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Abstract  
 
It becomes more and more valuable for companies to communicate their employer 
brand to their employees and to upcoming potential employees. This phenomenon is 
called ”employer branding” and is being discussed in most of the branches nowadays. 
The fashion industry is not an exception when it comes to the importance of employer 
branding. Employer branding is about making a company to an attractive workplace 
and to offer an unique value to their employees and potential employees. The 
challenge about employer branding is being revealed in the well known competition 
to find and keep the most talented employees in combination to communicate the 
company’s unique benefits to attract the right competences. A part of the reasons why 
employer branding is being discussed even more during the last years is because of 
the entrance of the social medias. Based on this, the essays purpose was focused on to 
examine how focus on employer branding from the company’s perspective is creating 
a better workplace by increasing the motivation from the employees and to 
communicate an external positive information value.  
 
The essay is based on a qualitative method, where four companies have been 
interviewed. The answers from the interviews was the basis of the analysis. The 
answers showed that the companies are working a lot internally with the employer 
branding areas such as visions, carreers, activities, development and focus on every 
individual. In the meantime, the companies tried to spread this information externally 
via their internal sources and social medias. This was however something they all 
agreed could be improved. 
	  
To summarize the essay, it shows how four different companies are using and reason 
about the phenomenon employer branding. 
	  
	  
This paper will continue in Swedish.  
	  
 
 
 
 
 
Key words:	  Employer branding, employer attraction, employer culture, social 
media, human resources and marketing.	  
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Sammanfattning 
 
Det blir allt mer värdefullt för företag att kommunicera ut sitt arbetsgivarvarumärke 
till sina medarbetare och till framtida potentiella medarbetare. Fenomenet benämns 
employer branding och diskuteras i de flesta branscher. Modeindustrin är, i detta 
sammanhang, definitivt inget undantag. Employer branding handlar om att göra ett 
företag till en attraktiv arbetsplats och erbjuda ett unikt värde till befintliga och 
framtida medarbetare. Utmaningen inom employer branding framhävs genom den 
omstridda konkurrensen över att finna de mest lämpade medarbetarna och behålla de 
rätta medarbetarna i kombination med att kommunicera sina unika förmåner för att 
tilltala den allt mer specialiserade kompetensen hos arbetssökande. Employer 
branding kan i många fall stå i relation till sociala medier, som på många och olika 
sätt kan tilltala den interna sfären och externa intressenter hos ett företag. Med detta 
som grund utvecklades studiens syfte att undersöka hur employer branding skapar en 
attraktiv arbetsplats genom att öka motivationen hos anställda och förmedla ett externt 
informationsvärde. Studien har utgått från en kvalitativ metod där fyra fallföretag har 
involverats för att få fram relevant information där semistrukturerade intervjuer 
genomförts med samtliga fallföretag. Fallföretagens intervjuer presenteras under 
resultat för att tillsammans kunna mynna ut i en analys.  
 
Det har visats att fallföretagen arbetar främst internt med sin employer branding med 
en levande dialog kring företagets vision och värderingar tillsammans med att erbjuda 
sina medarbetare utveckling, karriärmöjligheter, trivselaktiviteter och se till den 
enskilde individen. Detta samtidigt som de har blicken mot de externa intressenterna 
genom att använda sig av sina befintliga medarbetare och sociala medier för att 
kommunicera sina unika värden. Dock framförde samtliga fallföretag att de måste 
utveckla sin externa kommunikation så inte en lämpad medarbetare går vidare till ett 
annat företag.  
 
Sammantaget visar studien hur fyra olika svenska modeföretag resonerar kring och 
använder sig av det allt mer aktuella fenomenet employer branding.  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, anställningsattraktion, arbetsgivarkultur, sociala 
medier, personalansvar och marknadsföring.  
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1. Inledning  
I detta avsnitt kommer bakgrunden och problemområdet presenteras för studien, som 
sedan utmynnar i syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund  
 
Det blir mer värdefullt för företag att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke ut till 
sina medarbetare och till potentiella talanger. Fenomenet benämns employer branding 
och diskuteras i de flesta branscher. Modeindustrin är inget undantag. Förra året blev 
både H&M och Nelly uppmärksammade i det världsledande företaget inom employer 
branding, Universum, för deras bakomliggande arbete med sitt employer brand. 
Uppmärksammade H&M visar sitt employer branding arbete genom att marknadsföra 
sina medarbetare. Dessa är exempelvis med vid rekryteringar och mässor, där de 
agerar inspirationskälla och representerar den inre sfären av företaget utifrån sin roll 
och funktion (Numberone, 2016). Det stöds av Bains Levato (2016) som påpekade att 
det numera inte enbart är kunder som gör företag framgångsrika. Det behövs anställda 
som marknadsför företaget och det är bidragande till framgång. Employer branding 
motsvarar en kombination av marknadsföring och human resources-strategier, om hur 
företag kan erbjuda och skapa en attraktiv arbetsplats åt sina anställda och framtida 
medarbetare. Värdet av att kunna se styrkan i varumärkes associationer är något som 
modeföretag särskilt identifieras med och företag inom denna sektor investerar i 
marknadsföring relaterade till mode, dels genom kulturella motiv och dels hållbara 
perspektiv. Sålunda kan de företag som har en varumärkesplattform exponera denna i 
syfte att ge intressenter bättre och fler valmöjligheter och samtidigt ta del av 
företagets marknadsföringskonversationer.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Det blir viktigare för företag att komma med på de olika listorna över de mest 
populära arbetsgivarna och enligt Chhabra & Sharma (2014) ska företag idag se sina 
anställda som kunder och hålla sina intressenter nöjda. Detta sker i samband med den 
ökade konkurrensen bland företag och ett sätt att överleva är genom en fungerande 
företagskultur, då företag bör besitta förmågan att locka nya medarbetare till företaget 
och ha befintliga medarbetare som marknadsför företaget (Mitchell, 2008). 
Följaktligen bör företag skapa strategiska planer för att kunna skapa en utvecklande 
arbetsplats med ett centralt budskap om vilka egenskaper företaget har till en bra 
arbetsplats (Lievens, 2007). Utmaningen med employer branding utmynnar även i att 
erbjuda sina anställda engagemang och avancemang, samtidigt som de ska sträva efter 
att finna den mest lämpade medarbetaren. Forskare har visat att det kan vara en 
svårighet för företag att finna kandidater enligt Chhabra & Sharma (2014) i takt med 
att framtida medarbetare genom sin kunskap har en förmån att både kunna välja och 
ställa särskilda krav på vilket företag de vill arbeta för.  
 
I det här sammanhanget kan sociala medier ha en särskild roll på så sätt att kunna 
kommunicera, nå ut och tilltala den interna sfären och externa intressenter på ett 
effektivt sätt (Nilsen, Olafsen & Sivertzen 2013). Business of fashion (2016) beskrev 
hur employer branding kan agera skydd gentemot negativa uttryck och istället 
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utforma positiva signalement för företaget. Det kan ses i perspektivet av en ökad 
konkurrens, opinionens ambivalens och en strävan att vinna kunders förtroende.  
 
Detta sker i samspel med att strategin employer branding som i första hand har ett 
internt företagsfokus och i andra hand ett externt där funktionen av sociala medier blir 
mer mångtydig. Således framkommer en utmaning kring hur modeföretag ska hantera 
sina human resources-verktyg och kunna utnyttja dessa fördelar för att kommunicera 
och skapa ett positivt informationsvärde. Om detta utformas optimalt och 
framgångsrikt, vilket tidigare forskning har visat, kan företag nå konkurrensfördelar 
och möjligheten att bli en önskvärd arbetsgivare som både kan värva och behålla 
medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Utifrån den här problematiseringen har det 
lett till följande syfte som presenteras nedan.  

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur employer branding skapar en attraktiv arbetsplats genom 
att öka motivationen hos anställda och förmedla ett externt informationsvärde. 

1.4 Forskningsfrågor  
 
- Hur kan employer branding kommuniceras och implementeras inom ett 

företag?  
- På vilket sätt kan employer branding öka de anställdas motivation och 

delaktighet i ett företag?  
- Hur kan employer branding och företag interagera via sociala medier med 

externa intressenter? 	   

1.5 Begreppsdefinition  
 

Employer branding: Arbetsgivarvarumärke, handlar om att ha en 
inspirerande och tydlig vision, som följs internt och externt. Det är viktigt att 
påminna och bevisa i sin handling, kultur och kommunikation som 
arbetsgivare och företag (Oddwork, 2016).  
Förekommer i studien med förkortningen EB.   
Human Resources: Personalansvar eller personalfrågor som handlar om 
relationen mellan arbetsgivare och anställd (Hrskills, 2016).  
Förekommer i studien med förkortningen HR.  
Sociala Medier: Samlingsnamn på kommunikationskanaler där användare 
kan kommunicera med varandra och bygger ofta på ett innehåll, som 
producerats av användaren (NE, 2016).  
Omnichannel: Innebär den sömlösa detaljhandeln där allt hänger samman i 
ett system med syfte att ge kunder en bättre och unik service, oavsett vilken 
kanal som kunder använder (Visma, 2016).  
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2. Tidigare forskning  
2.1 Begreppet employer branding  
 
Employer branding som begrepp har undersökts och diskuterats av flera forskare. 
Nedan redovisas översiktligt några resultat av deras forskningsrapporter. 

2.1.1 Human resources 
 
Bondarouk, Arma, Axinia, & Ruel (2013) beskriver hur HR och informationsbyte 
med EB kan erhållas genom den snabba tillväxten av sociala medier och dess 
användande. Det växande intresset för och kraften i sociala medier är viktig för 
företag, som vill vara intressanta arbetsgivare och rekrytera potentiella medarbetare 
med hjälp av teknik, som är vanlig för arbetssökande och rekryterare. Artikeln har 
rangordnats med hög relevans för studien i förståelsen kring HR och företags relation 
till sociala medier.  
 
Fu, Kong & Wang (2015) beskriver i sin undersökning influenser av 
karriärsförväntningar av generation Y och om hur jobbtillfredsställelsen refererar till 
hur omtyckt eller positiva känslorna är hos en individ, vilket författarna menar 
resulterar från bedömningen av ett jobb eller arbetslivserfarenhet. Artikeln är relevant 
för studien och för ett intressant resonemang att analysera. 
 
Mitchell (2008) beskriver hur möjligheten att attrahera och behålla svårhittade 
kandidater kopplat till företags perceptioner, internt och externt. Många företag 
föredrar sitt arbetsgivarvarumärke med marknadsföring. Författarna tar upp relationen 
mellan arbetsgivare och anställd samt värdet som arbetsgivare vill förmedla och anses 
vara grunden av ett arbetsgivarvarumärke. Artikeln har ansetts vara relevant för 
studien i syfte av diskussion till att nå externa intressenter.  
 
Lievens (2007) beskriver i sin artikel hur EB är en samling av instrument och 
symboliska attribut. I Lievens undersökning användes runt 1000 personer med 
upptäckten av det värdefulla kring EB och på olika grupper av individuellt, potentiella 
ansökande, faktiska sökande och med inriktning på militärens attraktionskraft. 
Artikeln anses vara relevant till studien till en ökad förståelse av begreppet EB.  
 
Lievens & Van Hoye (2009) fokuserar på hur den muntliga kommunikationen 
fungerar som en rekryteringskälla. Författarna menar att den muntliga 
kommunikationen fungerar som en socialindikation utanför företaget, som dels kan ge 
positiv effekt och dels negativ, där författarna menar att inget företag kan påverka 
kommunikationen eftersom det sker utanför företagets ramar. Författarnas 
resonemang har värderats med relevans för studien med grund för kommunikation 
och kan tillämpas vid analysering.  
 
