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 ”Utvecklingsmöjligheter är avgörande” 
  

Intern employer branding och dess relation med organisationsidentifikation 
  

Moa Lardner och Caroline Persson 

  

Intern employer branding är viktigt av flera anledningar, 

bland annat för att stärka medarbetares engagemang och 

arbetstrivsel. En indikator på att ett företag är måna om sina 

medarbetare kan vara om dessa identifierar sig med 

arbetsgivaren, något som också kan benämnas som 

organisationsidentifikation. Syftet med föreliggande studie 

var att undersöka hur upplevelsen av intern employer 

branding, inom företag som verkar inom bemanning och 

rekrytering, kan relateras till medarbetarnas upplevelse av 

organisationsidentifikation. En kvalitativ studie 

genomfördes där fem män och fem kvinnor deltog. 

Intervjumaterialet analyserades utifrån frågeställningarna 

och åtta teman plockades ut; balans mellan arbete och fritid, 

utvecklingsmöjligheter, förmåner, psykosocial arbetsmiljö, 

att se sig själv i ett större sammanhang, motivation och 

grupptillhörighet. Resultaten visar att genom att erbjuda 

medarbetare utvecklingsmöjligheter som intern employer 

branding-strategi, verkar detta främja 

organisationsidentifikation och motivation. En röd tråd 

genom denna studie är utvecklingsmöjligheter som går att 

koppla till både intern employer branding och 

organisationsidentifikation. 

  

Keywords: employer branding, motivation, group affiliation, 

development, organizational identity. 
  
  

Inledning 
  

Employer branding är idag en stor del av hur företag och organisationer lockar till sig nya 

potentiella medarbetare, men är även ett sätt att behålla de befintliga. Lyckas företag med detta 

kan de förvänta sig framgång på arbetsmarknaden. Konkurrensen mellan företag handlar idag 

inte endast om kunder, utan lika mycket om att hitta och behålla kompetent personal (Lydeka, 

Bendaraviciene, Kristolaitis & Bakanauskiené, 2011). Medarbetarna på företaget bör kunna 

svara på frågorna “vilka är vi (på företaget)?” och “vem är jag (i företaget)?”. Finns det svar på 

dessa frågor tydliggörs bilden av företaget inifrån och ut då medarbetarna kan kommunicera ut 

ett konsekvent budskap till omgivningen. Employer Branding eller arbetsgivarvarumärke, som 

är en direkt översättning till det svenska språket handlar om hur ett företag uppfattas av 

nuvarande, potentiella och tidigare anställda (Barrow, 2008). Det handlar om att företagen ska 

marknadsföra sig samt positionera sig själva som den främsta arbetsgivaren på marknaden, men 

för att kunna skapa en lyckad employer branding-strategi måste arbetet börja inifrån 

organisationen (Perment & Dyhre, 2009). Det finns två delar inom employer branding, intern 

och extern employer branding. Intern employer branding handlar om hur företaget lanserar sig 



 2 

själva gentemot sina nuvarande anställda. Syfte är att skapa ett varumärke som anses vara 

attraktivt för att behålla medarbetare långsiktigt och för att skapa företagsvärderingar som 

medarbetarna kan känna en koppling till (Perment & Dyhre, 2009). Extern employer branding 

handlar istället om hur företaget skapar sig en positiv association till potentiella medarbetare 

där de framställs som en attraktiv arbetsgivare utåt (Bowes, 2008). 

En indikator på att ett företag är måna om sina medarbetare är om dessa identifierar sig med 

arbetsgivaren, något som också kan benämnas som organisationsidentifikation. 

Organisationsidentifikation skapas genom att individen hittar sin egen identitet i det 

gemensamma (Alvesson, Ashcraft & Thomas, 2008). För att personalen på arbetsplatsen ska 

trivas och välja att stanna kvar är det många faktorer som spelar in. En medarbetare som ges 

bra resurser och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete presterar bättre och positiva 

konsekvenser skapas för både individ och företag, men om rätt förutsättningar inte ges kan det 

bidra till långsiktiga negativa konsekvenser avseende välbefinnande och företagets bild externt 

(Wright & Huang, 2012). Hur företag arbetar med employer branding och om detta kan 

relateras till medarbetares upplevelser av organisationsidentifikation är vad denna 

undersökning syftar till att undersöka. 

  
  

Employer branding 

  

Det finns olika anledningar till att människor väljer att sluta på sina arbeten. Några av 

anledningarna kan vara olika osäkra arbetsförhållanden som exempelvis omorganisationer, 

begränsade utvecklingsmöjligheter, problem inom arbetsgruppen eller att medarbetarna inte 

känner sig uppskattade för det arbete de utför (Theurer, Tumasjan, Welpe & Lievens, 2016). 

Dessa faktorer bidrar till en hög personalomsättning och en högre kostnad för företagen. För att 

motverka detta behöver arbetsgivaren kontinuerligt jobba med personalfrågor. Ett sätt att jobba 

med detta är genom employer branding. Employer branding är ett begrepp som myntades år 

1996 och har ett stort inflytande på olika organisationer idag och det har genom åren blivit en 

strategi inom olika företag och organisationer (Theurer, Tumasjan, Welpe & Lievens, 2016). 

Genom att arbeta med denna HR-strategi så kan företagen vinna konkurrens på 

arbetsmarknaden och få tydlighet i vad som skiljer dem från sina konkurrenter, både externt 

och internt samt vad det är som gör dem till en attraktiv arbetsgivare (Theurer, Tumasjan, Welpe 

& Lievens, 2016). Employer branding leder till en kostnad som är kortsiktig för företagen, men 

på lång sikt kan det bidra det till att bygga upp ett attraktivt varumärke vilket kommer med 

andra fördelar som gynnar företaget långsiktigt. Arbetet bidrar bland annat till att skapa en 

uppfattning och medvetenhet om företaget som hjälper HR-avdelningen när de ska rekrytera 

och behålla personal. Ett positivt arbetsgivarvarumärke bidrar till att fler kandidater söker 

tjänsterna och även uppfyller de krav som arbetsgivaren har satt för rekryteringen (Bowes, 

2008, Love & Singh, 2011). Kandidaterna som söker sig till företaget kanske redan innan de 

börjar arbeta där har en känsla för om de kommer trivas på arbetsplatsen eller inte utifrån hur 

de upplevt företagets värdegrundsarbete. Den bild och den status företaget har på marknaden 

påverkar därför rekryteringsarbetet, dels på grund av att eventuella medarbetare kan särskilja 

företaget med en bättre status från övriga och därför söker sig dit. De arbetsgivare som är mest 

attraktiva på marknaden är de som får flest antal sökande per tjänst jämförelsevis med sina 

konkurrenter. Detta gör att urvalsgruppen är stor vilket leder till att företaget kan välja de 

individer som är som är bäst lämpade för uppdraget samt delar företagets värdegrund (Drury, 

2016). I den aktuella rekryteringsprocessen är det viktigt att den employer branding-strategi 

som företaget förmedlar stämmer med hur företaget arbetar praktiskt, detta för att de tilltänkta 

medarbetarnas förväntan ska stämma överens med verkligheten (Wilden, Gudergan & Lings, 

2010). Om det inte följs så finns det en risk att kandidaten kommer säga upp sig på grund av 
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missnöje gentemot företaget eftersom verkligheten inte levde upp till förväntningarna (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010). På så sätt kan en stark varumärkesbild minska kostnaderna för 

rekryteringarna och det kan även leda till en minskad personalomsättning och en högre 

lönsamhet (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Företag har verkat för medarbetarnas trivsel länge 

och insett fördelarna med ett attraktivt varumärke då det sparar både tid och pengar (Dyhre & 

Parment, 2013). Mangold och Miles (2007) menar att det är medarbetarna som utformar 

företagets employer branding och att det är de som är länken mellan kunderna och företaget. 

