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1 Inledning 
Inledningsvis ges en introduktion till ämnet employer branding, därefter följer en problemformulering 

som styrker varför ämnet är relevant både ut forsknings- och näringslivsperspektiv, därefter 

presenteras fallföretaget Q-Med. Utifrån problematiseringen formuleras syfte och frågeställning. 

Slutligen visas uppsatsens disposition. 

1.1 Introduktion till employer branding 
Varumärkesbyggande är viktigt för de flesta företag. Tidigare är det främst företagsvarumärket och 

konsumentvarumärket som har marknadsförts. Varumärkesbyggande kan även ske inom human 

resource (HR), företeelsen kallas då employer branding och det som företaget marknadsför är sitt 

arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Ambler och Barrow definierade 

arbetsgivarvarumärket som ett ”paket av funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som 

erhålls genom anställning och som är identifierat med arbetsgivaren” (Ambler & Barrow, 1996, s. 

186).  

Syftet med employer branding är att förändra, förbättra eller bygga företagets anseende (Erlandsson, 

2009, s. 16). Att företag har en medveten strategi för employer branding är ett relativt nytt fenomen. 

I mitten av 1990-talet började employer branding att diskuteras och utvecklingen har gått fort. ”In 

2004, if you Googled ’employer branding’ you got 3,300 pages. In 2006, the count had risen to 

317,000. Today, in 2009, you get at least 1,300,000 hits within 0,37 seconds...”(Parment & Dyhre, 

2009, s. 14). Företag kan genom employer branding visa varför just deras företag är en bra 

arbetsplats. Nettoresultatet blir att företagets rykte förbättras och en samstämmighet skapas mellan 

olika funktioner i företaget. Som en attraktiv arbetsgivare är det också enklare att rekrytera de mest 

lämpliga medarbetarna. (Sullivan, 2004) 

Arbetsgivarvarumärket bör överensstämma med konsument- och företagsvarumärket eftersom de i 

viss mån delar intressenter, som personal, kunder, distributörer, aktieägare med flera (Moroko & 

Uncles, 2008). Det är därför viktigt att marknadsföringen av varumärkena sker konsekvent och att de 

inte strider mot varandra, se figur 1. Det som särskiljer arbetsgivarvarumärket från de övriga är att 

det riktas både internt och externt, samt att det utformas specifikt för personalfrågor och företagets 

identitet som arbetsgivare. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

Figur 1. Arbetsgivarvarumärket, konsumentvarumärket och företagsvarumärket är sammankopplade och bör 

förmedla en enhetlig bild av företaget. 
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Extern employer branding riktas främst mot potentiella medarbetare men det är till viss del också en 

förlängning av företags- och konsumentvarumärket. Intern employer branding kan ses som att hålla 

ett löfte till medarbetarna, att leverera de värden som utlovades under rekryteringsfasen. (Backhaus 

& Tikoo, 2004) 

Employer branding kan ses som en process där ett företagsspecifikt värde formuleras. 

Värdeförslaget, employer value proposition (EVP), innefattar de värden som företaget kan erbjuda 

sina medarbetare. EVP handlar om att förmedla ett identifierbart och ett unikt värde där 

arbetsgivarvarumärket differentierar ett företag som arbetsgivare från dess konkurrenter. Värdet 

marknadsförs inom företaget för att på så sätt integrera de formulerade värdena i företagskulturen, 

men även utåt till potentiella medarbetare. Om det finns någon inkonsekvens i företagets EVP och 

företagets verklighet kan det verka negativt för företagets arbetsgivarvarumärke och i förlängningen 

även negativt för företaget som helhet. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Det finns flera företag som har specialiserat sig inom employer branding. Det svenska företaget 

Universum Group är världsledande inom området och rankar varje år de mest attraktiva 

arbetsgivarna bland studenter och unga akademiker. Universum Group har utvecklat en modell för 

employer branding-processen i en organisation, där nyckelstrategierna utgörs av interna och externa 

undersökningar, företagsspecifika värden, kommunikationsstrategi, kommunikationsmaterial och 

handling. Det sista steget handlar om att implementera och justeras de föregående. Modellen kan 

ses som vägledande när det gäller att utforma strategier för employer branding. (Parment & Dyhre, 