McMahan & Wright (2011) artikel skildrar personalarbete som tillsynes har 
återupptäckt human kapital, som medlare i relationen mellan HR rutiner och 
arbetsförmåga. Företagens HR blir viktigare för framgång av planerande 
personalinstallationer, som syftar till att möjliggöra för företaget att uppnå sina mål. 
Artikeln har varit parallell kring studiens inriktning, där EB har en grund inom HR 
och marknadsföring.  
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2.1.2 Ledarskap och marknadsföring 
 
Backhaus & Tikoo (2004) skildrar hur EB representerar ett företags ansträngningar 
för att underlätta både i och utanför företagets sfär. Detta för att ge en bild av vad som 
utgör det unika och önskvärda hos en anställd. Författarna visar en illustrationsmodell 
som belyser relationen mellan ledarskap och marknadsföring.  Den har varit relevant 
för studien och artikeln har hög vetenskaplig relevans i syfte av dess betoning på 
begreppet EB och hur företag kan implementera det.  

2.1.3 Mediala forum 
 
Chhabra & Sharma (2014) betonade vikten av att uttrycka effektiva EB strategier och 
hur EB inleds med en analys av ett företags värderingar, kultur, konkurrens, HR och 
andra styrkor kring ett varumärkes aktuella bild. Artikeln har graderats med hög 
relevans för studien då de skildrar EB i kombination med mediala forum och har en 
relevant illustrationsmodell, som använts i studien.  
 
Nilsen, Olafsen & Sivertzen (2013) diskuterar i sin artikel hur företag kan investera 
och hur anställda kan fokusera på EB strategier. Artikeln lyfter fram det attraktiva 
med EB och analyserar relationen och användningen av sociala medier i relation till 
företags rykte och avsikter med jobbansökningar. Artikel beskriver processen att 
bygga identifierbar och unik arbetsgivare-identitet, för företag som ska skilja dem 
från konkurrenterna. Artikeln har varit relevant för studien och värderats högt 
gällande hur författarna analyserar sociala medier i relation till företags rykte.  

2.1.4 Företagens varumärke 
 
Davies (2008) belyser utvecklingen av EB och influenser av hur anställda uppfattar 
differentiering, tillfredställelse och lojalitet. Artikeln visar innehåll på företagets 
varumärke och image samt en viss kundinriktning. Författaren nämner fyra attribut av 
varumärken som är relaterade till EB och artikeln ställer sig relevant till studien 
gällande anställda och deras lojalitet till en arbetsplats.  
 
Foster, Punjasiri & Cheng (2010) fokuserar på attityder och beteenden hos anställda. 
Författarna har en inriktning på den interna sfären inom ett företag och EB där de 
argumenterar för en tätare koppling mellan anställdas värderingar och företagets 
varumärke. Artikeln har relevans till studien efter sättet författarna resonerar kring 
attityder hos anställda. 
 
Moroko & Uncles (2009) artikel skildrar hur utvecklingen av stora och små företag 
skett genom att ha en öppen marknadsföring, både som arbetsgivare och försäljare av 
varor och tjänster. Artikeln undersöker hur segmentering tillämpas av chefer och hur 
etablerade tekniker till marknadssegmentering används och kan tillämpas i större 
utsträckning i EB sammanhang. Artikeln har varit relevant för studien i syfte av att 
marknadsföra EB och hur det når ut till större och mindre företag, som kan ge vetskap 
och intressanta iakttagelser.  
 
Bejou & Hartline (2004) fokuserar på temat relationsledarskap och sambanden mellan 
human resources management och marknadsföring. Företag inser mer att den 
viktigaste tillgången är deras anställda, särskilt dem som ansvarar för att leverera 
kvalité, värde och tillfredsställelse till företagets kunder.  



	   5	  

Författarna resonerar att dessa företag har funnit att ”ta hand om kunder” kräver insats 
” ta hand om anställda”. Artikeln har varit en parallell till ovanstående forskning för 
att bilda en uppfattning om EB:s bakgrund.  

2.2 Teoretisk referensram  
 
I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska innehåll att presenteras främst utifrån  
Backhaus & Tikoos (2004) artikel Conceptualizing and researchning employer 
branding, där deras illustrationsmodell över relationen mellan ledarskap och 
marknadsföring används som verktyg för att undersöka employer branding. Chhabra 
& Sharmas (2014) artikel Employer branding: strategy for improving employer 
attractiveness framhålls mer utförligt i detta avsnitt tillika deras illustrationsmodell 
inom ämnet employer branding och hur företag kan nå externa intressenter. Levy, 
Weitz & Grewal (2014) litteratur Retailing Management, kapitel 16, förekommer 
även med en illustrationsmodell kring vilka faktorer som inverkar på anställdas 
motivation och förmågor.  

2.2.1 Employer branding - definition  
 
Employer branding är enligt Davies (2008) vad företag associerar sig och associeras 
med utifrån de anställda. EB har blivit ett omtyckt verktyg inom företag och är främst 
förekommande inom human resources och marknadsföringsrelaterade områden. 
Lievens (2007) belyste att ett företags marknadsföring av den interna och externa 
verksamheten ger en bild av vad som gör ett företag mer önskvärt och unikt som 
arbetsgivare. Författarna Chhabra & Sharma (2014) beskriver EB som ett relativt nytt 
ämne som är under utveckling och berör alla typer av företag, då Moroko & Uncles 
(2009) menar att EB under de senaste åren har nått både större och mindre företag. 
Enligt Chhabra & Sharma (2014) inleds ofta EB av en analys kring ett företags 
värderingar, kultur, konkurrens, human resources och andra element, såsom styrkor, 
varumärken, image eller trender. En framställning av ett företags värde baseras efter 
vilken strategi av EB som ska bli utformad.  
 
Enligt Backhaus & Tikoo (2004) kan EB gestaltas efter en trestegsprocess: 
 

1. Den första delen visar hur företag utvecklar ett koncept av olika värden, som 
de erbjuder framtida och befintliga medarbetare. Det ska ge ett centralt 
budskap som är omvandlad av arbetsgivarvarumärket.  

2. Den andra delen visar den externa marknadsföringen av att uppmärksamma 
och locka målgruppen av potentiella medarbetare.  

3. Den sista delen visar värdenas löften som företag införlivar som en del av 
företagsprofilen till befintliga och kommande medarbetare.  

2.2.2 Associationer, lojalitet och identitet  
 
Under uppbyggnaden av ett genomarbetat employer brand presenterar Backhaus & 
Tikoo (2004) en illustrationsmodell skapad efter human-resouces koncept och 
marknadsföring. EB medför två grundläggande tillgångar i form av varumärkets 
associationer och lojalitet. Associationer skapar image som ger effekter av attraktion 
till företaget från potentiella medarbetare. Ett företags image inverkar på kultur och 
identitet som är bidragande till lojalitet.  
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EB stödjer en företagskultur där lojalitet bidrar till ökad anställningsproduktivitet. 
Författarna beskriver hur strategin fungerar och visar hur potentiella medarbetare kan 
utveckla ett arbetsgivarvarumärke efter deras assciationer som motsvarar resultatet av 
ett företags EB. Backhaus & Tikoos (2004) visar på en teori om att effektiva 
arbetsgivare har en proaktiv attityd att bestämma önskvärda associationer för att 
kunna utveckla detta. Eftersom employer branding bör attrahera och identifiera 
arbetssökande till företaget. Forskning av företagsorganisationer anger att potentiella 
sökande jämför ett företags image med sitt eget behov, egenskaper och värderingar.  
 

 
Figur 1. Backhaus & Tikoos ramverksmodell (2004). 
 
Backhaus & Tikoo (2004) menar vidare att det ska vara ett samspel mellan företagets 
värderingar och den sökandes egenskaper och personliga värderingar. Det ökar 
sannolikheten för att personen ska bli lockad till företaget. En annan form av image är 
social identitet som ger support till att skapa ett band mellan arbetsgivare, varumärket, 
image och attraktion. En anställd som verkar för sitt employer brand påverkar även 
framtida kunder till att bli intresserade av företagets produkter. Backhaus & Tikoo 
(2004) belyser att ärlighet och anpassad marknadsföring är viktig för företagets 
framgång och att det ska finnas en balans mellan olika informationsbudskap till 
intressenterna. Det kan visas på arbetsgivarens möjligheter och företagskultur som är 
viktiga i arbetssökandes val av arbetsgivare.  
 
Vid rekryteringsprocesser av EB verkställer organisationen olika teorier om 
arbetsgivaren som berör erbjudande om karriärmöjligheter, utmaningar samt vilka 
unika fördelar företaget kan erbjuda. Förutom att locka är teorierna avsedda för att 
signalera mål som en del av företaget och kan tolkas som förhoppningar av potentiella 
arbetssökande. Lojalitet för ett varumärke är en fastställning av vad en kund känner 
till om ett varumärke och en kund som uppskattar ett varumärke är mindre benägen 
att byta ut varumärket. Det finns två dimensioner av varumärkeslojalitet där den ena 
är dimensionen för behov som visar hur villig kunden är för att göra fler köp. Den 
andra dimensionen kretsar kring attityd som visar kundens nivå av engagemang till 
varumärket. Backhaus & Tikoo (2004) menar att detta är samma för en arbetsgivare 
och en anställds relation till varandra som sker genom behovselement, vilket relaterar 
till företagets kultur och attityd, som skildrar företagets identitet. I termen av 
företagets engagemang av EB avses att medarbetarna känner ett band till företaget 
som är presenterat genom ett arbetsgivarvarumärke och ökar produktiviteten hos 
medarbetarna. 
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2.2.3 Intern employer branding  
 
Levy, Weitz & Grewal (2014) illustrationsmodell nedan visar hur arbetsgivare 
ansvarar för produktiviteten hos medarbetare samt andra aspekter. Levy et al (2014) 
menar att två av de viktigaste tillgångarna för en återförsäljare är företagets 
investeringar i sina anställda och fastigheter. Det finns tre ledord av 
arbetsproduktivitet och prestanda hos en anställd och det är kopplat till förmåga, 
ansträngning och ledarskap. Förmågan utgör de egenskaper som den anställda besitter 
för att göra ett bra arbete, ansträngningen visar hur starkt den anställda arbetar och 
ledarskap visar på hur arbetsgivarna påverkar sina anställda, att engagera sig i 
företagets målstrategi. Författarna menar vidare att arbetsgivare inom butiker kan 
förbättra möjligheten för deras anställda genom effektiv rekrytering, gemenskap och 
träning. För att finna en kompetent eller potentiell arbetssökande menar Levy et al 
(2014) att arbetsgivaren bör förbereda en detaljerad jobbannons, finna möjliga 
sökanden och hitta de mest lämpade att intervjua. Således måste arbetsgivaren sedan 
introducera den nyanställde genom att presentera denne till företaget om dess kultur, 
värderingar och strategier.  
 
 

                            
 
 
Figur 2. Fritt översatt av författaren Levys et al (2014) modell.   
 