Det är medarbetarnas uppgift att se till att kunderna får det de har blivit lovade. Framgången 

hos ett företag ligger därför i medarbetarnas händer och deras inställning och attityder gentemot 

arbetet speglar kundnöjdheten och ryktet utåt. Medarbetarnas engagemang och viljan att bidra 

till företaget kan lätt förstöras om det finns en brist på tillit till arbetsgivaren (Mangold & Miles, 

2007). Ambler (2000) påpekar att flertalet företag ser sina anställda som den första kunden och 

att det är där de måste börja för att utåt sett kunna uppfylla olika löften de har till slutkunden. 

Det är därför viktigt att arbeta med intern employer branding för att stärka den bristande tilliten 

och engagemanget som kan uppstå hos medarbetarna. 

Medarbetarnas upplevelse av företaget och vad det står för uppstår inte vid bara ett tillfälle 

utan det är helhetsbilden som företaget förmedlar avseende olika beröringspunkter som 

existerar mellan företaget och den anställde under en längre period. Företaget förmedlar till de 

anställda hur företagskulturen ser ut och hur deras grundläggande tankesätt bör speglas internt, 

men även externt. Företagskulturen är ett arbete som pågår konstant och det formas under daglig 

basis av både medarbetarna och ledningen. Det tar lång tid att förändra en befintlig 

företagsinövad kultur, så det är av största vikt att planera och strukturera upp den kultur ett 

företaget vill ha från start (Mosley, 2007). 

När det gäller att utveckla sin employer branding och behålla sina befintliga medarbetare så 

kan arbetsgivaren se det ur två olika perspektiv, extern och intern employer branding. Intern 

employer branding handlar om att vårda sina medarbetare och det är upp till arbetsgivaren att 

skapa olika förutsättningar för att sina medarbetare ska kunna utvecklas, trivas och vara 

motiverade i sitt dagliga arbete (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Beroende på 

vad företaget valt för strategi inom intern employer branding associerar de anställda olika till 

arbetsgivarvarumärket. Detta kan göras på olika sätt, men främst handlar det om att utveckla 

lojala och engagerade medarbetare som vill arbeta efter företagets värderingar och mål. På så 

sätt kommer även företagets värderingar och varumärke att bli tydligt för både kunder och 

framtida arbetstagare (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). En viktig aspekt och för 

att lyckas med intern employer branding är ett bra ledarskap. Ledare och chefer behöver kunna 

ge feedback, vara tydliga i kommunikationen och coacha sina medarbetare – då kan 

arbetsgivarvarumärket bli tydligt både internt och externt (Dyhre & Parment, 2013). Med ett 

tydligt arbetsgivarvarumärke kan företag attrahera och rekrytera medarbetare med värderingar 

som stämmer överens med företaget, vilket på lång sikt skapar en stark bild av vad företaget 

står för och företaget blir mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist & Davidsson, 2011). Employer branding skapar inte någonting nytt när det kommer 

till arbetet med ett företags värdegrund eller visioner, utan det employer branding gör är att 

tolka och göra företagets värderingar begripliga och förståeliga både internt och externt. Att 

kunna attrahera personal är en del av värdegrundsarbetet och viktigt för att kunna konkurrera 

med andra företag för att kunna locka till sig kompetenta kandidater. Värdegrunden blir på så 

sätt en del av företagets kultur vilket kommer utstråla till framtida medarbetare - men för att 

kunna förstå hur företaget uppfattas behöver arbetet med vilket bild företaget utstrålar utåt börja 

inifrån (Dyhre & Parment, 2013). 

Organisatorisk värdegrund kan beskrivas som en samling föreställningar som är behjälpliga 

för organisationer i beslutsfattandet och som består av företagskultur, normer, handlingar och 

visioner. Det är även någonting som används inom employer branding för att öka 
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medarbetarnas koppling till organisationen. För att värdegrunden ska anses legitim behöver 

värderingarna stämma överens med de värderingarna som finns i samhället där företaget verkar 

(Philipson, 2011; 2004). Ett företags värdegrund är även till stor hjälp vid bland annat 

beslutsfattande och för att motivera och stötta personalen, men värdegrunden kan också fungera 

som en moralisk kompass för hur företaget ska agera. Företag med tydliga värderingar blir 

oftast mer långsiktiga på arbetsmarknaden och får en mer framgångsrik tillväxt. För trots att 

affärsidéer och strategier kan förändras blir de etablerade värderingarna oförändrade och bidrar 

till att de anställda fortfarande kan identifiera sig med organisationen (Ferguson & Milliman, 

2008). Ett företag med en stark värdegrund och företagskultur har även goda prestationer och 

motiverade medarbetare, men för att värdegrunden ska få en praktisk betydelse behöver 

företaget låta dessa värderingar bli styrande, detta arbete är något som faller inom ramen för 

employer branding strategin som företaget har. De flesta företag har någon form värdegrund, 

men huruvida denna är implementerad i företaget är inte självklart. Ett företags värdegrund 

finns i den fysiska miljön, attityder, normer, vad som är tillåtet och inte, men även 

inredningsdetaljer kan visa en del av vilka värderingar företaget vill utstråla till sina 

medarbetare (Philipson, 2004). Detta arbete ligger till grund för medarbetarnas agerande mot 

varandra men även ut mot kunder, och det är vad kulturen består utav. 

Förmåner är en del av arbetet med employer branding som både ska attrahera och behålla 

personal till företaget och är någonting som ges utöver lön från arbetsgivaren. Några exempel 

på personalförmåner är till exempel olika typer av rabatter, arbetskläder, försäkringar, interna 

utbildningar och så vidare. Dessa förmåner kan delas upp på olika sätt, dels i kortsiktiga och 

långsiktiga förmåner samt funktionella och emotionella förmåner. Kortsiktiga förmåner kan 

vara olika former av rabatter eller erbjudanden medan långsiktiga till exempel är 

pensionssparande. Funktionella förmåner är de fysiska delar som innefattar bland annat lön, 

trygg och säker arbetsmiljö samt övriga verktyg som medarbetaren behöver för att kunna göra 

ett bra jobb. Emotionella förmåner påverkar istället hur medarbetarna mår samt hur eventuella 

framtida medarbetare reagerar känslomässigt på varumärket. Exempel på emotionella förmåner 

är bland annat uppskattning från kollegor och chefer vilket kan leda till tilltro till företaget och 

dess vision samt arbetstillfredsställelse. Det är även de emotionella förmånerna som strategin 

employer branding främst använder sig av när de ska konstruera en bild av företaget som ska 

synas utåt (Barrow & Mosley, 2006). 

Ett företag behöver aktivt jobba för att behålla sina medarbetare, annars finns det risk för att 

de vänder sig till en annan arbetsgivare. När det kommer till att motivera och behålla sin 

personal har det i studier visat sig att employer branding är av stor användning och nytta 

(Tanwar & Prasad, 2016). Om företaget istället förlorar sina medarbetare som bidrar med 

kunskap och engagemang finns det risk för att företaget inte kan konkurrera med andra företag 

i samma bransch (Tanwar & Prasad, 2016). 
  
  

Social identitetsteori 
  

Social identitetsteori skiljer på den personliga identiteten och den sociala identiteten. De 

individuella kännetecken och vad som gör en individ unik är den personliga identiteten. Den 

sociala identiteten är istället medvetenheten kring vilken klassificering individen tillhör som 

delas med andra. Ett exempel på en social identitet är nationalitet (Tajfel & Turner, 1986). 