2009, s. 55-80) 

 

1.2 Problemformulering 
Bristen på erfaren högskoleutbildad personal har blivit ett problem för många företag (Deloitte, 

2008; Knox & Freeman, 2006; Moroko & Uncles, 2008). Arbetslösheten för högskole- och 

universitetsutbildade är traditionellt sett låg1 och Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsbarometer 

(SCB, 2009) indikerar på ett ökat behov av nyrekrytering inom den närmsta framtiden. 

Konsultföretaget McKinsey & Company talade om fenomenet “the war for talent” för första gången 

1997 och sedan dess har begreppet blivit allmänt vedertaget (Knox & Freeman, 2006; McKinsey & 

Company, 2001). Uttrycket syftar på företagens svårigheter att attrahera rätt person (talang) till rätt 

tjänst. 

Parment och Dyhre (2009, s. 9) menar att talang förmodligen kommer att vara den huvudsakliga 

faktorn för differentiering i framtiden. Samhället blir allt mer transparent och arbetsmarknaden och 

varumarknaden har blivit allt mer lika. Att finna strategier som tar itu med den här typen av 

situationer har kommit att bli en nödvändighet (Moroko & Uncles, 2008). De flesta företag arbetar i 

dag aktivt med employer branding med syftet att attrahera och behålla de rätta talangerna 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

Employer branding bör ses som en långsiktig strategi, men den rådande konjunkturen påverkar 

förhållanden på arbetsmarknaden. Under högkonjunktur är det en bredare målgrupp som rekryteras, 

både bland yrkeserfarna och nyutexaminerade. Vid lågkonjunktur premieras de yrkeserfarna. 
                                                           
1
 Arbetslösheten var 13,4 procent bland grundskoleutbildade, 5,1 procent bland gymnasieutbildade, 

samt 3,8 procent bland högskoleutbildade år 2008. (SCB, 2009, s. 13) 
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Erlandssons (2009) empiriska material pekar på att konjunkturen även påverkar vilka värden som 

företag lockar de anställda med. Under högkonjunktur är det främst yttre belöningar såsom 

ekonomiska förmåner som arbetsvillkoren fokuseras på medan mjukare inslag som företagskultur 

och värderingar är viktiga i lågkonjunktur. Vissa företag är väldigt attraktiva arbetsgivare utan att 

erbjuda ekonomiska förmåner, en mindre attraktiv arbetsgivare måste däremot erbjuda högre lön 

för att kunna attrahera de mest kvalificerade medarbetarna (Parment & Dyhre, 2009, s. 66-67). 

Konjunkturen påverkar således också förutsättningarna och maktpositionerna. De potentiella 

medarbetarna har ett större ekonomiskt förhandlingsutrymme under högkonjunktur och därför 

hamnar materiella förmåner i centrum. (Erlandsson, 2009, s. 100-101)  

Forskning tyder på att företag som under en lågkonjunktur slutar att arbeta med employer branding 

har svårare att komma tillbaka som en attraktiv arbetsgivare och ta marknadsandelar när ekonomin 

återhämtar sig och rekryteringsbehov uppstår. ”Det är nödvändigt för företag att ständigt arbeta 

med sitt arbetsgivarvarumärke. *…+ När du väl har byggt upp ett arbetsgivarvarumärke, sluta aldrig 

att jobba med det, eftersom det lätt går förlorat” (Le Grand, rekryterare på L’Oréal, citat ur Parment 

& Dyhre 2009, s. 45). Företag som för tillfället inte rekryterar bör vara ärliga och tala om för de 

potentiella medarbetarna att ”för närvarande rekryterar vi inte men ha oss i åtanke”. (Parment & 

Dyhre, 2009, s.60) 