Gemenskap är bidragande till att effektivisera graden av involvering, engagerande 
bidrag till företagets framgångsprocess där även samhörigheten hjälper anställda att 
lära sig om sitt ansvar för jobbet tillika företaget den anställda arbetar för. Levy et al 
(2014) anser vidare att högpresterande medarbetare som samverkar med 
arbetsgivarens försäljningsstrategi och mål skapar en form av motivering till att 
prestera upp till sin fulla kapacitet. För att effektivt kunna motivera anställda är det 
värdefullt att arbetsgivare sätter upp mål och återkopplar med feedback efter de 
anställdas prestation i relevans till det uppsatta målet. Levy et al (2014) uppger 
dessutom att exempelvis butiksanställda mottar två typer av belöningar, externa och 
interna.  
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De externa belöningarna kommer från arbetsgivare eller företaget i olika former så 
som evenemang och igenkännande från andra företag. Interna belöningar motsvarar 
kompensation och gåvor som anställda får personligen av att göra ett bra jobb. 
Kompensationsanpassade program ökar motivationen till medarbetare i relation till 
attraktion och kvarvarande medarbetare, vilket styrker dem till att åta sig aktiviteter 
förenligt med arbetsgivarens strategi och en balans mellan alla delar inom en 
verksamhet.  
                                    
Fu, Kong & Wang (2015) belyser om jobbtillfredställelsen hos anställda och att det 
refererar till hur omtycka eller positiva känslorna är hos en individ, något som 
resulterar i bedömningen av ett jobb eller arbetserfarenhet. Trivsel är relaterat till 
arbetsinitiativ hos anställda och fungerar som en viktig indikation på deras 
organisatoriska engagemang eller avsikt att stanna inom organisationen. Fu et al 
(2015) menar vidare att personer med höga karriärförväntningar är villiga att 
omfamna mål, ta utmanade jobb och strävar efter att utveckla arbetsrelaterade 
färdigheter. Unga medarbetare uppmuntras nå sin fulla kapacitet när deras förmågor 
matchar med karriärsförväntningarna. Författarna skildrar dessutom hur yngre 
medarbetare identifierar ansvar, ersättning, arbetsmiljö och fritid som viktiga 
motivationsfaktorer. Davies (2008) menar att anställda blir mer lojala om deras åsikt 
får höras och sålunda är medarbetarna mindre benägna att be om uppsägning såvida 
inte jobbet innehåller stressade situationer då jobbtillfredsställelsen minskar. Således 
anser Foster, Punjasiri & Cheng (2010) att anställdas beteende hos ett företag har ett 
stort inflytande på hur externa intressenter uppfattar företagets varumärke av sin 
identitet och image. Anledningen är att anställda har förmågan att både skapa 
alternativt bryta ner ett företagsvarumärke.  

2.2.4 Externa intressenter  
 
Enligt Chhabra & Sharma (2014) är arbetsgivarens attraktivitet definierad som en 
föreställning av fördelar som potentiella medarbetare ser i att arbeta för ett specifikt 
företag. Mitchell (2008) beskriver således företags förmåga att finna och behålla sina 
medarbetare samt hur det står i relation till framställningen av vad företag besitter 
internt och externt. Många företag kombinerar sitt employer brand med ett varumärke 
att framföra sig med och i takt med sociala mediers frammarsch som bloggar och 
jobbsajter avslöjas snabbt företag med ett sämre arbetsgivarvarumärke. Det kan 
inverka på kvantitet och kvalitet av sökande som företagare vill attrahera. Mitchell 
(2008) menar vidare att det förekommer per automatik att sämre rykten sprider sig 
mer och har ett längre liv än positiva nyheter. Idag har arbetssökande resurser att söka 
information om olika företag och således anser Mitchell (2008) att företag inte kan 
förlita sig helt på en form av reklam utan måste anamma flera forum som berättar om 
företaget. Oberoende källor till företag kan tillkomma via word-of-mouth som är ett 
begrepp, som inte är kontrollerat av företaget och kan ge både positiv och negativ 
information.  Det sker via sociala influenser och är enligt Lievens & Van Hoye (2009) 
en mellanmänsklig kommunikation och sker genom social företeelse eller social 
interaktion mellan människor och representerar en informationskälla som pågår 
självständigt utanför företaget. 
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2.2.5 Sociala mediers integrering på employer branding 
 
Enligt Nilsen, Olafsen & Sivertzen (2013) har sociala medier inverkat på EB specifikt 
i rekryteringsprocesser. Vid rekrytering används olika typer av marknadskanaler 
såsom internet, nyhetstidningar och allmän kommunikation. Sociala medier ger 
möjlighet till både reklam och informationsdelning speciellt genom nätsidor. Det blir 
ett innovativt förhållningssätt för företag då sociala medier ger värdefulla fördelar, 
genom att företag kan skapa en offentlig profil som riktar sig till allmänheten. Således 
är möjligheten att expandera inom sociala nätverk något som hjälper aktiva 
arbetssökande att finna jobb, tillika assisterar arbetsgivare att identifiera både aktiva 
och passiva arbetssökande. Relationen mellan arbetsgivare och anställd samt 
företagsvärderingar leder till bättre anställning med högre attraktion, lojalitet och 
lägre personalomsättning.  
 
Chhabra & Sharmas (2014) illustrationsmodell nedan visar på hur en positiv employer 
brand image skapar en attraktiv arbetsgivare och vilka forum som employer branding 
kan tillämpas inom. Vid en utstakad strategi är kommunikationskanaler för intern och 
extern marknadsföring identifierad för positionering av företagets varumärke i syfte 
till blivande och befintliga medarbetare. Det ska leda till attraktivitet för potentiella 
anställda och visa lojalitet för nuvarande anställda. Vidare menar Chhabra & Sharma 
(2014) att ett företag uppfattas som attraktiv efter den externa publikens tankar och 
idéer som varumärket framkallar, vilket är en del av employer branding och dess 
associationer. Den externa marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket omvandlar att 
företag ska bli en åtråvärd arbetsgivare och möjliggöra för att kunna attrahera den 
bästa medarbetaren. Intern marknadsföring hjälper till att skapa arbetskraften som är 
svår för andra företag att imitera.  
 

 
 
Figur 3. Chhabra & Sharmas (2014) illustrationsmodell. 
 
Bondarouk, Arma, Axinia & Ruel (2013) skildrar hur sociala medier övertar den 
traditionella median genom att företag kan informera kunder och intressenter om 
deras varumärken, inköp och serviceerbjudanden. Spridning av information genom 
sociala medier kan vara av stort intresse för företag som är villiga att etablera ett gott 
employer branding-rykte.  
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Företag ser tjusningen med att sociala medier ger möjlighet till förmånlig 
marknadsföring, konkurrenskraftig fördel och förbättrad kvalitet av deras service. 
Bondarouk et al (2013) menar att sociala nätverkssidor kan förändra värdets 
propositioner genom deras förmåga att tillhandahålla företagsprofiler. Kunskapen om 
delning, kvalitet och lojal image förändrar extern marknadsföring. Det filtrerar 
information för specifika målgrupper som söker efter en nyare och större publik, 
söker jobbkandidater och har indirekt och direkt kontakt med kunder samt förändrar 
intern marknadsföring. Detta sker genom formell eller informell information med 
anställda som är ett budskap och ger ett starkt band med och mellan anställda. 

2.2.6 Konkurrensfördelar med EB 
 
Om ett företag är skicklig på att värna och finna medarbetare bättre än konkurrenterna 
kan de uppnå fördelar. Organisationer strävar att vara en attraktiv arbetsplats med 
målet att anställa kompetenta medarbetare (Nilsen et al, 2013). Företag som upplevt 
konkurrensfördelar med employer branding har även effekten att kunna attrahera och 
behålla sin personal. EBs interna marknadsföring är den viktigaste delen och en 
anställds tillfredsställelse och produktivitet är ett primärt syfte för att denna ska kunna 
genomföra alla arbetsmoment gentemot företagets mål. Bondarouk et al (2013) 
uppmärksammar olika värdepropositioner för att vara en önskvärd arbetsgivare och 
styrkan av ett företags kulturvärde, då företag kan använda bloggar, Twitter eller 
Facebook samt andra budskap för att hålla nuvarande och framtida medarbetare 
konstant informerade. HR-avdelningen besitter ansvaret av att göra det säkert att 
företag håller det dem utlovar, som arbetsgivare och att det är giltigt och långvarigt, 
där Facebook, Twitter och Linkedin kan erbjuda olika perspektiv av human resources-
delen. Information sprider sig snabbt på sociala medier och handlingen av en 
framgångsrik anställning, utbildning eller motivation är det primära för att ha 
anställda som levererar service till företagets kunder.  
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3. Metod och material  
I detta avsnitt presenteras den metod och material som varit använts för att besvara 
syftet och forskningsfrågorna för studien. 

3.1 Metod  
 
Denna studie är genomförd utifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Den blir en så 
kallad explorativ studie, utifrån sin realistiska miljö efter Backmans (2011) 
beskrivning om den kvalitativa forskningen. Det valet utgår från studiens syfte som är 
undersökande, djupgående och generaliserande. Undersökningen utgår från ett 
företagsperspektiv hos svenska modeföretag. Dessa bedriver, på olika sätt, ett HR-
arbete med sina anställda men också med blicken riktad på framtida anställda. 
Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer och den kvalitativa metoden 
är vald då det ger frihet för respondenten att utveckla svaren med egna ord (Harboe 
2013).  

3.2 Material  
 
Det empiriska materialet består av primärmaterial som intervjuer och sekundärdata 
som webbaserat material i form av officiell företagsinformation på hemsidor och 
Facebook, Instagram, Linkedin, tidningsartiklar samt vetenskapliga artiklar i ämnet 
employer branding. Antalet intervjuer är fyra stycken och är utformade efter det 
semistrukturella sättet och där respondentens svar antecknades, då intervjuformen gav 
utrymme till det. Transkribering via inspelning uteslöts med grund för att författaren 
ville undvika att ljudinspelningen kunde försämra stämningen mellan intervjuare och 
respondent, efter Harboes (2013) teori kring inspelad-transkribering. Det gjordes även 
en testintervju innan intervjutillfällena där svaren antecknades som visade att det var 
möjligt för att sedan kunna analysera, strukturera och kategorisera svaren. Dessa 
anteckningar och analyser ställdes mot syfte, forskningsfrågor och den teoretiska 
referensramen, för att mäta relevans och har sedan fungerat som hjälpmedel och 
kunnat lista de centrala och genomgående teman i undersökningen (Harboe, 2013). 
Det sekundära materialet i form av vetenskapliga artiklar är framtagna via Högskolans 
sökmotor, Summon under peer-reviewed där samtliga artiklar är från 2000-talet och 
framåt samt finns citerade på Google Schoolar. Valet av att välja relativt nya artiklar 
är på grund av studiens inriktning som är ett relativt nytt begrepp samt att författaren 
har objektivt granskat artiklarna för att både ge ett trovärdigt innehåll och material åt 
studien. Sökord som använts via Summon har främst varit: employer branding, 
employer attraction, employer culture, social media, human resources, marketing, 
communication, word of mouth och employee benefits.  

3.3 Urval  
 
Urvalet för studien och undersökningen utgick efter olika svenska modeföretag. 
Processen gick efter kriterierna storlek, produktsammansättning och ekonomisk 
omsättning. Det var för att undersöka företag som har ett HR-arbete inom samma 
storlek med en bra ekonomisk omsättning, som visar på många anställda dock med 
skilda produktsortiment. Det var för att respondenterna skulle vara relevanta efter 
studiens konkreta projekt (Harboe, 2013).  
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Urvalets modeföretag kontaktades via telefon och sedan mail där studien 
presenterades och varje företag fick ett personligt mail, riktat mot deras verksamhet. 
Av de 13 företag som kontaktades gällande deltagande i studien var det fyra som ville 
vara med. Därefter bestämdes tid och datum för intervjuerna som genomfördes under 
april och maj månad. Urvalet består av tre företag som är väletablerade inom den 
svenska modesektorn. Det fjärde företaget är en fristående butik och är mycket 
mindre än de andra företagen. Valet av att det mindre företagets deltagande utgjordes 
av att det gav en intressant vinkel på hur även mindre företag kan ha nytta av 
employer branding. Respondenterna från de olika företagen har bestått av ägare, VD 
och Hr-specialister, utifrån de som hade mest kunskap om rekrytering, 
marknadsföring och förhållanden inom respektive företag. Det överensstämmer med 
studiens ämnesområde vars uppbyggnad består av influenser av både HR och 
marknadsföring. Dessa respondenter har olika typer av medarbetare där tre av 
företagen är mer nischade åt huvudkontorsmedarbetare och den fjärde företaget, det 
mindre, är helt nischat åt butiksmedarbetare. Därmed har studien inriktning på både 
kontorsmedarbetare och butiksanställda. I urvalet finns det bortfall, då vissa av de 
kontaktade företagen inte gett någon respons på vare sig kontakt via telefon eller 
kontakt via e-post (Harboe 2013). För att minimera risken för att allt för få företag 
skulle vilja delta i studien kontaktades många företag. En tredjedel av de tillfrågade 
företagen meddelade att de inte hade möjlighet att delta och ett par företag ville delta 
med att svara på frågor över e-post, men de har sedan inte inkommit med sina svar.  