Avseende grupptillhörighet så antar social identitetsteori att individer försöker åstadkomma 

och även bevara en god självbild och då tenderar man att jämföra sig med andra personer i till 

exempel en arbetsgrupp. Enligt social identitetsteori har varje individ ett fundamentalt behov 

av att ha en positiv självkänsla och de stärker detta genom att identifiera sig med de medlemmar 

som har de egenskaper som individen uppskattar. Blir det en motsatt effekt där individen inte 
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kan identifiera sig med gruppens positiva självbild blir det svårare att identifiera sig med 

gruppen och då har individen större benägenhet att lämna den aktuella gruppen (Aronsson, 

Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2017). De olika jämförelser som en individ 

gör mellan olika grupper gör de för att kunna hitta sin egen identitet och se vad grupperna har 

för olika värderingar och om de värderingarna stämmer överens med ens egna. Den grupp 

individen identifierar sig med kan ge vägledning för hur medlemmarna bör bete sig samt tänka 

på inom själva gruppen man tillhör. Detta innebär även att individen kommer att anpassa sin 

egen identitet utifrån gruppens olika normer (Hogg & Vaughan, 2010). Oftast vill en person 

tillhöra en grupp som har en social status som anses vara positiv i andras ögon och att ingå i en 

sådan grupp gör så att individen upplever en rad positiva konsekvenser för sin egna sociala 

status och självbild. Den sociala identitetsteorin hävdar att olika betydande aspekter påverkar 

individens självuppfattning och identitet, som bland annat yttrar sig i grupper, arbetsrelationer 

och i organisationskulturen. När dessa tre aspekter sätts i gungning eller att strukturerna bryts 

så kan en reaktion från individen bli att de börjar tvivla på sin identitet och hamnar i en kris 

som kan leda till olika stressreaktioner eller andra reaktioner som försvarsbeteende och 

motstånd mot företaget (Aronsson et al., 2017). 
  
  

Organisationsidentifikation 
  

Organisationsidentifikation, ett begrepp som utvecklats utifrån social identitetsteori, definieras 

av Mael och Ashforth (1992) som i vilken utsträckning medarbetarna på ett företag identifierar 

sig med deras medlemskap i organisationen. Organisationsidentifikation är viktigt av flera 

anledningar, dels för att medarbetarna ska kunna kommunicera ut ett konsekvent budskap till 

omgivningen, men också för att medarbetare som identifierar sig med sin arbetsplats tenderar 

att vara mer lojala och motiverade och stannar därför kvar längre på arbetsplatsen (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). Det handlar även om hur individen upplever att företagets olika 

delar bildar en helhet och står för någonting särskilt (Alvesson & Björkman, 1992). En 

grundläggande aspekt för både organisations- och arbetsgruppsidentifikation är att individerna 

kan se sig själv i sammanhanget och att deras arbete i organisationen har en betydande roll. Att 

ha en känsla av att vara delaktig i företaget bidrar till att motivationen hos de anställda höjs 

vilket bidrar till att resultaten blir bättre. Genom att inviga medarbetarna i företaget och deras 

uppgifter samt de olika mål som medarbetaren förväntas sträva efter skapar det en stark 

bidragande faktor till att medarbetarna känner samhörighet (Alvesson, Ashcraft & Thomas, 

2008). 

Identifikationen som medarbetarna känner till organisationen skapas inte bara av de 

materiella delarna och resurser som ett företag har utan även av gruppinteraktioner och 

personligheter hos medarbetarna. Kommunikation mellan medarbetare och ledning i både tal 

och beteende är också en viktig del av identitetsskapandet som medarbetarna sedan tar till sig 

och implementerar i sitt arbete på olika sätt. Kommunikationen är också viktig för att 

medarbetarna ska ha insikt i de mål som organisationen har. Organisationsidentifikation skapas 

även genom företagets mål, både kortsiktiga och långsiktiga, samt genom vilka strategier som 

används för att ta sig dit. Detta går åt två håll, målen och strategierna påverkar såväl 

organisationens identitet som medarbetarnas identifikation med organisationen (Alvesson & 

Björkman, 1992). 

På en arbetsplats där arbetsmiljön och arbetsuppgifterna kan vara varierande kan 

organisationsidentifikation leda till att de anställda lättare kan anpassa sig gentemot andra 

kollegor och på så sätt känna att de arbetar med varandra snarare än emot varandra (Van Dick 

& Haslam, 2012). Medarbetarnas gemensamma sociala identifikation kan få positiva inslag för 

företaget och kan bidra med att individen får bekräftelse och upplever ett välbefinnande. Det 
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kan även bidra med olika former av konflikter om det är så att medarbetarna inte identifierar 

sig med andra personer i gruppen inom företaget. När medarbetarna upplever att de särskiljer 

sig från gruppen handlar det delvis om kläder, vanor och olika traditioner som kan ha en 

betydande roll för identitetsskapandet, men även att samspelet mellan olika individer inte är 

optimalt (Van Dick & Haslam, 2012). Det är viktigt att företaget tar ansvar och ser till att 

arbetsplatsen upplevs som positiv för medarbetarna. Det är upp till ledningen att se till att skapa 

en arbetsplats där medarbetarna hjälper till att motivera varandra vilket ökar trivseln på 

arbetsplatsen och underlättar styrningen av företaget (Alvesson, Ashcraft & Thomas, 2008). 

  
  

Syfte och frågeställningar 
  

Denna studie syftar till att undersöka hur upplevelsen av intern employer branding, inom 

företag som verkar inom bemanning och rekrytering, kan relateras till medarbetarnas 

upplevelse av organisationsidentifikation. Employer branding påverkar ett företags varumärke 

samt hur det uppfattas av både nuvarande, framtida och tidigare anställda. Denna studie 

kommer endast att fokusera på intern employer branding som berör företags nuvarande 

anställda. Studiens syfte kan konkretiseras genom följande frågeställningar: 

  

1. Hur upplever medarbetare som verkar inom bemanning och rekrytering sin 

organisations intern employer branding?  

2. Hur upplever medarbetare som verkar inom bemanning och rekrytering sin 

identifikation med sin organisation? 

3. Hur upplever medarbetare som verkar inom bemanning och rekrytering, kopplingen 

mellan intern employer branding och sin identifikation med organisationen? 

 

 

Metod 

  
  

Deltagare 
  

Studien baserades på intervjuer från tio deltagare varav fem var kvinnor och fem var män. 

Deltagarna var medarbetare som kom från tre olika företag som verkade inom bemannings- och 

rekryteringsbranschen. Företag ett är ett globalt bemannings- och rekryteringsföretag som har 

verkat inom branschen i över 20 år. Fem av studiens tio deltagare arbetade här. Företag två är 

ett nordiskt bemannings- och rekryteringsföretag inriktade på IT och management och har 

funnits i över 20 år. Tre av studiens tio deltagare arbetade här. Företag tre är ett nationellt 

bemannings- och rekryteringsföretag som är inriktade på digital kommunikation och har funnits 

i drygt tio år. Två av studiens tio deltagare arbetade här. Alla företag som har varit med i studien 

finns i Mellansverige. Anställningstiden hos deltagarna har varierat från fyra månader upp till 

nio år. Det har varit ett medvetet val att inkludera deltagare med olika anställningstid för att öka 

spridningen och för att fånga olika upplevelser av intern employer branding och hur de upplever 

organisationsidentifikation. Medelåldern för deltagarna var 30.6 år och medellängden för 

anställningstiden var 3.5 år. Kompensation utgick till deltagarna i form av en chokladask som 

tack för deltagandet. 
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Procedur och material 
  