En stor del av tidigare forskning pekar på behovet av ytterligare empiriska studier inom ämnet 

employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004; Collins & Stevens, 2002; Ewing et al., 2002; Moroko & 

Uncles, 2008). Erlandsson (2009, s. 20) som har doktorerat i ämnet menar att de flesta tidigare 

studier har haft ett individperspektiv och att studier med företag som analysenhet är ovanliga, hon 

framhåller också att det ”… fortfarande saknas *…+ kunskap om i vilken utsträckning företag använder 

sitt anseende för att attrahera personal eller hur de arbetar med att konstruera ett sådant anseende 

på arbetsmarknaden”.  Moroko och Uncles (2008) understryker nyttan av att studera så väl starka 

som mindre starka arbetsgivarvarumärken, för att på så vis kunna styrka sambandet mellan employer 

branding och ett lyckat rekryteringsresultat.  

 

1.3 Presentation av fallföretag 
Objektet för vår fallstudie är företaget Q-Med som arbetar med att utveckla, producera, sälja och 

marknadsföra injicerbara produkter för estetisk och medicinisk användning (Q-Med, 2009). 

 

1.4 Syfte 
Utredningens syfte är att beskriva hur det medicintekniska företaget Q-Med arbetar med employer 

branding, både internt och externt, samt beskriva hur deras employer branding-process ser ut.  
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1.5 Frågeställning 
 

 Vilka företagsspecifika värden avser Q-Med förmedla till potentiella och befintliga 
medarbetare? 
 

 Vilka strategier använder Q-Med i sitt arbete med employer branding?  
 

 

1.6 Disposition 

 

 
 
Figur 2. Uppsatsens disposition 

1Inledning 

• Introduktion till ämnet employer branding och förklaring av forskningsbehovet 

• Fallföretaget Q-Med presenteras 

• Problemformulering, syfte och frågeställningar 

2 Teoretisk 
referensram 

• Bakgrunden till behovet av employer branding 

• Tidigare forskning relaterad till employer branding 

• Arbetsgivarvarumärke och strategier för employer branding 

3 Metod 

• Uppsatsens forskningsdesign och operationalisering presenteras 

• Val av fallföretag och respondenter motiveras 

• Insamling av data och analysmetod beskrivs   

4 Universum 
Group 

• Presentation av företaget Universum Group som arbetar med employer branding 

• Intervjuer med sakkunninga inom området employer branding 

5 Fallstudie: 
Q-Med 

• Bakgrundsbeskrivning av Q-Med och deras verksamhet 

• Q-Meds arbete med employer branding genom rekrytering, kommunikation, marknadsföring och 
undersökningar beskrivs 

6 Analys 

• Resultatet från fallstudien jämförs och sammankopplas med teorin 

• Modellerna för employer branding-processen och IPI-analys 

• Analysen är strukturerad i enlighet med den teoretiska referensramen 

7 Slutsats 

• Syftet och de två frågeställningarna besvaras 

• Slutsater utifrån analysen presenteras 

• Förslag på vidare forskning inom ämnet ges 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen beskrivs bakgrunden till forskningsområdet employer branding och 

kortfattat återges tidigare forskning. Det för uppsatsen centrala begreppet arbetsgivarvarumärke 

definieras och förklaras. De tre första avsnitten kan ses som ett ramverk till studien. I det fjärde 

avsnittet redogörs för employer branding-processen och den femstegsmodell med strategier för 

employer branding som ligger till grund för analysen presenteras. 

2.1 Bakgrund 
Utvecklingen som har skett under de senaste två decennierna i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare har lett fram till ett behov av employer branding (Michaels, Handfield-Jones och 

Axelrod, 2001). Parment och Dyhre (2009, s. 13) hävdar att employer branding är en ”extremt viktigt 

framgångsfaktor för de flesta företag”. Ett företags arbete med employer branding kan ses som att 

skapa en image där företaget framställs som en bra arbetsgivare utåt sett för att locka potentiella 

medarbetare och även upprätthålla samma positiva image inom företaget bland befintliga 

medarbetare (Pitt, de Bussy & Berthon, 2002). 