3.4 Etiska principer  
 
Enligt Bryman (2008) innefattar grundläggande etiska frågor begrepp som frivillighet, 
integritet, konfidentalitet och anonymitet. Vad gällande anonymitet önskade ett av 
företagen dessa. Författaren valde därför att anonymitet skulle gälla för samtliga 
respondenter. Även det insamlade materialet har därför presenterats och redovisas 
anonymt. Samtliga respondenter har fått frågeformuläret innan intervjutillfällena. Det 
empiriska materialet från intervjutillfällena tillika företagsinformation och mediala 
forum är utesluta. För att säkerställa anonymiteten finns det insamlade materialet 
förvarat i författarens ägo och kommer inte används i annat syfte än för studiens syfte. 

3.5 Avgränsningar  
 
Den avgränsning som gjorts i studien är att det enbart är svenska modeföretag som 
har tillfrågats om deltagande samt att det handlar om ett företagsperspektiv, att vara 
en attraktiv arbetsplats för befintliga medarbetare som lockar nya medarbetare med att 
saluföra sitt varumärke.  
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4. Resultat  
	  
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien och inleds med en beskrivning av varje 
fallföretag för att sedan vävas samman i ett slutresultat utifrån de svar som 
respondenterna lämnat. Intervjufrågorna finns under ”bilagor”.  
 
Företagsprofil A 
 
Företag A är ett fristående företag med två butiker och erbjuder ett brett urval av olika 
varumärken för kvinnor, där varumärken främst är skandinaviska med visionen att 
skapa en känsla av harmoni och inspiration. Företaget är ett mellansegment där 
kvalitet och ett handplockat sortiment utgör det unika och centrala för företaget. Det 
är ett familjeföretag som kombinerar dyrare varumärken med varumärken med lägre 
pris. Den familjära känslan i butiken och mellan säljare och kund är något som är av 
vikt för ägaren och som förmedlas i butikens atmosfär. Företaget nischar sig efter 
kunders tycke och smak och förutser vilka plagg eller varumärken, som kan tänkas bli 
populära. En kund ska kunna hitta kläder och andra varor som passar alltifrån vardag 
till fest.  
 
Företagsprofil B 
 
Företag B är ett koncernbolag med företag och varumärken under sig och har egen 
design samt produktion av mode, där tillverkningen sker i Europa och Asien. 
Koncernen är etablerat inom e-handel, som är deras främsta nisch, men saluför även 
sina märken i fysiska butiker. I dessa butiker finns möjligheten för kunder att kunna 
prova, byta eller göra returer. De fysiska butikerna strävar efter omnichannel, den 
sömlösa, detaljhandeln genom att även ha digitala lösningar i butikerna.  Företaget 
omfattar flera hundra personer och i kontorsbyggnaden finns de flesta tjänster, då det 
är en bredd på olika typer av områden för verksamheterna i byggnaden. Det finns 
även ett kontor som är inriktat på webbutveckling och marketing. Koncernen har även 
inköpskontor i Europa och Asien, som är anpassade efter de lokala marknaderna i de 
utvalda länderna.  
 
Företagsprofil C 
 
Företag C är ett väletablerat företag inom premiumssegmentet med inriktning på 
herrkläder. Företaget har drygt 200 anställda utspridda världen över. Bolaget har till 
stor del sitt sortiment på export där den största marknaden är i USA och Europa. I 
grunden är företaget ett familjeföretag och har utvecklats med stabila baser runt om i 
världen gällande butiker, kundgrupper och service. Företaget är etablerat via e-handel 
och fysiska butiker där företaget även säljer sina produkter till fristående butiker, 
multibrandstores, flygplatser samt till fristående e-handelssidor.  
 
Företagsprofil D  
 
Företag D är ett väletablerat företag med cirka 2000 anställda där cirka 200 av de 
anställda finns på huvudkontoret. Företaget har i dagsläget runt 90 fysiska butiker i 
Norden och Europa. Företaget har en e-handel som expanderar sig allt större. 
Däremot är företaget mån om att värdesätta de fysiska butikerna för att saluföra sina 
produkter.  
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Bassegement är deras främsta nisch och företaget har ett presskontor och beskriver sig 
som ett kommersiellt bolag som ligger i framkant vad gäller användning av sociala 
medier.  

4.1 Företagsprofilernas värderingar 
 
För att kunna arbeta fram en värdefull arbetsplats har samtliga respondenter beskrivit 
att det finns uttalade värdeord, som genomsyrar verksamheten. Dessa påträffas främst 
internt där medarbetare i ett tidigt skede får ta del av dessa. En respondent berättade 
om en lanseringsfest där företagets värderingar presenterades. De värdeord som 
används skiljer sig lite åt beroende på företagens storlek med allt från familjärt och 
välkomnande till värdeord som mod, driv, transparens, öppensinnad samt 
inkluderande. Samtliga respondenter gav beskrivningar om att värderingarna ska sitta 
i ryggraden hos alla medarbetare och vara levande genom dialog.  
 
”Kärnvärdena togs fram för fyra år sedan och lanserades i samband med en fest för 

att det skulle bli en positiv anda kring dessa” 
            (Respondent, företag B) 
 
Genom olika medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal hålls värdeorden 
levande på företagen. En respondent menade att personlig feedback blir viktig då alla 
medarbetare har en egen personlighet med behov av utveckling, vilket uppnås med 
konstruktiv feedback på sina arbetsinsatser. Samtliga respondenter värdesatte 
delaktighet inom företaget, där medarbetare ska känna samhörighet och att de gör 
skillnad.  
 

”Personalen gör att man trivs att arbeta här. Varm stämning internt, vänliga och 
hjälpsamma med en vi-känsla” 

                                 (Respondent, företag D) 
 
En respondent uppgav att de värdesätter att arbeta ur ett vi-perspektiv vilket går i linje 
med övriga respondenters utsagor att medarbetare ska känna sig betydelsefulla. Vid 
extern kommunikation av företagens värderingar uppgav samtliga respondenter att de 
använde sociala medier såsom Facebook, Instagram, Linkedin och hemsidor, där 
företagens värderingar finns underförstådda i olika texter och bilder. Samtliga 
respondenter redogjorde för regelbundna och händelserika flöden som inkluderar 
företagens sortiment. För att nå ut med sina externa värderingar använder sig samtliga 
företag av sociala aktiviteter, som mässor, handelskvällar, julskyltningar, radioreklam 
samt via muntlig kommunikation. Detta för att kunna hålla sina befintliga 
medarbetare informerade och samtidigt kommunicera med andra intressenter.  
 
”Internt arbetar vi med den familjära känslan för att alla ska känna att dom mår bra 

och vi ordnar även olika typer av gemensamma aktiviteter. Externt arbetar vi via 
sociala medier så som Facebook, Instagram och kundklubben”  

              (Respondent, företag A)                                                                            

4.2 Företagsprofilernas arbete till en attraktiv arbetsplats  
 
För att skapa och vara en attraktiv arbetsplats redogjorde respondenterna att 
värderingarna inom företaget är en del av arbetsatmosfären.  
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Det är betydande att medarbetarna får vara delaktiga inom företaget med 
ansvarsområden, där en prestigelös attityd ska infinna sig mellan medarbetarna. En 
respondent skildrade att deras styrka som arbetsgivare är att arbeta fram en bra 
produkt och att det är betydelsefullt att se till hela människan med tydligt uppsatta 
mål. Ett påstående som anträffades där en respondent poängterade vikten i dennes 
butik att genom ansvarsområden underlättar butikspersonalen för varandra och vikten 
av att se och uppmärksamma varandra. Vidare att en styrka som arbetsgivare utgörs 
av att ha ett inkluderande arbetsklimat, där företagsinformation sprids och att 
delaktigheten är en viktig hörnsten.  
 
”Värderingar och känsla för att vara behovsinriktade är en del av företaget och tittar 

utifrån och in för att se vad marknaden är i behov av” 
                                                                                                   (Respondent, företag C) 

 
För att åstadkomma en attraktiv arbetsplats menade en respondent att det är viktigt att 
undersöka hur chefer upplevs. För att kunna åtgärda eventuella problem där 
respondenten utgav värdet av utveckling och utbildning, där dennes företag erbjöd 
vidareutbildningar inom ledarskap till medarbetare. Vidare berättade respondenten att 
ledarskapet på företaget var situationsanpassad för att tillämpas efter medarbetarnas 
olika personligheter. Samma respondent angav att de använder sig av beteendevetare 
och olika coacher för att kunna mäta sina anställdas välmående. Detta för att kunna 
utvecklas själva och var något som gett positiv uppmärksamhet, menade 
respondenten.  
 

”Vi har ett situationsanpassat ledarskap då det är viktigt att man kan leda och har 
förståelse över sitt eget beteende, eftersom som att alla har en egen personlighet som 

ämnar olika saker. Det är viktigt och skapar respekt i sig och skapar därmed mer 
motivation” 

                                                                                                (Respondent, företag C) 
 
Respondenterna berättade om att ett aktivt föreningsliv bidrar till gemenskap och 
ökad attraktivitet på arbetsplatsen för medarbetare. Företag B och Cs respondenter 
angav olika kommittéer, som anordnar olika tillställningar om året på företagen. 
Förmåner eller aktiviteter bland respondenternas uttalanden var middagar, presenter, 
utbildningar, föreläsningar samt sportaktiviteter där olika sportsföreningar fanns hos 
ett företag. Detta har visat på uppskattning och upplyftande bland anställda och 
bidragande till ökad trivsel och samarbete. Samtliga respondenter betonade dock den 
ekonomiska aspekten då tillställningar anordnas efter budget med målet att 
tillfredsställa allas behov. Med grund för att vara inkluderande och det framgick att 
respondenternas företag hade ett intranät där uppdaterad information sändes till 
medarbetarna om vad som pågår inom organisationen. På intranätet och hemsidor 
förekom det ofta avdelningsreportage med intervjuer om anställda, vilket var för att 
skapa insyn och perspektiv över avdelningarna. Det framkom från en respondent att 
dennes företag hade en företagstidning som gavs ut några gånger om året med fokus 
på händelser inom företaget.  
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4.3 Företagsprofilernas arbete med att motivera medarbetare  

 
För att öka motivationen och delaktigheten bland anställda förekom det olika 
värdeord som respondenterna använde så som ansvar, delaktighet och god 
gemenskap. Dessa mynnade ut i olika former av incitament för att motivera anställda 
och en respondent berättade om balans, då medarbetare inte kan göra ett bra jobb om 
det inte finns balans i livet mellan jobb, det privata och det ”själsliga”. Det genererar i 
en nöjdare medarbetare med högre prestation. Om denna balans infinner sig är lönen 
inte alltid det som väger tyngst, menade en annan respondent. Ett sammansvetsat 
arbetsteam, samhörighet och kompetensgivande arbetsuppgifter värdesätts högre 
enligt samtliga respondenter. Vidare att erbjuda en arbetsplats där anställda får utlopp 
för sin kreativitet och möjlighet att testa nya projekt, spelar stor roll i valet av 
arbetsplats. Det är bidragande till framgång och ökar prestationen om alla är 
medvetna om och strävar mot samma mål. Samtliga respondenter nämnde att 
företaget har medarbetare som varit anställda under en mängd av år, vilket visar på 
trivsel och bidrar till mindre personalomsättning.  
 