För att rekrytera deltagare användes först ett bekvämlighetsurval som sedan övergick till ett 

snöbollsurval (Bryman, 2013). Den första kontakten skedde genom ett personligt möte där 

författarna initierade till den första träffen med en person på respektive företag som intervjuerna 

skulle vara på. Kontaktpersonen på företagen delgavs ett missivbrev och förmedlade det vidare 

till de resterande deltagarna i studien. De deltagare som tackade ja till att delta i studien uppgav 

sin e-post till kontaktpersonerna som vidarebefordrade den till författarna. De potentiella 

deltagarna kontaktades sedan via e-post. I mailet bifogades missivbrevet där studiens syfte 

framgick samt en förfrågan om deltagande. Det framkom även att intervjun skulle ta mellan 

35–45 minuter. I missivbrevet utgick det information om de fyra etiska riktlinjerna vilka 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Innan studien påbörjades informerades deltagarna som skulle vara 

med hur studien skulle genomföras och att deltagandet var frivilligt samt att de hade möjlighet 

att avbryta om de önskade under intervjuns gång. Samtliga deltagare samtyckte att vara med i 

studien i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Gällande 

konfidentialitetskravet gavs deltagarna information om att deras uppgifter skulle förvaras så att 

obehöriga personer inte skulle komma åt dem. Den sista etiska principen var nyttjandekravet, 

där fick deltagarna information om att materialet endast kommer att användas i denna studie 

och inte i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats där författarna började med att gå igenom studiens upplägg och 

de etiska riktlinjerna innan intervjun började. Intervjun utgick från en intervjuguide som 

innehöll 34 frågor samt sex följdfrågor som varierade beroende på hur intervjupersonerna valde 

att svara på frågorna. Det första frågorna i intervjuguiden handlade om bakgrundsfrågor om 

individen där de fick svara på frågor om ålder, nuvarande yrke/arbetsuppgifter och hur länge 

de hade arbetat på arbetsplatsen. Därefter ställdes frågor som till exempel ”Var det något 

speciellt som lockade med just detta företag?” och ”Vad är viktigt, utöver lön, för dig för att 

uppfatta en arbetsgivare som attraktiv?”. Och det ställdes också frågor som ”Kan du 

rekommendera din arbetsgivare?” och ”Känner du att du kan identifiera dig med din 

arbetsgivare?”. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner. 

  
  

Databearbetning  
  

Datainsamlingen började med att det genomfördes semistrukturerade intervjuer för att få 

tillgång till individens subjektiva upplevelser om ämnet. I denna semistrukturerade intervju 

ställdes det öppna frågor vilket gjorde att intervjupersonerna fick prata fritt utifrån sina egna 

erfarenheter som gjorde att intervjuaren kunde vara flexibel i vilken ordning frågorna ställdes. 

Efter de genomförda intervjuerna transkriberades materialet. Totalt blev de transkriberade 

intervjuerna cirka 14 sidor vardera, totalt 143 sidor transkriberad text. Materialet med de 

transkriberade intervjuerna skrevs ut för att sedan kunna hitta teman i texten med hjälp av 

meningsanalys. Enligt Maxwell (2013) beskrivs meningsanalys som betydelsefulla segment 

som plockas ut som sedan bildar teman som studien vilar på. Genom att göra en 

meningskoncentrering av texten blev den långa transkriberade texten kortare och till mer 

preciserade meningar och ord. Detta gjorde det lättare att få en helhetsbild av materialet och 

vad som var väsentligt för studien. Meningsanalysen gjordes genom att läsa igenom alla texter, 

därefter valdes viktiga uttalande från varje text ut som ansågs vara av vikt för studien. När 

samtliga texter hade bearbetats hittades åtta betydelsefulla teman. Detta gjordes genom att den 
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relevanta texten markerades med en understrykningspenna. Successivt skrevs samtliga 

utplockade segment ner i ett dokument. Därefter togs överflödiga ord bort och meningsfulla 

korta meningar fick vara det som sammanfattade det aktuella segmentet. De sammanfattade 

meningarna förkortades ytterligare i en subkategori som blev ett eller flera ord. Genom att göra 

detta gick det att koppla ihop meningsanalysens segment vilket bildade 14 kategorier som sedan 

sammanfattades till åtta teman vilka var; balans mellan arbete och fritid, 

utvecklingsmöjligheter, rekryteringsprocessen, förmåner, psykosocial arbetsmiljö, se sig själv 

i ett större sammanhang, motivation och grupptillhörighet. De åtta temana som valts ut 

användes sedan för att beräkna Cohen’s kappa genom att göra ett interbedömarreliabilitetstest 

(Maxwell, 2013). Detta gjordes genom att andra psykologi studenter, oberoende från 

undersökningen, fick bedöma om de teman som utsetts var relevanta för studien. När de andra 

studenterna gett sitt svar beräknades Cohen’s kappa till 0.778 vilket var ett signifikant resultat 

och därmed ökade validiteten i studien. De teman som ansågs vara betydelsefulla för deltagarna 

var balans mellan arbete och fritid, utvecklingsmöjligheter och motivation. Dessa ansågs 

betydelsefulla för att samtliga deltagare lyfte dessa som avgörande för företagets attraktivitet, 

som är en del av ett företags interna employer branding-strategi, samt för deras 

identitetsskapande, som denna studie fann var en del av organisationsidentifikationen.  
  

  

Resultat  
  

Resultatet byggde på samtliga deltagares subjektiva upplevelse av de teman som framkom 

under studien. Studiens resultat sammanställdes i en tabell (Tabell 1) och presenterades i form 

av åtta huvudteman som låg till grund för analysen. Teman följde ingen speciell ordning och 

resultatet diskuterades mer utförligt nedan. Resultaten från samtliga intervjuer illustrerades med 

hjälp av citat där varje intervjuperson (IP) har kodats med en siffra. Samtliga citat har skrivits 

ner i skriftspråk, dock utan att kompromissa med innehållet.  

 

Tabell 1 

Sammanfattning av studiens resultat  

   

 Teman 

 Balans mellan arbete och fritid  

 Utvecklingsmöjligheter  

 Rekryteringsprocessen  

 Förmåner 

 Psykosocial arbetsmiljö 
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 Se sig själv i ett större sammanhang 

 Motivation 

 Grupptillhörighet 

   

 

 

 

Balans mellan arbete och fritid 

 

Detta tema var någonting som majoriteten av deltagarna uttryckte som viktigt på deras 

arbetsplats och en huvudanledning till att de valde att söka sig till arbetsplatsen. Detta var delvis 

på grund av att kunna undvika negativ stress, men även känslan av att de kunde styra sin egna 

dag. Följande är ett citat som illustrerar detta: ”Det är viktigt för mig att arbetsgivaren 

respekterar balansen mellan mitt privata liv och mitt arbetsliv och inte kräver att jag alltid ska 

vara tillgänglig.” (IP 5). 

Majoriteten av deltagarna ansåg det vara en avgörande faktor både i valet av arbetsgivare 

och i valet stanna kvar om de fick möjligheten att kunna arbeta flexibelt rent tidsmässigt och 

en arbetsgivare som förstod vikten av det. Fanns denna möjlighet kände flertalet av deltagarna 

en större tillhörighet till arbetsgivaren då de upplevde att organisationen hade en förståelse och 

respekt för ens privatliv. Här presenteras ytterligare ett citat från en av deltagarna som uttryckte 

vikten av att ha balans mellan arbete och fritid: ”En klassisk work life balance är viktigt för mig 

och att man kan upprätthålla det. Det tycker jag att jag får här och det är just därför jag har 

jobbat kvar här i fyra år.” (IP 4). Utifrån detta citat gick det att se hur en balans mellan arbete 

och fritid kunde vara avgörande för personalstabilitet på ett företag. De deltagare som gavs 

möjligheter till en balans mellan arbete och fritid upplevde att det också ökade sannolikheten 

för företaget att kunna behålla sina anställda. En annan deltagare uttryckte sig på detta sätt 

angående vikten av balans mellan arbetsliv och fritid: 

 

Ja det gör jag, och det är framför allt på grund av work life balance. Innan jag kom till 

företag 1 förstod jag inte hur det skulle vara möjligt att hinna med att ha barn, men när jag 

kom hit så gav de mig möjligheten till att faktiskt få det att gå ihop. (IP 5).  