Sedan 1990-talet har arbetsgivarens varumärke blivit allt mer viktigt. Inom vissa kunskapsintensiva 

branscher har det uppstått en brist på talanger, där det tidigare främst fanns en brist på arbete. 

Talang har därmed blivit företagens allra viktigaste resurs. Parment och Dyhre (2009, s. 12) 

understryker att det finns en skillnad mellan ”topptalang” och ”rätt talang”, den förstnämnda syftar 

på personer med höga betyg och statusutbildningar medan rätt talang handlar om att ha rätt person 

på rätt plats. Företagens traditionella sätt att hantera personalfrågor innebar ofta att potentiella 

medarbetare fick erbjudanden om konkurrenskraftig lön, i dag handlar det mer om att förmedla ett 

företagsspecifikt värde och andra mjuka faktorer. (Michaels et al., 2001) 

Enligt Michaels et al. (2001) är det tre huvudsakliga faktorer som har lett till ett så kallat ”war for 

talent”: förändringen från industrisamhälle till kunskapssamhälle, den ökade efterfrågan på talanger 

och den ökande tendensen att de anställdas lojalitet till arbetsgivaren minskar. Verkligheten för 

företagen har förändrats och relationen mellan företag och medarbetare ser i dag annorlunda ut (se 

tabell 1). 

Tabell 1. Företagens gamla och nya verklighet. (Michaels et al., 2001, s. 6, egen bearbetning) 

 

 

Den gamla verkligheten Den nya verkligheten 

Människor behöver företag Företag behöver människor 
Maskiner, kapital och geografisk plats ger 
komparativa fördelar 

Kvalificerade medarbetare ger komparativa 
fördelar 

Bättre talanger gör viss skillnad Bättre talanger gör en enorm skillnad 
Brist på arbete Brist på talanger att anställa 
Anställda är lojala och arbeten är säkra Människor är rörliga och deras åtaganden är 

kortsiktiga 
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Den yngre generationen ställer högre krav än tidigare generationer. De flesta i västvärlden är 

uppväxta med hög levnadsstandard och har förutom materiella krav även känslomässiga krav på 

arbetsgivaren (Parment & Dyhre 2009, s. 15). Det finns en tendens att sådant som tidigare ansågs 

vara differentierande förmåner i dag anses vara ”hygienfaktorer”, det vill säga sådant som tas för 

givet. Om företaget erbjuder en viss vedertagen förmån reagerar medarbetarna inte nämnvärt, men 

om företaget inte erbjuder en viss vedertagen förmån reagerar medarbetarna negativt. Det kan 

exempelvis röra sig om förmåner som betald övertid eller flexibla arbetstider. (Parment och Dyhre, 

2009, s. 67)  

Tidigare ansvarade främst avdelningen human resource (HR) för rekrytering men utvecklingen går 

mot att hela företaget ansvarar för att säkra talanger och se till att rätt person är på rätt plats inom 

ett företag. Istället för att se rekrytering som att anskaffa nya medarbetare kan rekrytering ses som 

en form av marknadsföring (se tabell 2). (Michaels et al., 2001) 

Tabell 2. Företagens gamla och nya agerande. (Michaels et al., 2001, s. 6, egen bearbetning) 

 

2.2 Tidigare forskning 
Employer branding är en relativt ny disciplin där marknadsföring och HR möts (Backhaus & Tikoo, 

2004). Marknadsstrategier för att erhålla och behålla kunder har fått stor uppmärksamhet inom 

forskningen genom åren, välkända teorier är exempelvis Kotlers marknadsföringsmix med fyra P:n 

från 1969 och Levitts relationsmarknadsföringsstrategier från 1983 (Knox & Freeman, 2006; Mosley, 

2007). Likt marknaden för varor och tjänster finns det även en marknad för arbete. Den första 

studien om arbetsgivarvarumärkets betydelse vid rekrytering kom enligt Erlandsson (2005, s. 16) 

under början av 1970-talet, det var en empirisk studie av Victor Toms från 1971 som visade att 

”potentiella medarbetare i högre grad väljer organisationer vars anseende överensstämmer med 

deras självbild”.  