”Det är ett familjeföretag, alla är här på samma villkor. Vi bollar idéer och tankar 
med varandra, även om jag har det övergripande ansvaret. Det är viktigt att känna 

att man är värdefull” 
                                                       (Respondent, företag A)  
 
En respondent betonade att dennes företag är under utveckling av strategin EB och är 
i en arbetsprocess för implementera detta och respondenten poängterade vikten av 
medarbetares önskan att delta i en förändring, där företagets varumärke marknadsförs 
på nya sätt. En respondent berättade om olika Work-shops riktat till 
kontorsmedarbetare är återkommande aktiviteter, där idéer kläcks för framtida projekt 
och känslan av delaktighet och samhörighet inom företaget stärks. Det visade sig att 
samtliga företag regelbundet är ute och besöker fysiska butiker, bland annat för att ta 
del av butiksmedarbetares åsikter och höra om kundkrets och bemötande av kunder. 
En respondent berättade att anställda på dennes företag praktiserar eller arbetar två 
gånger om året i de fysiska butikerna, för att se och hålla sig uppdaterad på hur 
försäljning och marknadsföring fungerar. Det förekommer även i en av företagens 
undersökningar, där medarbetarnas inställning och åsikter mäts, för att användas som 
instrument i utvecklings – och förbättringsområden.  
 

”Det är viktigt att vara villig för förändring och inse fakta av att lita på människor 
och ha en vision liksom entreprenörskap. Det är viktigt med ledarskapsutbildningar 

tillika chefsutbildningar om hur viktigt det är att leda” 
                                                                                                   (Respondent, företag C) 

4.4 Framtida medarbetare 
 
Befintlig personal fungerar som ambassadörer utåt med motivet att ge en ärlig bild av 
företaget, något som samtliga respondenter ansåg viktigt. Det visade ett sätt för 
företag att väcka nya medarbetares uppmärksamhet till företaget. En respondent såg 
positivt på internrekrytering som en del av deras incitament att behålla personal, som 
erbjuds karriärmöjligheter inom företaget. Respondenten berättade vidare att de kan 
erbjuda tjänster utomlands då dennes företag har flertalet kontor runt om i världen.  
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”Vi ser positivt på internutveckling och satsar på personal från våra butiker” 

                                                                                       (Respondent, företag D) 
 
För att förmedla ett gott arbetsgivarvarumärke och informativt värde externt är det 
viktigt att det finns en igenkänning för kunder och framtida medarbetare, och samtliga 
respondenter använder olika mediala forum för att attrahera och förmedla budskap. 
Muntlig kommunikation är viktigt och att besitta ett gott rykte förstärker företagets 
bild menade en respondent. Samtidigt menade två av företagen att de måste bli bättre 
på att exponera och attrahera flera via det externa forumet. Då samtliga ansåg och 
befarade att den rätta framtida medarbetarna annars kan gå vidare till ett annat 
företag, om inte deras externa kommunikation är tillräckligt bra.  
 
”Vi vill att de (anställda) ska förmedla en arbetsplats där man får vara sig själv på, 

ha dialoger och diskutera, känna att man utvecklas och göra saker tillsammans” 
                                                                                                   (Respondent, företag B)  

 
Samtliga respondenter menade att deras företag försöker vara framträdande inom 
lokala tillställningar och en respondent antydde att deras målgrupp finns inom 
företagets radie. Respondenterna återberättade att arbetsgivare fått respons från 
medarbetare om deras arbete och uppskattning gällande hur företaget arbetar med att 
öka motivationen.  
 

”Anställda är de bästa budbärarna och har de värdeorden tror vi att våra anställda 
pratar gott om oss. Att man får utlopp för det man vill och de har kul ihop. Att ha 

medarbetare som trivs är en styrka hos oss” 
                                                                                                   (Respondent, företag B) 
 
För att nå ut till andra intressenter och framtida medarbetare förespråkade samtliga 
respondenter att den muntliga kommunikationen är viktig och att det gynnar 
verksamhetens interna sfär genom att medarbetare har dialog både privat och i 
offentliga sammanhang om sin arbetsplats. Det är grundläggande att intressenten ska 
känna igen sig i alla forum, där företaget är synligt. Två respondenter berättade att de 
strävar efter omnichannel-tänket och att företagen ofta syns i olika offentliga 
sammanhang och tillställningar. Detta tillsammans med sociala medier för att 
förmedla och attrahera andra som kan tänkas bli lockade till företaget. Vid önskan om 
egenskaper hos framtida medarbetare var respondenternas svar överensstämmande 
genom önskan att attrahera en person, som tar egna initiativ, är ansvarsfull, driven, 
prestigelös, viljan av att göra ett bra jobb och innehar entreprenörsanda. En 
respondent menade att ingen nyanställd kan vara perfekt och att de ser över om 
personen inte besitter egenskaperna som önskas. Det förekom hos en respondent att 
vid en nyanställning eller intervju är det många personer från företaget, som närvarar 
för att bilda en helhetsuppfattning. Likaledes förekom det hos en respondent att det är 
oberoende personer som sköter uppsägning, för att personen ska kunna få berätta om 
det har varit ett eventuellt problem på arbetsplatsen. Då samarbete är en del till 
framgång och respondenterna hänvisade till värderingarna bör samförstånd med den 
intresserande finnas, för att det ska kunna bli aktuellt med anställning. 
Respondenterna ansåg och har märkt av en skillnad mellan den yngre generationen 
och den äldre. Den yngre generationen har en annan syn på arbetsplatsen och är mer 
livsstilstyrd än vad äldre generationen anställda efterfrågar.  
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Där de yngre vill vara mer delaktiga och involverade i verksamheten och parallellt 
med att ha ett fungerande privatliv. De gör även anspråk på sin anställning om vad 
företaget kan erbjuda dem tillika att yngre personer, menade en respondent, tycker det 
är viktigt att ha en betydande roll och samtidigt ha frihet. Således ställer det även krav 
på företaget att prestera för att tillfredsställa det behovet och den yngre personens 
önskan, menade en respondent.  
 

”Unga människor är nuförtiden mer på och orädda gentemot förr i tiden” 
                                                                                               (Respondent, företag C) 

4.5 Sociala medier  
 
Ett annat sätt för respondenterna att kommunicera ut eller uppmärksamma företaget 
till nya medarbetare visades i undersökningarna att mediala forum är ett sätt för dem 
att förmedla sitt EB på. Det är viktigt enligt en respondent att förmedla en trovärdig 
bild av företaget och det gestaltades genom regelbundna uppdateringar på Facebook, 
Instagram och Linkedin samt hemsidor. På samtliga hemsidor finns en 
medarbetarspalt där intressenter kan gå in och läsa om olika personer, som arbetar för 
företaget liksom Linkedin, där de på ett effektivt sätt får arbetssökande - och företaget 
att interagera genom att förmedla företagshändelser och lediga tjänster. 
Respondenterna ser att det är viktigt att det finns ett tema genom alla mediala forum 
för att intressenten ska känna igen såväl varumärket som företagets värdegrund och 
policy. En respondent berättade hur de via Instagram publicerar aktiviteter och 
händelser, som de gör tillsammans. Det kunde exempelvis vara olika after-works eller 
modevisningar, vilket var ett sätt för dem att väcka uppmärksamhet utåt. Där 
respondenten även medgav att företaget fått respons från kunder och personer, som 
skulle vilja arbeta på förtaget. Var på en annan respondent berättade att företaget 
använder sig av svenska bloggare och har ett presskontor som arbetar med att skapa 
kontakter för att attrahera och nå ut på ett innovativt och samtida sätt.  
 

”Företaget testar att bjuda in modebloggare och lanserar varje vecka en 
internationell bloggare som har en stil som man kan köpa hos vårt företag” 

                                                                                              (Respondent, företag D) 
 
Respondenten som berättade om svenska bloggar återgav även att företaget har 
internationella bloggare, som befinner sig i städer runt om i Europa, som en 
inspirationsprofil för att marknadsföra företaget, då det är ett kommersiellt bolag som 
ligger i framkant inom detta område, menade respondenten. Samtliga samtyckte att 
intressenten ska känna igen sig och en respondent angav att de flera gånger i veckan 
uppdaterar både Facebook och Instagram med tävlingar för att sprida och nå ut till 
ännu fler. Flertalet av respondenterna nämnde att de arbetar mer internt med sin EB 
dock har de en strävan att bli bättre på att arbeta med den externa kommunikationen. 
Då samtliga respondenter befarade att annars kan den rätta kandidaten bli mer 
attraherad av ett annat företag.  
 

”Vi har som mål att bli bättre på att sälja in oss hos  
externa intressenter” 

                                                                                                  (Respondent, företag C) 
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5. Analys  
I detta avsnitt presenteras en analys kring resultatet och den teoretiska referensramen, 
som använts för studiens innehåll.  

5.1 Employer brandingens utformning  
 
Respondenterna som företrätt modeföretagen i studien kommer från skilda 
verksamheter och har kunnat presentera hur de verkar för sin employer branding. Det 
som sammanför dem med varandra är uttalade värdeord som finns i en levande dialog 
både internt och externt hos företagen. Det kan jämföras med det första steget i 
implementeringen av EB i en verksamhet efter Chhabra & Sharmas (2014) påstående 
om att EB ofta inleds med en analys efter ett företags värderingar, kultur och 
varumärken. Det har påvisats att EB handlar om att kommunicera och samtliga 
respondenter berättade om att medarbetare i ett tidigt skede blir introducerade för 
företagets vision och värderingar. Dessa är något som de bör samtycka med för att 
kunna etablera en matchning mellan arbetsgivare och anställd. Det påträffades i 
resultatet oberoende av vilket företag det var likt Morokos & Uncles (2009) skildring 
om att EB under de senaste åren nått både större och mindre företag. 
 
EB har presenterats efter en analys i liknelse av Backhaus & Tikoos (2004) 
illustrationsmodell och deras trestegsprocess. Det visas efter företagens profiler och 
vilken position företaget har på marknaden. Det har exempelvis påträffats hos en 
respondent från ett av de väletablerade företagen, som angav värdeord som 
”transparens” och att titta utifrån och in vad marknaden är i behov av. Detta till 
skillnad från det mindre företaget som berättade om sina värdeord som ”känsla” och 
”personligt”. Följaktligen skapas image och via medarbetares agerande eller 
uppfattningar tillsammans med arbetsgivarens vision skapas associationer som 
Backhaus & Tikoos (2004) illustrationsmodell skildrade.  
 
