐ Varför dessa kanaler? 

Har ni gjort någon kartläggning av anställdas attityder gentemot företaget? 

Hur upplevs er företagskultur av anställda?  

	  

 