Rynes, Bretz och Gerhart (1991) hävdade att potentiella medarbetare under rekryteringsfasen endast 

har en begränsad mängd information om ett företag. Den generella uppfattningen som en potentiell 

anställd har angående ett företags attraktionskraft spelar därför en betydande roll i beslutet om att 

söka sig till en viss arbetsgivare (enligt Erlandsson, 2005, s. 16-17). 

Gatewood, Gowan och Lautenschlager (1993) studerade relationen mellan ett företags rykte och 

potentiella medarbetares beslut att ta kontakt med företaget . Studien visade att det fanns 

indikationer på att beslutet är starkt relaterat till företagets anseende och den bild som de 

potentiella medarbetarna har av företaget: ”På många sätt stöder denna observation det allmänt 

vedertagna antagandet från traditionell rekrytering, vilket är att presentationen av fördelaktig 

information kommer att influera potentiella arbetssökande positivt” (Gatewood et al., 1993, s. 426). 

Det gamla agerandet Det nya agerandet 

HR bär ensamt ansvaret för rekrytering Alla chefer har ett ansvar i att stärka 
”talangpoolen” 

Företaget erbjuder bra lön och förmåner Företaget formas för att locka talanger 
Utveckling sker genom utbildningar Utveckling sker genom mentorskap  
Alla behandlas lika och antas vara jämbördigt 
kapabla 

Alla medarbetare bekräftas med företaget gör 
individuella satsningar på olika förmågor 

Rekrytering ses som att göra ett inköp Rekrytering ses som marknadsföring 
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Under början av 1990-talet började forskningen om rekryteringsmarknaden ta fart. I och med rönet 

av ett existerande ”war for talent” utvecklades ett nytt begrepp för att beskriva arbetsgivarens 

varumärke gentemot dess potentiella och existerande anställda. År 1996 definierade Ambler och 

Barrows begreppet employer branding för första gången (Ambler & Barrow, 1996, s. 186; Berthon, 

Ewing & Hah, 2005; Mosley, 2007). Ambler och Barrow använder termen arbetsgivarvarumärke för 

att beskriva de värden som en anställning kan ge och de värden som identifieras med en 

arbetsgivare. (Ambler & Barrow, 1996, s. 186) 

Turban, Forret och Hendrickson presenterade år 1998 den hittills enda utförda studie som inte visade 

på en korrelation mellan företagets anseende och attraktionskraft. Turban et al. menar å andra sidan 

att employer branding är ett komplext ämne som kräver vidare forskning, och drar inga generella 

slutsatser av studien. (enligt Erlandsson, 2005, s.17-18) 

Collins och Stevens (2002) använde sig av marknadsföringslitteratur kopplad till konsument-

varumärken för att finna likheter mellan konsumentbeslut och potentiella medarbetares beslut. 

Resultatet av den empiriska studien visade att högkvalificerade arbetssökande betedde sig på 

liknande sätt som konsumenter på en stormarknad. 

Ewing et al.(2002) tog upp problemet med bristen på rätt kompetens i kunskapssamhället och 

antydde att employer branding i framtiden kan komma att få större betydelse. Deras empiriska 

studie visade att: ”kunder påverkas av employer branding (’de vill anställa de bästa, därför är 

förmodligen deras produkter och tjänster toppen’) och anställda påverkas av 

varumärkesmarknadsföring (’Jag skulle gärna arbete för ett företag som tillverkar spännande 

produkter’).” (Ewing et al., 2002: 21 f.) 

Lievens och Highhouse (2003) hävdade att symboliska funktioner får en allt större betydelse i 

ansträngningarna att attrahera potentiella anställda, speciellt inom branscher där företagen har svårt 

att differentiera sig från övriga aktörer. Tidigare studier har huvudsakligen berört vikten av 

igenkänning och organisatoriska attribut som avgörande faktorer i företagets image.  