Dessa uppfattningar bildas efter hur medarbetare upplever sin arbetsgivare och 
organisation. Om en medarbetare talar gott om sin arbetsplats tillika samtycker med 
värdeorden kan en engagerad och stark arbetsgivare bli synlig och intressant. Det 
indikerar vilken relation den anställde har till sin arbetsgivare i sättet kommunikation 
används. Respondenterna har redogjort för hur deras medarbetare kan förmedla detta 
till alla plattformar inom företaget. Det kan jämföras med Lievens (2007) belysning 
om att ett företags marknadsföring internt och externt ger en bild av vad som gör 
företaget mer önskvärt och unikt. Detta påstående har kunnat visas i undersökningen 
hur det mindre företaget återgav att denne fått positiv uppskattning i sättet denne 
verkar för sina medarbetare. Dock bör denna respondents personal sända ut företagets 
vision i relationen till kunder, annars stämmer inte företagets profil med vad 
medarbetarna symboliserar. Det instämmer med respondentens svar om att det ska 
vara samma mönster genom hela verksamheterna för att generera i respons från 
kunder och intressenter. När en medarbetare förmedlar en bild som överensstämmer 
med företagets profil ökar trovärdigheten i kunder - och arbetssökandes ögon. Det 
stämde även in på företagen som arbetade genom god gemenskap och att det bidrog 
till ökad produktivitet. För att kunna förmedla och attrahera ett arbetsgivarvarumärke 
ska det dels matcha med intressenten och dels förmedla ett värde. Därmed om en 
anställd inte kan verka för ett företags EB eller samtycker med deras vision kan det 
per automatik bli problem för att kunna kommunicera företagets profil och 
varumärken.  
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5.2 Internt - employer branding och motivation hos anställda  
 
För att bygga en attraktiv arbetsplats kan det jämföras med Mitchell (2008) som 
påstår att arbetsgivare ofta marknadsför sig med ett särskilt varumärke gör detta även 
för att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. Vid analys av hur fallföretagen arbetar 
är det främst internt och det anses vara det viktigaste för att sedan kunna blicka ut mot 
externa intressenter. Backhaus & Tikoo (2004) menade att ärlighet och anpassad 
marknadsföring är viktigt för företags framgång. Vid jämförelse av resultatet visas 
hur befintliga medarbetares associationer i kombination med arbetsgivarens 
informationsspridning om företags mål och visioner, är betydelsefullt för 
sammanhållningen. Det har skildrats genom grundläggande faktorer som ledarskap, 
utvecklingssamtal, inkludering och samhörighet. Detta tydliggörs i sättet en 
respondent berättade om att ledarskapsutbildningar är viktigt för att kunna leda rätt. 
Det kan vävas samman med arbetsgivarens engagemang och står i relation till Levy et 
al (2014) illustrationsmodell, om att en medarbetares arbetsproduktivitet är kopplat 
till förmåga, ansträngning och ledarskap. Detta kan erfaras om det finns bra ledarskap 
som strategiskt kan leda och generera till god produktivitet.  
 
Vid analys av resultatet förekom det situationsanpassat ledarskap inom ett företag, 
som tillämpades efter varje individs egenskaper och det kan visas på hur viktigt det är 
att se till hela människan och dennes behov för att leda till ett bra resultat. Det står 
även i relation till Fosters et al (2010) belysning att anställdas beteende hos ett företag 
har inflytande på hur externa intressenter upplever företaget. Levy et al (2014) teori 
som belyste hur arbetsgivare kan motivera sina anställda med försäljningsstrategi med 
mål och feedback. Om denna typ av kommunikation närvarar på en arbetsplats ger det 
ett incitament på att trivsel och ökad lojalitet kan infinna sig hos medarbetare. Det står 
i relation till Fu, Kong & Wang (2015) som påstår att jobbtillfredsställelsen refererar 
till hur omtyckta eller positiva känslorna är hos en individ.  
 
Ovan stämmer in på vad Davies (2008) belyste om att det skapas ökad lojalitet till 
arbetsgivaren när anställda får sin åsikt hörd och för att öka motivationen och 
gemenskapen ytterligare redogjorde samtliga respondenterna för ett aktivt 
föreningsliv, där undersökningen visade att gemenskap ökar trivselnivån hos 
medarbetare samt via dagliga dialoger. Således kan det kopplas samman med Fu et al 
(2015) utsaga att trivsel ger en indikation på medarbetares organisatoriska 
engagemang eller avsikt att stanna inom organisationen, då samtliga respondenter 
menade att de har låg omsättning på personalen. Ur en annan vinkel kan låg 
personalomsättning motsvara medarbetare, som enbart är nöjda med sin arbetsplats 
eller inte vill vara engagerad. I medarbetarundersökningar som var framträdande hos 
tre av fyra företag mäts dels mående och dels chefskapet samt företagets upplevelse 
bland medarbetare. Det ansågs gynnsamt för dem att kunna upptäcka och förändra 
eventuella missnöjen eller problem, menade en respondent. Det skulle dock vid 
utvärdering både vara en för- och en nackdel om det mindre företaget, använde 
medarbetarundersökningar. Med grund för att det inte är lika många och att 
arbetsgivaren skulle kunna identifiera vem som tycker vad. Dock skulle det kunna 
underlätta för om medarbetarna, i den mindre butiken, har svårt att tala direkt med sin 
arbetsgivare och att via skrift, kunna lyfta upp problemen därifrån. 
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Respondenterna påpekade vikten av personalaktiviteter som skapar trivsel och 
samhörighet i en personalgrupp. Det kan jämföras med Backhaus & Tikoos (2004) 
illustrationsmodell, som beskrev två olika behovselement kring attityd och kultur, 
som utgör ett företags identitet. Vid analys av intervjumaterialet framgår det att en 
styrka hos företagen är, att erbjuda medarbetare möjlighet till avancemang och att 
göra karriär, utan att för den skull behöva byta arbetsgivare. Det kan visa på en ökad 
attraktivitet inom företaget och arbetsgivaren kan få igen det som investerats i 
personal, i form av exempelvis utbildning. Det kan jämföras med vad Levy (2014) 
berättade om att den viktigaste tillgången hos en arbetsgivare är företagets 
investeringar i sina anställda och fastigheter. En respondent beskrev även möjligheter 
till utomlandstjänstgöring, för de som vill prova på det. Till tjänster utomlands sker 
rekrytering i största mån inom företaget och bland befintlig personal, vilket kan för 
många vara en hög motivator att stanna inom företaget. Detta kan visas på 
medarbetare med höga mål och efter Fu et al (2015) påstående visar detta på 
medarbetare, som är villiga att omfamna sina karriärmål och att trivsel är relaterade 
till arbetsinitiativ. 
 
Ur detta avseende ökar sannolikheten för företagen att få en ökad attraktionskraft till 
externa intressenter och framförallt internt, där duktiga medarbetare stannar kvar och 
utvecklas. Unga medarbetare uppmuntras nå sin fulla kapacitet när deras förmågor 
matchar med karriärsförväntningarna (Fu et al, 2015). Undersökningen kunde visa hur 
respondenterna förespråkade en öppen dialog, ansvarsområden, delaktighet, möjlighet 
till nya projekt, trivsel samt gemenskap, som skulle vara bidragande till ökad 
motivation. Samtliga respondenter skildrade att medarbetarna är de främsta att 
påverka externa intressenter eller arbetssökande. Vid analys står det i relation till 
Backhaus & Tikoo (2004) uppfattning om att medarbetare är de främsta som kan 
influera externa intressenter. 
 

5.3 Externt informationsvärde och sociala medier  
 
Ett regelbundet uppdaterat informationsflöde är viktigt både internt och externt 
menade Backhaus & Tikoo (2004) och för att kommunicera med framtida 
medarbetare eller externa intressenter har respondenterna angivit olika 
tillvägagångssätt för att förmedla budskap. Den första utgörs av muntlig 
kommunikation där medarbetarna har en betydande roll om vad företagets varumärke 
får för stämpel bland intressenter. Respondenternas tillvägagångsätt visades via lokala 
mässor, föreläsningar och i privata sammanhang. Vid mässor eller andra tillställningar 
är det befintliga medarbetare, som representerar företaget för att attrahera 
arbetssökande eller intressenter. Det mindre företagets respondent förde sin externa 
kommunikation genom att vara med i butiksskyltningstävlingar tillika radioreklam för 
att nå ut till kunder och arbetssökande, om att dennes butik är en attraktiv plats och 
vara ett samtalsämne. Det kan ge en analys av socialindikation, som främst pågår 
självständigt utanför företaget, vilket står i relation till Lievens & Hoye (2009) teori 
om word-of-mouth.  
 
Respondenternas åsikter och påstående samverkar med Foster et al (2010) utsaga om 
att anställdas beteende har ett stort inflytande på hur intressenter uppfattar företagets 
varumärke. Anställda har potentialen att både skapa alternativt bryta ner ett företags 
varumärke.  
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Anledningen till detta står i relation Mitchell (2008) uttalande att sämre rykten per 
automatik sprider sig mer och har ett längre liv än positiva nyheter. Ur detta avseende 
förekom det från resultatet att det är viktigt att synas och genom att kunna visa upp en 
positiv bild av företaget likaledes vara uppdaterad inom branschen. En analys av 
rykten kan uppfattas som mer problematiserat för de större företagen att reglera. Då 
de omfattar en större publik gentemot det mindre företaget. Det mindre företaget 
skulle kunna upplevas lättare för att upptäcka eventuella missnöjen bland medarbetare 
eftersom de arbetar mer intimt i uppfattningen av en mindre butik gentemot på 
huvudkontoren.  
 
Sociala medier kan vara ett spridningsforum för rykten eller företagsinformation och 
efter Nilsen et al (2013) påstående har sociala medier börjat inverka mer inom EB i 
speciellt rekryteringsprocesser där flera mediala forum används. I undersökningen har 
det visat att forskarnas påstående stämmer då samtliga respondenterna kommuniceras 
dagligen och har konton på Facebook, Instagram, Linkedin med respektive 
företagshemsidor. Respondenterna berättade att de använder Linkedin vid lediga 
tjänster samt hemsidor för att nå ut till intressenten. Detta stämmer inte in på det 
mindre företag, då de inte hade Linkedin vilket kan bero på att de är en mindre 
organisation och har inte samma trafik med jobb eller uppsägningar. Således kan det 
vid analys tänkas att respondenten inte har möjligheten eller tiden att kunna ta del av 
alla mediala forum gentemot de större företagen med en egen HR-avdelning. Dock 
menar Nilsen et al (2013) att sociala medier ger möjlighet till reklam och ger ett 
innovativt sätt för företag att förhålla sig till genom att skapa en offentlig profil, som 
riktar sig till allmänheten. Det assisterar även för arbetsgivaren att kunna identifiera 
både aktiva och passiva arbetssökande, vilket stämmer in på de större företagen. 
Enligt Chhabra & Sharma (2014) uppfattas ett företags attraktivitet efter externa 
publikens tankar och idéer. Extern marknadsföring kan omvandla att företag blir en 
åtråvärd arbetsgivare och möjlighet att attrahera den bästa medarbetaren. För att finna 
den bästa framtida medarbetaren var respondenterna observanta på att de bör 
kommunicera externt för att inte låta deras tänkta medarbetare gå vidare till någon 
annan arbetsgivare. Ur detta avseende ställer sig respondenternas påstående in på 
problematiseringen att lämpade medarbetare kan välja mer kring, vilket företag de vill 
arbeta för. Därmed återgav två respondenter att de bör bli bättre på att lyfta fram deras 
arbetsvarumärke ut på bland externa intressenter.  
 
Följaktligen kan en analys av hur EB och sociala medier integrerar visas efter 
Bondarouk et al (2013) som beskriver att de nya medierna tar över de traditionella 
medierna. Tillvägagångssättet respondenterna redogjorde för hur de skapar ett 
informativt värde står i relation med Chhabra & Sharmas (2014) illustrationsmodell 
över hur företags kännetecken och mediala forum kan användas för att leda 
intressenter att bli lockade till företaget. Det visas främst genom sociala medier där 
samtliga respondenter berättade att de på olika sätt informerar via annonser företagets 
kännetecken, varumärken eller dylikt, som marknadsförs via nyhetsblad, jobbportaler 
och hemsidor för att skapa en igenkännande image. Därefter kan det leda till 
attraktivitet och ett starkare employer brand, som vid analys kan reducera eventuella 
kostnader per anställd genom att hitta den rätta medarbetaren på en gång.  
 