  

Citatet ovan visade att om en arbetsgivare utstrålade tillit och verkade för att deras medarbetare 

ska uppleva handlingsfrihet fick de också tillit och långsiktighet tillbaka. Att kunna ha fritid 

och flexibilitet på arbetet värderade deltagaren högt utifrån detta citat, detta för att kunna bevara 

en tydlig gränsdragning mellan sitt privatliv och arbetsliv. Genom att arbetsgivaren 

respekterade det verkade lojaliteten till företaget öka. 

 

 

Utvecklingsmöjligheter 
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En annan viktig faktor för samtliga deltagare som var kopplat till intern employer branding var 

deras utvecklingsmöjligheter på företaget. Exempel på utvecklingsmöjligheter som framkom 

under intervjuerna var möjligheten till interna och externa utbildningar genom arbetsgivaren, 

chans till att få byta roller internt samt möjligheten till att vara med och delta i olika projekt på 

företaget. De deltagare som uttryckte ett missnöje över sin arbetsgivare hade alla någonting 

gemensamt, nämligen brist på utvecklingsmöjligheter. Flertalet deltagare beskrev det med olika 

ord som att de stannat av i utvecklingen och kunde därför tänka sig att söka sig vidare. En 

deltagare uttrycker sig på följande sätt: ”Jag tycker väl kanske inte att de tar vara på sina 

medarbetare, det finns mycket mer som de skulle kunna göra för att ta vara på all den kompetens 

som finns inhouse.” (IP 1). Här uttryckte deltagaren tvivel gentemot sin arbetsgivare, att 

deltagaren såg potential hos sig själv och sina kollegor på ett sätt som inte arbetsgivaren gjorde. 

Detta ledde inte endast till missnöje utan även till brist på tillit till arbetsgivaren. När samma 

deltagare fick frågan om personen såg sig själv jobba kvar på företagen var svaret: ”Om jag 

hade möjligheten till att utvecklas, absolut, men nu har jag inte det. Det finns inget utrymme 

för mig här.” (IP 1). Genom detta citat går det att se vikten av utvecklingsmöjligheter och hur 

det påverkade deltagarens upplevelse av företaget i sin helhet samt om deltagaren såg sig själv 

jobba kvar inom företaget. Denna deltagare ville utvecklas inom företaget, men gavs ingen 

möjlighet till det, vilket gjorde att ambitionerna och intrycket av hur arbetsgivaren tar tillvara 

på sina medarbetare försämrades. Under intervjuerna framgick det att de flesta deltagarna kunde 

rekommendera arbetsgivaren till sin omgivning om möjligheten till utveckling fanns. Kände 

deltagarna tvärtom, att det inte fanns utvecklingsmöjligheter kunde majoriteten av deltagarna 

inte rekommendera arbetsgivaren till sin omgivning. Detta är ytterligare ett citat angående 

vikten av utvecklingsmöjligheter och hur de påverkade medarbetarens rekommendationer: ”Det 

beror på, kanske till någon som kommit längre i sin karriär och inte är precis i början på grund 

utav utvecklingsmöjligheterna som jag upplever som en brist.” (IP 2). Deltagaren ovan menade 

att nyexaminerade och drivna nyanställda medarbetare som ville utvecklas inte bör söka sig till 

deltagarens arbetsplats. Dock skulle deltagaren rekommendera arbetsgivaren till en person som 

kommit längre i sin karriär och där behovet av en snabb utveckling inte fanns på samma sätt. 

En annan deltagare beskrev också sina rekommendationer utifrån utvecklingsmöjligheterna på 

följande sätt: ”Ja det skulle jag absolut kunna, det är ett företag som ser och vill ta vara på sina 

anställda och deras potential.” (IP 6). Här beskrev deltagaren att företaget gav både 

utvecklingsmöjligheter och utrymme för medarbetarna till att växa i sin roll vilket gjorde att 

personen även kunde rekommendera arbetsplatsen till andra. Utvecklingsmöjligheterna, som 

var en del av den interna employer branding-strategin, gjorde att arbetsgivaren uppfattades som 

en attraktiv arbetsplats i deltagarens perspektiv. 

 

 

Rekryteringsprocessen 

 

En arbetsgivare som hade en bra kännedom kring företaget kunde hålla en professionell 

rekryteringsprocess och ta in rätt personer som passar in och kunde tillföra till företagskulturen. 

Rekryteringsprocessen handlade också om att matcha befintlig personal med den tilltänkta för 

att skapa en så kompatibel arbetsgrupp som möjligt. Genom att göra detta hjälpte det arbetet 

med att upprätthålla den företagskultur som arbetsgivaren strävade efter att förknippas med. 

Vikten av rekryteringsprocessen beskrev en av deltagarna på detta sätt: 

 

Jag vet inte riktigt hur de gör, antingen har de varit grymma på att rekrytera in rätt personer 

som är positiva av sin natur eller så har de gjort sig av med de som inte passat in, det vet vi 

ju inte. (IP 4). 
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Genom att rekrytera in rätt personer beskrev denna deltagare hur det påverkade stämningen och 

känslan på företaget. Att ha kollegor runt omkring sig som delade samma uppfattning om hur 

en bra arbetsplats borde fungera underlättade det dagliga arbetet för medarbetarna samtidigt 

som det skapade en positiv bild av företaget. 

 

 

Förmåner 

 

Ytterligare en del av ett företags employer branding strategi som fram kom som viktigt för 

deltagarna var att erbjuda bra förmåner, eftersom företaget då kunde få ett positivt rykte när 

medarbetarna pratade positivt om företaget de arbetade på till vänner och bekanta. Exempel på 

saker som deltagarna tog upp var välgörenhetsarbete, teambuilding-aktiviteter och andra 

förmåner som fokuserade på de anställdas hälsa. Nedan presenteras ett citat gällande förmåner 

på ett företaget:  

 

Win4youth är till exempel någonting som jag ser som en stor förmån där jag får en bättre 

hälsa men också mår bättre eftersom det känns som att jag får bidra med någonting till de 

behövande, det är också någonting som jag gärna pratar om med mina vänner vilket på så 

sätt även gynnar företaget. (IP 10). 

  

Att deltagarna fick känna att de inte endast gör någonting för sin egen skull utan även fick vara 

med att bidra till någonting större skapade inte endast tillfredsställelse hos dem själva utan även 

en stolthet över att de jobbade för arbetsgivaren. Genom att lägga fokus på förmåner som bidrog 

till både hälsa och välgörenhet kunde flertalet av deltagarna i större utsträckning rekommendera 

arbetsgivaren till andra. Förmåner med fokus på hälsa och handlingsfrihet var någonting som 

alla deltagare la vikt vid. 

 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

En viktig aspekt av den psykosociala arbetsmiljön, som är en del av intern employer branding, 

handlade om att kontinuerligt bli sedd av sin arbetsgivare och närmaste chef, att få bra stöd och 

återkoppling, men också handlingsfrihet. Företagens värdegrundsarbete var någonting som 

uppfattades som otydligt för de flesta deltagare, men som de heller inte upplevde som 

avgörande för deras psykosociala arbetsmiljö. Tvärtom såg en del av deltagarna den otydliga 

värdegrunden som en handlingsfrihet, en handlingsfrihet att kunna vara vem man vill på 

arbetsplatsen. Detta beskrev en deltagare på följande vis: 

 

Jag tycker att det är väldigt skönt att de inte är så integrerade (värdeorden), för då känner 

jag att det finns mer utrymme för mig att bara vara mig själv, det finns ingen press på att 

jag ska vara på ett specifikt sätt. (IP 9). 