Berthon, Ewing och Hah (2005) identifierade och operationaliserade de komponenter som gör en 

arbetsgivare attraktiv från de potentiella medarbetarnas perspektiv. Berthon et al. utvecklade en 

skala för att mäta attraktionskraft hos arbetsgivare. Attraktionskraften definierades som ”de 

föreställda fördelar som en potentiell anställd uppfattar hos ett visst företag”. 

 

2.3 Arbetsgivarvarumärke 
De anställda har en viktig roll när det kommer till att utveckla arbetsgivarvarumärket (Knox & 

Freeman 2006; Moroko & Uncles 2008). Det är viktigt att rätt person är på rätt plats och förmedlar 

rätt budskap om arbetsgivaren och enligt Mosley (2006, s. 126) finns ”inget tvivel från 

forskningssynpunkt att engagerade och tillfredsställda medarbetare är mer benägna att leverera en 

konsekvent positiv tjänst gentemot kunder”. 

Arbetsgivarvarumärket bör utgå ifrån företagsvarumärket som är företagets ”själ”. Om företagets 

värderingar är tydliga är det enklare att identifiera hur företaget är som arbetsgivare. Att förstå 

företagets konsumentvarumärke och produkt- eller tjänsteportfolio är också viktigt, eftersom de 

påverkar hur potentiella medarbetare ser på arbetsgivarvarumärket och även hur befintliga 
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medarbetare förmedlar arbetsgivarvarumärket till omvärlden. Det är essentiellt för företag att 

samordna bilden av arbetsgivarvarumärket, företagsvarumärket och konsumentvarumärket i alla 

budskap som företaget förmedlar internt och externt. Ett starkt arbetsgivarvarumärke försäkrar att 

medarbetarna är förenade med företagsvarumärket och konsumentvarumärket och vad de står för, 

det förstärker också företagsvärderingar och förväntningar på prestationer hos befintliga och 

potentiella medarbetare. Det finns vissa företag som Nike och The Bodyshop som har starka 

arbetsgivarvarumärken utan att ha en formaliserad marknadsföringsansats. Knox och Freeman 

understryker dock vikten att förmedla företagsspecifika värden för att attrahera och behålla 

medarbetare i en tid då humankapitalets betydelse ökar. (Knox & Freeman, 2006) 

Moroko och Uncles (2008) definierade utifrån en empirisk studie kvaliteterna som utgör ett 

framgångsrikt arbetsgivarvarumärke. Precis som hos företagsvarumärken och konsumentvarumärken 

är differentiering, kännedom och relevans viktiga element. Trovärdigheten i hur 

arbetsgivarvarumärket porträtteras är också avgörande. Det måste finnas en överensstämmelse 

mellan arbetsgivarvarumärket och företagets kultur och värderingar.  

Moroko och Uncles (2008) menar att ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke är:  

1. Känt och synligt 

Studier (Collins & Stevens, 2002) visar att det finns en länk mellan kända och framgångsrika 

arbetsgivare. Det är också viktigt att ha en stark varumärkesidentitet och gott rykte för att attrahera 

potentiella medarbetare.  

2. Ses som generöst och tillmötesgående 

Framgångsrika arbetsgivare kan leverera och kommunicera positiva företagsspecifika värden, samt 

möta den potentiella medarbetarens önskemål och krav. 

3. Differentierat från direkta konkurrenter 

Att ha ett differentierat arbetsgivarvarumärke som skiljer sig från konkurrenternas är nyckeln till 

framgång och en nödvändighet för att rekrytera de rätta talangerna. En arbetsgivare som inte har 

unika egenskaper har ett sämre arbetsgivarvarumärke. 