Ett företag beskrevs som ett kommersiellt bolag och använde bloggare i sina 
kampanjer och mediala forum, som företrädde företagets produkter utåt för att locka 
och attrahera kunder samt extern publik.  
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Det kan kopplas till Chhabra & Sharmas (2014) modell, om att använda olika forum 
för att nå ut. För att föra ett resonemang kring den yngre generationen som är den 
målgrupp som bör attraheras av företagens arbetsgivarvarumärken, visade 
respondenternas svar om att den yngre generationen mer frågar efter vad företagen 
kan erbjuda dem och inte tvärtom. Respondenterna ställde sig positiva till detta då det 
i sin tur ställer krav på dem som arbetsgivare att prestera samt vara villiga för 
förändring. Den yngre generationen kan vid analys även vara en större användare av 
sociala medier och på ett effektivt sätt få fram företagsinformation snabbare mot 
tidigare.  

5.4 Konkurrensfördelar med EB  
 
Med grund för att samtliga respondenter berättade att många anställda arbetar inom 
företaget under en lång tid kan en analys om konkurrens utgöras. Då Nilsen et al 
(2013) menar att om ett företag är skicklig på att värna och finna medarbetare bättre 
än konkurrenterna kan de uppnå fördelar. Således kan företag effektivare kunna 
attrahera och behålla sin personal. Det kan även visa på det är kostsamt för företag att 
investera i att anställa och således blir det gynnsamt för företag att upprätthålla en 
stark och attraktiv arbetsplats för att hålla personalomkostnaderna nere. Vid analys är 
det de väletablerade modeföretagen som speglar sitt arbetsgivarvarumärke till sina 
anställda och i sin tur vidare till andra intressenter. För att behålla den statusen 
undersökningsföretagen har bör de följa med i utvecklingen för att fortsätta attrahera 
och nå ut till framtida medarbetare som troligtvis kommer fråga vad företaget kan 
erbjuda dem.  
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6. Slutdiskussion  
I detta avsnitt kommer en diskussion presenteras efter upptäckter som framträtt under 
studiens genomförande samt att studiens forskningsfrågor och syfte kommer 
tydliggöras.  
 
Denna studie har genererat i en diskussion med både frågor och iakttagelser kring 
begreppet EB utifrån fallföretagens utsagor till den teoretiska referensramen. De 
upptäcker som har uppkommit i studien är med grund för att ämnet EB är relativt nytt 
och likt många andra företag idag utgav sig fallföretagen inte med en direkt strategi i 
termer av sitt EB. Däremot var samtliga respondenter medvetna om vad som skapar 
en attraktiv arbetsplats och deras målbild. Vid utformningen av EB finns det en 
intressant iakttagelse från respondenten som återgav att dennes företag arbetar med en 
införlivning av EB i sitt företag. Det visar på att strategin och begreppet kommer bli 
etablerat inom ett till modeföretag från Sverige inom en snar framtid. Det ger en 
känsla att EB med sannolikhet även kommer bli mer synligt hos de andra företagen 
med efter deras arbete med omnichannel som även det är ett nytt fenomen som 
detaljister och andra aktörer tar sig an.  
 
Utefter vad både den teoretiska referensramen och resultatet visat implementeras och 
kommuniceras EB via värderingar, företagskultur, visioner och förmåner, där 
befintliga medarbetare är direkta ambassadörer. Dessa ska marknadsföra 
företagskulturen och attrahera andra arbetssökande eller intressenter. Samtliga 
respondenter berättade att de arbetar främst internt och strävar efter ett inkluderande 
arbetsklimat med work shops, trivselaktiviteter till avancemang och 
medarbetarundersökningar. Efter respondenternas utsagor som varit positiva i ordalag 
kan en annan vinkel av EB diskuteras. Det kan visas i resonemanget hur arbetsgivare 
arbetar för att motivera sina medarbetare, då alla innehar olika egenskaper och 
karriärambitioner. Ur detta perspektiv är det beroende av om medarbetaren är en 
person som framhäver sina åsikter eller tankar på sin arbetsplats eller ej. De som inte 
framhäver sina åsikter skulle kunna vara personer som dels är ganska nöjda med sin 
tillvaro och dels personer som har en kritisk syn på sin arbetsplats utan att rapportera 
till arbetsgivaren eller byta företag. Således skulle det kunna visa på en problematisk 
bakgrund för EB gentemot hur arbetsgivare ska lyckas identifiera och främja allas 
motivation samt arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats. Med hänsyn till 
respondenternas svar använde tre av fyra medarbetarundersökningar för att mäta 
medarbetarnas motivation, som då kanske inte alltid stämmer överens med det 
verkliga resultatet. 
 
En annan svårighet med EB är hur studien har presenterat extern kommunikation som 
kretsar kring marknadsföring från befintliga medarbetare och medial kommunikation. 
Eftersom det kretsar kring att lyckas tillämpa och förmedla ett informativt värde eller 
föreställning av en företagskultur kan det tolkas som omöjligt för företag att 
kommunicera ut alla delar av sin verksamhet. Oavsett om det kommuniceras via 
befintliga medarbetare på mässor eller genom arbetsplatsannonser. Det skulle kunna 
ses som något den framtida medarbetaren får ta del av när den börjar arbeta på 
arbetsplatsen. Således skulle det kunna leda till att denne får en helt annan bild av vad 
företaget kommunicerat vid anställning. Detta skulle kunna inträffa ifall arbetsgivaren 
misslyckas i sin budskapsspridning eller om mottagaren missuppfattar budskapet. 
Sålunda kan en matchning mellan arbetsgivaren och medarbetaren visa sig vara fel 
när denne har kommit in mer i sin arbetsroll.  
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Detta kan jämföras med hur respondenterna beskrev värdet av att förmedla en 
transparent och ärlig bild av företaget för att minimera risken att anställa en person 
som inte matchas med företaget. Detta efter vad respondenterna befarade i resultatet 
med att en lämpad kandidat går vidare till ett annat företag om de inte exponerar och 
investerar mer på den externa kommunikationen. Vad resultatet har visat 
kommuniceras fallföretagen idag via hemsidor med medarbetarinformation, 
presentationer om värderingar, uppdaterade flöden på Instagram och Facebook som 
visar på händelser inom företaget. Likaledes framhävs lediga tjänster med beskrivning 
om företaget och den aktuella tjänsten. Detta kan visa på en svårighet med begreppet 
EB om hur arbetsgivare ska kommunicera på bästa sätt. Ett problem kan för 
arbetsgivare vara om deras marknadsföring är så effektiv att den attraherar för många 
arbetssökande, så att det blir svårt att hantera och sortera ut de mest attraktiva 
ansökningarna i en rekryteringsprocess som blir för stor. Där kan företaget gå miste 
om rätt person om det inte hanteras på rätt sätt.  
 
Ur den teoretiska referensramen visas hur EB vid en lyckad implementering genererar 
i konkurrensfördelar och vid spekulation kring det mindre företag, som har en annan 
typ av konkurrens gentemot de mer etablerade företagen i studien. Det mindre 
företaget blir direkt beroende av hur arbetsgivaren behandlar och engagerar sig i sina 
befintliga medarbetare, eftersom de är direkta ambassadörer i butiken till både kunder 
och framtida medarbetare. Likaledes är det viktigt att anställa rätt person, som 
samtycker helt med företagets profil, annars kommer det lättare blottläggas inom en 
butikssfär och företaget får det tuffare gentemot andra mindre butiker. De större 
företagen som förekommit i studien har ofta en HR-person, som arbetar med sådana 
frågor och har tid att bygga upp en strategisk plan kring EB och skapar ett informativt 
värde samt motivator hos anställda. Ur ett annat avseende kring hur EB kan influera 
med företag visas från de större företagen att deras verksamheter finns både i Europa 
och USA. Det kan inför framtiden bli avgörande för dessa att etablera ett större 
engagemang kring sitt arbetsgivarvarumärke och kommunikation i relation till att 
sprida det informativa värdet ut till medarbetare och marknadsföra sig på detta sätt. 
Det skulle vid spekulation leda till större konkurrensfördelar i takt med att begreppet 
uppmärksammas och troligtvis kommer bli en del av den yngre generationens 
tankesätt gällande framtida arbetsplatser. Några upptäckter har även gjorts gällande 
ett gott rykte. Det är viktigt att ha ett gott rykte då mycket sker genom muntlig 
kommunikation så som resultatet har visat, vilket också lätt kan blottläggas om 
medarbetarna är missnöjda med sin arbetsplats i motsats till om de är nöjda.  
 
En intressant iakttagelse över EB som respondenterna beskrev är att yngre personer 
allt mer ställer sig frågan om vad företaget kan erbjuda dem och ser företaget som en 
del av sin livsstil, något som överensstämmer med EBs syfte. Således har kanske den 
yngre generationen EB i sitt synsätt redan innan de söker ett nytt jobb jämfört med 
den äldre generationen. Respondenterna beskrev även att den yngre generationen 
ställer högre krav på företaget, att kunna leverera en bra verksamhet. Det har kunnat 
visas och således vinklats åt att denna förändring sker i samband med att en ny 
generation ska träda ut på arbetsmarknaden, som är personer företaget ska investera i.  
 
En annan iakttagelse som har uppkommit är investeringen företag gör i att anställda 
då det är en stor utgift om personen inte visar sig vara den rätta för företaget. Det 
skulle även kunna visas genom medarbetare som är missnöjda på sin arbetsplats eller 
inte deltar tillräckligt i produktiviteten på företaget.  
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En tänkvärd diskussion då de flesta företag ofta vill få avkastning i det som 
investerats på medarbetare. Därmed kan det bli en tudelad situation för företag att 
vilja ha en god extern kommunikation och locka framtida medarbetare i relation till 
att det är kostsamt och krävs noggrant arbete för att nyanställa. Det förtydligar hur 
viktigt det är för företag att finna den rätta medarbetaren som har potential att 
anamma och bidra till ökad produktivitet. Sociala medier som har betonats i studien 
visar på hur EB kan integrera med det mediala och vidare uppmanas de anställda att 
tala gott om sin arbetsplats med personalfrämjande aktiviteter och 
utvecklingsmöjligheter, allt för att behålla och även locka ny personal. Sammantaget 
kan en slutsats dras att det är värdesättande och betydelsefullt när företag, som lyckas 
se till hela människan, individen, vilket tros vara avgörande för om en person 
upplever sin arbetsplats som attraktiv och motiverande. Detta i kombination med att 
ha kollegor som har en prestigelös attityd då ens arbete är något som man spenderar 
stor av livet.  
 
Nedan presenteras en förtydligad presentation av studiens forskningsfrågor och 
avslutningsvis syftet.  
 
Hur kan employer branding kommuniceras och implementeras inom ett företag?  
 
Employer branding kan kommuniceras och implementeras inom ett företag genom 
värderingar, företagskultur, visioner, förmåner och karriärmöjligheter. Det inleds likt 
studiens teoretiska referensram och resultat med en analys om vad som utgör det 
unika för företaget och vad de kan erbjuda sina anställda. Det bör finnas en matchning 
mellan anställda och arbetsgivare där den anställdes uppfattning ska överensstämma 
med företagets uttalade värdeord. Detta utgör för att kunna vidareutveckla relationen 
mellan arbetsgivare och dem anställda. Det är en viktig faktor och tillsammans med 
målstrategier och en levande företagskultur skapas en bild av en attraktiv arbetsplats. 
Ett företags employer brand kommuniceras oftast med hjälp hur den anställda 
upplever sin arbetsplats. Detta är något som förmedlas vidare till externa intressenter 
och ger en föreställning till potentiella medarbetare i hur det är att arbeta för det 
specifika företaget. Detta kan ske utifrån vad resultatet och den teoretiska 
referensramen visat med utsagor, om sin arbetsplats tillika via olika mediala forum. 
Studien har kunnat visa att företag kommunicerar sitt unika arbetsgivarvarumärke utåt 
och vad resultatet kunde urskilja är sociala medier, en källa till kommunikation. Dock 
menade samtliga respondenter att de bör bli bättre på att kommunicera ut sin vision 
till externa sökande eller intressenter så att ingen tänkbar medarbetare går vidare till 
ett annat företag som marknadsför sig bättre. Det står i relation till 
problembakgrunden om hur dagens arbetssökande kan välja vilket företag de vill 
arbeta för på ett annat sätt än förr. Dock om en arbetsgivare är duktig på att hantera 
sina HR-verktyg och värna, implementera och marknadsföra sig stannar ofta anställda 
kvar inom företaget, något som resultatet betonade. Studien har även bekräftat att det 
ställs krav på att företag ska visa på karriärmöjligheter när det kommer till att locka 
och även behålla yngre personal, då yngre personal idag ställer högre krav på 
variation och utveckling gentemot tidigare generationer.  
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På vilket sätt kan employer branding öka de anställdas motivation och delaktighet i 
ett företag? 
 