  

Återkoppling var också någonting som lyftes av några deltagare som en viktig aspekt av den 

psykosociala arbetsmiljön som var en del utav det interna employer branding-arbetet. Gavs 

återkoppling upplevde deltagarna att de utvecklades, men det gav också en känsla av att bli 

sedd vilket kan vara än viktigare på större företag där det fanns många medarbetare. Detta är 

ett citat som beskrev detta: ”Det är så pass stort att man lätt kan bli en liten fisk i ett stort hav.” 

(IP 2). Att bli sedd av sina arbetskollegor och chef var en viktig del för några utav deltagarnas 

både trivsel och utveckling. Genom att få återkoppling på sitt arbete upplevde majoriteten av 

deltagarna att de var betydelsefulla för företaget. Detta gav även deltagarna bättre 
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förutsättningar att prestera på framtida arbetsuppgifter. Återkoppling var också nödvändigt för 

kvaliteten på arbetet. 

 

 

Se sig själv i ett större sammanhang 

 

Det första temat som studien fann var att kunna se sig själv i ett större sammanhang som bidrog 

positivt till identifikationen till organisationen. Kunde majoriteten av deltagarna inte se sig själv 

i ett större sammanhang kunde det bidra till att det begränsade deltagarnas utveckling då 

deltagaren inte visste vart arbetet den utförde tog vägen och vad arbetet bidrog till. Följande 

citat visade på detta: ”Ibland undrar jag om mitt arbete verkligen bidrar till det här företaget.” 

(IP 3). Kunde dessa deltagare se resultatet av deras arbete bidrog det till en starkare lojalitet och 

en känsla av att tillhöra någonting större. Genom transparens i företaget underlättade det 

identifikationsprocessen och deltagaren lättare kunde se vad arbetet hade för betydelse och vad 

deltagaren bidrog med. 

Om deltagaren lätt kunde få en överskådlig bild av företaget och vad deltagarens roll var i 

den underlättade det identifikationen till organisationen och om de inte kunde se resultatet av 

arbetet kunde det upplevas som betydelselöst vilket hämmade både motivation och prestation. 

Detta gick att se genom följande citat: ”Jag känner mig inte motiverad eftersom jag inte ser vad 

mitt arbete tar vägen någonstans, känns som vem som helst skulle kunna ta min plats.” (IP 10). 

Utifrån det här citatet gick det att se vikten av att känna en identifikation till organisationen för 

att inte känna sig utbytbar och för att känna att ens arbete är betydelsefullt. Kände individen 

inte detta kunde det leda till ett försvagande av organiations identifikationen eftersom 

deltagaren kände sig utanför själva kärnan av företaget och inte upplevde att den bidrar till 

arbetet som företaget arbetar med. 

En annan faktor som kännetecknade identifikationen till organisationen och som bidrog till 

att deltagarna kände sig som en del av sammanhanget var hur och i vilket mån företaget arbetade 

med en värdegrund. Att ha en tydlig värdegrund kunde underlätta för deltagaren i att snabbare 

kunna få en överblick av vad företaget står för och hur de arbetar, men det behövde inte vara 

avgörande för deltagarnas trivsel. Genom följande citat gick det att utläsa: ”Att ha ett bra och 

tydligt värdegrundsarbete är väl bra för organisationen i sin helhet, men det är ingenting som 

jag reflekterar över eller som påverkar mitt sätt att arbeta.” (IP 2). En värdegrund kunde utifrån 

detta vara bra för en person som var ny på företaget, men inte någonting som behövde vara 

avgörande eller nödvändigt för att kunna se sig själv i ett större sammanhang i det dagliga 

arbetet. 

 

 

Motivation 

 

Motivationen skapades genom delaktighet, om deltagarna fick känna sig som en del utav 

företaget ökade motivationen och prestationerna. Majoriteten av deltagarna kände en 

organisationsidentifikation till sitt företag vilket bidrog till att de fick en ökad motivation och 

engagemang för sina arbetsuppgifter. Genom en ökad känsla av organisationsidentifikation 

ledde det till att motivationen ökade och ytterligare en bättre vikänsla skapades. Detta kan 

beskrivas som att en positiv spiral skapas, detta illustrerades av följande citat: ”Jag känner mig 

som en kugge i det här hjulet, vilket gör att jag blir motiverad att utföra mina arbetsuppgifter 

på ett så bra sätt som möjligt.” (IP 6). Kände de flesta av deltagarna i studien en 

organisationsidentifikation, och en motivation till att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, 

tenderade även deltagaren att vilja stanna kvar på sin arbetsplats långsiktigt. En annan aspekt 

som flertalet deltagarna berättade om var att om företaget introducerade dem väl till sina 
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arbetsuppgifter och vad företaget stod för samt vilka förväntningar som ställdes på dem, så 

upplevde de en starkare organisationsidentifikation genom upplevelsen av samhörighet. Detta 

bidrog även till att deltagarna kände sig motiverade eftersom de hade en bra grund att stå på 

och att de ville bidra till företaget samt resultatet som arbetsgruppen strävade efter. 

 

 

Grupptillhörighet 
 

Att jobba tillsammans med andra och känna tillhörighet till en grupp var också aspekter som 

kunde relateras till identifikationen till organisationen. Deltagarna uppgav sällan företaget i sig 

som anledningen till att de sökte sig just dit, utan den återkommande upplevelsen var 

företagskulturen, rollen och känslan av gruppen som de skulle arbeta i. Därför var dessa 

aspekter viktiga för deltagarnas identifikation med organisationen. Detta visade följande citat: 

”Eftersom jag trivs så bra med mina kollegor gör det även att jag trivs på företaget i allmänhet.” 

(IP 7). Majoriteten av deltagarna beskrev grupptillhörigheten som en viktig del av känslan av 

att känna identifikation till företaget/organisationen, dels för att det var den grupp som 

deltagarna arbetade närmast med, men även för att det var den grupp som deltagarna kände 

hade en betydande roll för deras bild av företaget och vad de står för. Flertalet av deltagarna i 

studien beskrev grupptillhörigheten som en avgörande del för deras identifikation till 

organisationen. 
  
  

Diskussion 

  
  

Upplevelsen av intern employer branding 
  

Studien syftade till att undersöka hur upplevelsen av intern employer branding, inom företag 

som verkar inom bemanning och rekrytering, kan relateras till medarbetarnas upplevelse av 

organisationsidentifikation. Ett företags employer branding-strategi kan se olika ut. Resultaten 

visade att intern employer branding som strategi främst var ett arbete som skedde bakom 

kulisserna och att det var först när medarbetarna saknade det eller uppmärksammade employer 

branding-arbetet som de förstod dess betydelse och kan kopplas till temana. Precis som 

Mangold och Miles (2007) beskrev det visade resultaten att arbetet med att skapa ett attraktivt 

varumärke, som är en del av den interna employer branding-strategin, var upp till medarbetarna. 

Med detta menas att det är medarbetarna som arbetar på företaget som skapar företagets 

varumärke och som tillsammans bildar vad de utstrålar externt. Hur deltagarna mådde och hur 

de upplevde deras arbetssituation, var vad som utstrålas till andra, och därför behövde arbetet 

börja inifrån. Arbetet inifrån fann denna studie bestå av flera komponenter; en balans mellan 

arbete och fritid, utvecklingsmöjligheter, att företaget håller en professionell 

rekryteringsprocess, att de erbjuder bra förmåner, har en någorlunda väletablerad värdegrund 

och en god psykosocial arbetsmiljö, samt att medarbetarna kan se sig själva i ett större 

sammanhang, upplevde en grupptillhörighet och motivation. Hur företagen valde att arbeta med 

detta handlade främst om intern employer branding. Arbetet med intern employer branding kan 

utifrån resultaten ses som avgörande.  