Genom en levande dialog om vad ett arbetsgivarvarumärke kretsar kring i 
kombination med att hålla sina löften kan de anställdas motivation öka. Efter vad 
resultatet har utmynnat i genomsyrar mycket av feedback och utvecklingssamtal för 
att tillsammans med bra samarbete och tydligt ledarskap vägleda anställda till att 
känna delaktighet och gemenskap. En motivationsaspekt som förekommit är 
gemensamma trivselaktiviteter och att medarbetare får sin åsikt hörd. Det utmynnar 
även i lojalitet och ökad trivselnivå. Det har varit framträdande att ansvar och intresse 
från arbetsgivaren och kollegor att testa nya idéer värdesätter en bra arbetsplats. Detta 
i kombination med att arbetsgivaren ser till hela individen och anpassar 
ledarskapsstilar efter de anställdas kompetens. Beroende på vilka värdeord som finns 
levande inom företaget kan det mätas i företagets employer branding-motivation hos 
de anställda och delaktighet inom företaget. Efter vad resultatet visat är balans en 
viktig aspekt för medarbetare, både privat och på arbetsplatsen. Det kan visa på hur 
tillit och relationen mellan arbetsgivare och anställd, som leder till ökad motivation 
för att göra ett bra arbete på plats. Det var framträdande i resultatet att 
medarbetarundersökningar var hjälpmedel för arbetsgivare att kunna mäta var 
medarbetarnas motivation och mående befann sig. Detta visar på hur arbetsgivare är 
problemorienterade kring sina medarbetares hälsa och inställning till företaget. En 
annan motivationsaspekt är karriärmöjligheter och att högpresterande medarbetare 
blir erbjudna att avancera, få ansvarsområden eller som på ett företag i 
undersökningen ges möjlighet till utlandstjänster. Det kan ge slutsatsen att 
medarbetarens motivation att stanna inom ett företag ökar och tyder på trivsel samt 
delaktighet.  
 
Hur kan employer branding och företag interagera via sociala medier med externa 
intressenter?  
 
Employer branding och företag kan interagera via sociala medier och det sker främst 
genom att företag registrerar olika konton där de kan ha en allmän profil och ha en 
dialog med kunder och intressenter. Samtliga fallföretag har olika typer av mediala 
forum där de på ett effektivt sätt kan publicera händelser, nyheter eller lediga tjänster 
till externa arbetssökande eller intressenter. Det ger en inblick i hur 
arbetsgivarvarumärket inom företaget är och ger företaget en indikation på både 
aktiva och passiva arbetssökande, efter vad den teoretiska referensramen betonade. 
Resultatet för studien har visat att via Instagram och Facebook förs andra typer av 
kommunikation, där de anställda kan ha tävlingar eller liknande för att skapa ett 
intressant flöde att sprida via nätet. Ett tydligt exempel på denna forskningsfråga är 
från resultatet där en respondent angav att dennes företag är ett kommersiellt bolag. 
Med både Facebook, Instagram, Linkedin, reklamannonser och att de använder sig av 
eller för samarbeten med bloggare som mer eller mindre tar över marknadsföringen. 
De kan sprida information till många läsare och genom företagets produkter 
exponeras de på ett effektivt sätt genom många medier och inkluderar sålunda många 
olika typer av sökande eller intressenter såväl nationellt och internationellt i företagets 
fall. Detta gör att företaget kan uppfattas på ett visst sätt av intressenter och således 
kunna stanna kvar i intressentens minne.  
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För att avsluta detta avsnitt kan syftet för studien betraktas som uppnått, då 
undersökningen tillsammans med den teoretiska referensramen och metodvalet visat 
på hur employer branding inverkar på företag och deras anställda. Det har visats 
genom att företag som kommunicerar och för en levande dialog om företagets 
värderingar och vision bidrar till en attraktiv arbetsplats. Detta i samförstånd med att 
medarbetarna samtycker och strävar efter att nå företagets mål och kunna ha en 
arbetsplats som ger utrymme för självutveckling och gemenskap. Samtidigt som 
arbetsgivarens varumärke marknadsförs via medarbetare hålls sociala medier levande 
för att skapa ett informationsvärde ut mot externa intressenter. Sammantaget har 
studien även betonat vissa svårigheter som kan uppkomma med employer branding.  
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7. Reliabilitet och validitet  
I detta avsnitt presenteras reliabiliteten och validitet för studien. 

7.1 Reliabilitet  
 
Enligt Harboes (2013) teori är det viktigt att det insamlade data författaren samlat in 
ska gå att använda och förlita sig på. Detta kallas för reliabilitet, tillförlitligheten, i 
den insamlade datan. Denna studie har författaren försökt stärka reliabiliteten genom 
att respondenterna fick intervjufrågorna innan intervjutillfällena och kunde bekanta 
sig och förbereda sig på frågorna innan. Detta kan generera i att studien fick pålitliga 
svar. Dock kan det även försvaga reliabiliteten i och med att frågorna gavs på förhand 
och att respondenterna kunde förbereda frågorna mer noggrant och kanske förskönat 
bilden av verksamheterna. En annan kritiskt aspekt kan vara att respondenternas svar 
inte blev ljudinspelade men skrevs ned. Eftersom författaren varit ensam genom hela 
studien har det insamlade intervjumaterialet analyserat och strukturerats efter en 
avstämning av intervjufrågorna, forskningsfrågorna och syftet. Detta har behandlats 
objektivt för att se värdet och teman i intervjumaterialet, som då har ansetts vara 
fullständig och användbart för innehållet. En annan påverkan som kan ha inverkat på 
respondenternas svar är författaren själv, som omedvetet kan ha påverkat 
respondenterna via kroppsspråk eller likande. Dock kan det insamlade materialet från 
intervjutillfällena mätas ha en stabilitet då de behandlar främst företagets värderingar 
och arbete internt, vilket inte förändras över kort tid. En ny undersökning skulle 
kunna göras på samma sätt om flertalet år. Då fallföretagen kanske ändrat värderingar 
alternativt utökat med en strategisk plan kring ämnet employer branding, som med 
sannolikhet kommer vara mer etablerat då.  

7.2 Validitet  
 
Efter Harboes (2013) beskrivning av validitet i en uppsats ska det finnas en röd tråd 
genom hela arbetet. Det ska tydliggöras huruvida faserna i studien är relaterade till 
problemställningen och verkligheten. Författaren har försökt att uppnå god validitet 
genom att det insamlade materialet har behandlats med objektivitet med hänsyn till 
studiens syfte, forskningsfrågor och problematisering. Intervjufrågorna har blivit 
formulerade efter dessa och de primära och sekundära källorna togs fram i ett tidigt 
skede i studiearbetet och de modeföretag som deltagit i undersökningen har kunskap 
tillika god kännedom om sina verksamheter. Det kan bidra med god kvalitet på det 
insamlade materialet och vid intervjutillfällena besvarades samtliga respondenter med 
betoning på det centrala för studien och problembakgrunden. Det visar på en intern 
validitet har uppnåtts efter (Harboe, 2013) som har gett denna beskrivning. Den 
externa validiteten ska vara giltig i förhållande till verkligheten och studien har 
undersökt ett relativt nytt begrepp som fortfarande är under utveckling. Det kan 
jämföras med fallföretagen som inte berättade om en renodlad strategi kring 
begreppet EB, men var fullt medvetna om hur de arbetar med sina HR-resurser och 
verktyg för att motivera sina anställda.  
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7.3 Framtida forskning 
 
Under studiens utförande har det uppkommit intressanta ämnen inför framtida 
forskning inom begreppet employer branding. För framtida forskning finns det en 
iakttagelse från undersökningen då ett av företaget är under utveckling med EB, vilket 
hade varit tänkbart att studera. Både ur ett jämförelseperspektiv och hur begreppet EB 
blir mer aktuellt i takt med dagens utveckling. Vid en mer omfattande studie hade det 
varit intressant att studera hur medarbetarna på samtliga företag upplevde 
arbetsplatsen i relation till arbetsgivarens uppfattning. Detta för att kunna och jämföra 
mellan företagen om vem som har starkast attraktionskraft och nöjdast anställda. 
Employer branding kommer med stor sannolikhet att öka i framtiden då konkurrensen 
mellan företags varumärken ökar genom en allt mer global tillvaro, svårigheter att 
rekrytera och behålla personal samt att som företag överleva ekonomiskt. 
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Figurförteckning 
 
Figur 1. Employer branding, inriktning på ledarskap och marknadsföring av 
Backhaus & Tikoo (2004) tillgänglig i artikeln: Conceptualizing and researching 
employer branding.  
 
Figur 2. Anställdas motivation och förmågor av Levy, Weitz & Grewal (2014) 
tillgänglig i litteraturboken: Retailing Management.  
 
Figur 3. Om hur employer branding och företag kan nå externa intressenter, efter 
Chhabra & Sharma (2014) tillgänglig i artikeln: Employer branding: strategy for 
improving employer attractiveness. 
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Empiriska materialet  
 
Det empiriska materialet från intervjutillfällena tillika företagsinformation och 
mediala forum är utesluta. Med grund för anonymitet och materialet finns förvarat hos 
författaren i word-dokument.  
 
Intervju 1. Företag A, utfördes den 8 april 2016. 
 
Intervju 2. Företag B, utfördes den 22 april 2016. 
 
Intervju 3. Företag C, utfördes den 27 april 2016. 
 
Intervju 4. Företag D, utfördes den 2 maj 2016. 
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Bilagor 
 
Frågeformulär till respondenterna   
 
Företagsprofil 
 
Hur ser er företagsprofil ut? 
 
Har ni några specifika värderingar som genomsyrar er verksamhet?  
 

- Hur kommunicerar ni ut dessa? (internt och externt)  
 
Employer Branding/Arbetsgivarvarumärke  
 

- Vilken är er styrka som arbetsgivare?  
 

- Hur gör ni för att skapa en attraktiv arbetsplats?  
 
I vilka sammanhang vill ni göra er synliga inom detta?  
 

- Har ni uppmärksammat någon positiv effekt eller intressenter utifrån detta? 
 
Befintliga medarbetare 
 
Vilken bild av företaget vill ni att era medarbetare ska förmedla?  
 
Hur gör ni för att motivera era medarbetare och få dem att engagera sig i företaget? 
 
Hur kom det sig att du började arbeta på företaget?  
 
- Vilken tjänstetitel har du?  
 
Externa intressenter  
 
Hur vill ni väcka eventuellt nya medarbetares uppmärksamhet för företaget? 
 
Vilka egenskaper önskar ni se hos framtida medarbetare?  
 
Sociala medier  
 
Hur kommunicerar ni företagets värderingar till andra intressenter?  
 
Hur arbetar ni för att skapa ett informativt värde via olika marknadskanaler? 
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