Samtliga deltagare upplevde att företaget som de arbetade för uppmuntrade en balans mellan 

arbets och fritid vilket samtliga deltagare uppskattade och även värderade högt. Majoriteten av 

deltagarna uppgav även detta som skäl till att de valt just denna arbetsplats samt varför de valde 

att stanna kvar. Balans mellan arbete och fritid kunde ses som en del av de emotionella 

förmånerna som Barrow och Mosley (2006) nämner. Det är de emotionella förmånerna som 
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HR-strategin intern employer branding i huvudsak använder sig av i arbetet med att skapa ett 

attraktivt varumärke. Detta hade företagen i denna studie lyckats med eftersom majoriteten av 

deltagarna sökte sig till deras nuvarande arbetsplats på grund av det, att de kunde få en balans 

mellan arbete och fritid.  

Utvecklingsmöjligheter var även någonting som deltagarna ansåg vara avgörande i deras 

beslut att välja arbetsgivare eller att stanna kvar hos en arbetsgivare. Dock var det även 

någonting som ett fåtal deltagare upplevde var en brist hos deras nuvarande arbetsgivare. Skulle 

detta förändras, att fler utmaningar och utvecklingsmöjligheter finns, skulle även deras intryck 

av arbetsgivaren förändras till ett mer positivt intryck och de skulle se sin tid hos arbetsgivaren 

som mer långsiktig. Enligt Tanwar och Prasad (2016) behöver ett företag aktivt jobba för att 

behålla sina medarbetare om de vill fortsätta vara konkurrenskraftigt på marknaden. Här gav 

deltagarna varierade svar med olika upplevelser kring hur de upplevde att arbetsgivaren tog 

tillvara på deras kompetens, vilket även speglade deras svar på frågan huruvida de kunde tänka 

sig att arbeta kvar på arbetsplatsen i framtiden. Resultaten visade att om deltagarna upplevde 

att de ges utvecklingsmöjligheter var de mer benägna till att stanna kvar på företaget och även 

rekommendera arbetsgivaren till andra. För att lyckas med detta är ledarskap också en viktig 

komponent för att kunna guida, coacha och leda sina medarbetare framåt i sin utveckling hos 

arbetsgivaren (Dyhre & Parment, 2013). De flesta deltagarna visste vart de kunde vända sig om 

de behövde hjälp eller stöttning. De visste även vart de kunde vända sig om de ville framföra 

önskemål om utbildning eller andra utvecklingsmöjligheter vilket är en viktig del i enlighet med 

Dyhre och Parment (2013) för att kunna föra medarbetares utveckling framåt.  

En annan komponent som visade sig vara viktigt för intern employer branding var 

rekryteringsprocessen och ihopsättningen av arbetsgruppen. Genom att rekrytera in rätt 

personer som delade uppfattning om vad som var en bra arbetsplats skapades på så sätt en 

harmonisk arbetsgrupp. Berthon, Ewing och Hah (2005) beskriver det som att företag som är 

attraktiva på arbetsmarknaden har det lättare att rekrytera in bra personal då de har ett större 

urval med kandidater. De företag som var aktuella i denna studie var alla väletablerade på 

arbetsmarknaden vilket gjorde att rekryteringsprocessen möjligtvis underlättade, och kunde 

även vara skälet till varför deltagarna upplevde deras arbetsgrupp som homogen och 

välfungerande.  

Vilka förmåner som erbjudits på ett företag kan ha en betydande roll för vad medarbetaren 

kommer att berätta för utomstående om företaget och är därför en viktig del av hur företaget 

framställs externt. De företag som i denna studie erbjudit förmåner, som en del av sin interna 

employer branding-strategi, som deltagarna ansåg vara viktiga (exempelvis förmåner som 

berörde deras hälsa och välmående eller förmåner som innefattade välgörenhetsarbete) bidrog 

till att deltagarna pratade positivt om företaget till sina bekanta. I de fall där förmånerna ansågs 

vara oklara, där deltagarna inte hade fått information om vilka förmåner de hade eller om 

förmånerna inte var någonting extraordinärt, ansågs de heller inte vara någonting som var 

avgörande eller av vikt. Är istället förmånerna tydligt formulerade eller om förmånerna var 

någonting utöver det vanliga så pratade deltagarna istället om dessa med stolthet. 

Philipsson (2004) menar att ett företag med en stark värdegrund har motiverade medarbetare 

och goda prestationer, något som inte framkom lika tydligt i denna studies resultat. Trots diffusa 

värderingar som deltagarna inte upplevde är integrerade i arbetet påverkade detta inte 

nödvändigtvis deras bild av företaget som varken positivt eller negativt. Vilka värdeord 

företaget hade var inte av betydelse, utan det som deltagarna lade stor vikt vid var företagets 

kultur. Resultaten visade att värdegrunden inte behövde hänga samman med företagskulturen, 

utan att företagskulturen var någonting som skapades utifrån vad ledningen utstrålar och 

förmedlar samt vilka de valde att rekrytera in på företaget.  

Samtliga deltagare kunde se sig själva jobba kvar inom företaget om det fanns möjligheter 

att utvecklas samt en god psykosocial arbetsmiljö som de trivdes att jobba i. En väsentlig del 
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av den psykosociala arbetsmiljön handlade om återkoppling och om att bli sedd av sina 

närmaste kollegor och chef. Precis som Dyhre & Parment (2013) fann denna studie det viktigt 

för medarbetarna att cheferna kontinuerligt arbetar med återkoppling då det var nödvändigt 

både för trivseln på arbetsplatsen, för företagskulturen och i sin tur även känslan av företaget i 

sin helhet som kommer vara det som medarbetarna utstrålar. Med återkoppling från chefer 

kunde även medarbetarna utvecklas i en större utsträckning då de visste vad de kunde göra 

bättre eller annorlunda i sitt fortsatta arbete, och detta var någonting som var viktigt för samtliga 

deltagare, utveckling i sitt arbete. På större företag kan återkoppling och annat arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön som till exempel olika teambuilding-aktiviteter vara än viktigare då 

medarbetaren annars kunde uppleva en känsla av anonymitet eller ensamhet eftersom 

medarbetarantalet är större.  

  
  

Upplevelsen av organisationsidentifikation 
  

Att kunna identifiera sig med organisationen bidrog enligt deltagarna till medarbetare som är 

mer lojala, motiverade och även långsiktiga på arbetsplatsen, i enlighet med Heide, Johansson 

och Simonsson (2005). För att kunna uppleva identifikation med sin organisation krävdes det 

enligt resultatet att deltagarna kunde se sig själv i ett större sammanhang för att på så sätt sätta 

ihop organisationens olika delar till en helhet, i enlighet med tidigare forskning (Alvesson & 

Björkman, 1992; Heide, Johansson & Simonsson, 2005). I enlighet med detta resonemang 

visade studiens resultat att om deltagarna kunde se vad arbetet bidrog till och se sig själva i 

sammanhanget ökade identifikationen med organisationen. Känslan av att kunna känna sig 

delaktig och att arbetet som deltagaren utförde spelade en betydande roll för företaget och 

skapade motivation och en känsla av att individen ville fortsätta bidra. Detta stämmde överens 

med vad Alvesson, Ashcraft och Thomas (2008) beskriver är en viktig del för att skapa en 

identifikation med organisationen. Är organisationen större var detta än viktigare då deltagarna 

beskrev det som att de annars kunde få en känsla av anonymitet och att ens arbete försvann ut 

i mängden om de inte kunde se sin del i helheten.  

Ett annat begrepp som denna studie identifierade som väsentligt för 

organisationsidentifikation var motivation, som även det hörde ihop med temat 

utvecklingsmöjligheter. Majoriteten av deltagarna hade en organisationsidentifikation vilket 

bidrog till motivation att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Det som genomsyrade denna 

studie och kopplingen mellan organisationsidentifikationen och hur det i sin tur ledde till att 

deltagarna upplevde en motivation var när där deras arbete var med och bidrog till att få 

företaget att växa. En annan viktig del som bidrog till motivationen var hur väl företaget 

introducerade dem till organisationen och vad de stod för. Detta underlättade organisations 

identifikationsprocessen som gjorde att de lättare att känna sig motiverad inför sina 

arbetsuppgifter på långsiktigt. 

Grupptillhörighet var ytterligare en aspekt som kunde relateras till 

organisationsidentifikation. Arbetsgruppen var det första som deltagarna kom i kontakt med på 

sin arbetsplats och det hade en betydande roll i medarbetarens fortsatta bild av företaget. 

Grupptillhörighet är också vad Hogg och Vaughan (2010) beskriver som när individen anpassar 

sin egen identitet utifrån gruppen för att passa in.  Om detta sker, att medarbetaren anpassar sin 

identitet utifrån arbetsgruppen, kan det också vara ett steg mot organisationsidentifikation. 

Eftersom gruppen kunde ses som en del av företaget kunde det vara lättare för en medarbetare 

att först skapa en identifikation till gruppen för att sedan kunna känna en identifikation till 

företaget. 
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Kopplingen mellan intern employer branding och organisationsidentifikation  
  

En röd tråd genom denna studie var utvecklingsmöjligheter som gick att koppla till både intern 

employer branding och organisationsidentifikation. Gavs medarbetaren 

utvecklingsmöjligheter, eller om de visste om att det finns utvecklingsmöjligheter för dem i 

framtiden tenderade deltagarna att se företaget mer attraktivt och de såg sin anställning mer 

långsiktig, vilket är ett av målen med intern employer branding. En slutsats är att det finns en 

koppling mellan intern employer branding och organisationsidentifikation. De komponenter 

som var viktigast för ett hållbart intern employer branding arbete var enligt resultaten 

utvecklingsmöjligheter samt balans mellan arbete och fritid. Resultaten visade att långsiktighet, 

hur länge individen tänkt stanna eller har stannat hittills på arbetsplatsen framstår som en 

indikator på hur lyckat det interna employer branding-arbetet varit. Genom att framförallt 

erbjuda medarbetare utvecklingsmöjligheter, som en del av intern employer branding, verkar 

detta också ha bidragit till ett främjande av organisationsidentifikation, som i sin tur bidrar till 

motivation i arbetet. 

 

 

Metoddiskussion 

  

Valet av kvalitativ metod grundade sig i att studien ville fånga deltagarnas subjektiva 

upplevelse av begreppen intern employer branding och organisationsidentifikation. Den 

kvalitativa metoden gjorde att varje individs upplevelse blev betydelsefull för studien och valet 

av metod skapade en större förståelse för deras upplevelse. Studien utgick från en intervjuguide 

och författarna har undvikit att lägga egna värderingar och funderingar i frågorna som ställts. 

Deltagarna fick prata fritt under intervjuns gång vilket bidrog till att samtliga har fått komma 

till tals utifrån frågorna som ställts. Intervjuerna gav studien rikligt med information gällande 

de fenomen som studien hade för avseende att studera. Det finns dock begränsningar gällande 

generaliserbarheten då det endast var tio deltagare i studien. Deltagarna i studien var i olika 

åldrar och kön vilket gav en bra spridning och som fångade olika upplevelser och erfarenheter. 

Tidigare erfarenheter hade en betydande roll vilket bidrog till att alla deltagare hade olika 

förförståelse i ämnet som kan påverka studiens resultat. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna var samma för samtliga, men det som skiljde dem åt var de följdfrågor som 

framkom under intervjun som varierade mellan samtliga intervjuer. Detta kan bidra till att 

deltagarnas svar skiljer sig åt och att svaren som gavs inte alltid var väsentliga för denna studie.   

Utifrån tidigare studier som genomförts inom samma ämne, men med en kvantitativ ansats 

har man funnit att arbetet med employer branding stärker medarbetarnas lojalitet till företaget 

samt att om företagen kunde motivera sina anställda så bidrog detta till att arbetsgivaren lyckas 

behålla sina anställda (Grönlund, 2019). Dessa resultat stämmer överens med resultaten i denna 

studie vilket kan bidra till studiens validitet. Dock skiljer sig resultatet åt gällande 

värdegrundsarbetet då denna studie fann att värdegrundsarbetet nödvändigtvis inte behöver ha 

någon avgörande effekt för upplevelsen av employer branding arbetet på arbetsplatsen. En 

annan aspekt som bidragit till validitet är att intervjuerna har meningskoncentrerats genom att 

använda metoden meningsanalys där informationen som plockats ut är mera koncist för att 

lättare ta fram viktig information från transkriberingen. Detta menar Kvale & Brinkmann 

(2014) är en viktig aspekt för att lättare kunna se helheten i de transkriberade texterna. Ett 

interbedömarreliabilitet test genomfördes som ökade studiens validitet då det bekräftades att de 

teman som plockats ut stämde överens med andra psykologi studenters tolkning. Cohen’s kappa 

= 0.778 (Maxwell, 2013). 

Syftet med denna studie var att undersöka om upplevelsen av intern employer branding kan 

relateras till medarbetarens upplevelse av organisationsidentifikation vilket denna studie kan se 
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då det finns en tydlig koppling mellan de begreppen som meningsanalysen genererade. Utifrån 

detta kan slutsatsen dras att om det sker det ett gediget arbete med intern employer branding på 

en arbetsplats inom bemannings -och rekryteringsbranschen i huvudsak avseende 

utvecklingsmöjligheter samt att arbetsgivaren värderar att medarbetare ska kunna ha en balans 

mellan arbete och fritid verkar medarbetarna i högre utsträckning identifiera sig med 

organisationen. Utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid var de aspekter som 

denna studie fann var viktigast för intern employer branding och som även var viktig för 

identifikationen till organisationen. Dessa två (utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete 

och fritid) leder också till identifikation till organisationen vilket var den komponent denna 

studie fann var det viktigaste för motivationen. Kan medarbetarna identifiera sig med 

organisationen leder det till mer lojala och motiverade arbetstagare vilket även är ett utav de 

målen en intern employer branding-strategi har. 
  
  

Framtida forskning och avslutande kommentarer 
  

Studien ger förhoppningsvis en förbättrad bild av vilka delar av intern employer branding som 

är av vikt för medarbetare inom bemannings -och rekryteringsbranschen samt vilka aspekter 

som är viktiga för medarbetarnas organisationsidentifikation. Båda delar kan vara viktigt att ha 

med i beaktning när företag utformar sin HR-strategi. Ett möjligt teoretiskt bidrag kan vara den 

röda tråden som fanns genom hela studien, nämligen utvecklingsmöjligheter. Att ge 

medarbetare utvecklingsmöjligheter är viktigt men ingenting nytt. Det som dock inte lyfts fram 

i tidigare forskningen är hur det påverkar egentligen alla delar av både interna employer 

branding samt målet med den och organisationsidentifikationen till företaget. Förslag på fortsatt 

forskning inom liknande område kan vara att än djupare undersöka 

organisationsidentifikationens betydelse. Det kan också vara värdefullt att undersöka mer 

specifika interna employer branding-strategier och hur dessa mer ingående påverkar 

medarbetarnas organisationsidentifikation.   
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