I lågkonjunktur kan det vara enklare att rekrytera kompetent arbetskraft, men för att försäkra sig om 

att ett arbetsgivarvarumärke är starkt måste arbetsgivaren arbeta med det under en längre 

tidsperiod. Det gäller även perioder då företaget inte nyanställer. Personer som blir uppsagda får inte 

behandlas som överflödiga utan målet bör vara att de lämnar företaget med ett så positivt intryck 

som möjligt. Framgångsrika arbetsgivare har alltid lätt att rekrytera personal medan mindre 

framgångsrika arbetsgivare har det svårare, oavsett konjunkturläge. (Parment & Dyhre, 2009, s. 45-

47) 
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2.4 Strategier för employer branding 
Employer branding kan ses som en process i fem steg. Universum Group har konstruerat en 

femstegsmodell för att skapa förståelse för hur organisationer kan arbeta med employer branding.  

Varje steg i modellen (se figur 3) kan enligt Parment och Dyhre (2009, s.55) ses som en strategi för att 

skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke och förmedla företagsspecifika värden. Detta sker genom att 

utarbeta ett värdeförslag: employer value proposition, EVP. (Parment & Dyhre, 2009, s. 55-58) 

Följande nyckelstrategier är viktiga delar i ett företags employer branding-process: 

 Undersökning – samla in intern och extern information för att kunna skapa EVP 

 Företagsspecifika värden – identifiera företagsspecifika värden för att skapa EVP 

 Kommunikationsstrategi – välj tillvägagångssätt inför förmedlandet av EVP 

 Kommunikationsmaterial – välj redskap inför förmedlandet av EVP 

 Handling – förmedla EVP praktiskt till befintliga och potentiella medarbetare 
 

 

Figur 3. Universum Groups modell för employer branding-processen. (Parment & Dyhre, 2009, s.58, egen 

bearbetning). 

 

2.4.1 Undersökningar 

Det första steget i employer branding-processen är att anskaffa pålitlig intern och extern information 

om företagets arbetsgivarvarumärke. För att bli en attraktiv arbetsgivare måste undersökningar 

utföras för att ta reda på hur olika målgrupper uppfattar arbetsgivarvarumärket. Alla former av 

undersökningar inom området kan vara betydelsefulla i faktainsamlingen. Informationen kommer i 

nästa steg att användas för att utforma EVP. (Parment & Dyhre, 2009, s. 59)  

Intern information kan exempelvis vara medarbetarundersökningar, kartläggningar av 

medarbetarnas karriärmönster och demografisk data. Många företag använder sig av 

enkätundersökningar för att mäta medarbetarnöjdhet. Parment och Dyhre rekommenderar företag 

att inkludera frågor kopplade till employer branding i medarbetarundersökningar, som exempelvis 

”Har du ansökt om arbete hos andra arbetsgivare under de senaste sex månaderna? Om ja, varför?” 

och ”Skulle du personligen rekommendera någon att arbete för detta företag? Om ja/nej, 

varför/varför inte?”. Exit-intervjuer är en metod för att utreda varför medarbetare frivilligt lämnar ett 

företag. Enligt Parment och Dyhre anger medarbetare ofta finansiella skäl som anledning för 

uppsägning, fastän anledningen i själva verket är mjuka faktorer som bristande ledarskap, dåliga 

arbetsplatsrelationer eller personliga karriärmål. När ett företag arbetar med intern data är det 

Undersökning 
Företagsspecifika 

värden 
Kommunikations- 

strategi 
Kommunikations- 

material 
Handling 
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viktigt att dela upp informationen beroende på ålder, utbildning, anställningstid i företaget och 

nivåer. Vad gäller rekrytering så satsar många företag på att hålla nere antalet ansökningar genom 

att specificera deras krav tidigt. Vissa arbetsgivare som har populära konsumentvarumärken tenderar 

att få en stor mängd ansökningar som egentligen inte matchar deras behov. Målet bör vara att få 

färre men mer kvalificerade ansökningar. (Parment & Dyhre, 2009, s. 60-61) 

Extern information är oberoende från företaget och kan vara undersökningar om attityder, 

löneenkäter, rankningslistor över attraktiva arbetsgivare och olika slags rapporter. Eftersom 

employer branding är en ständigt pågående process är det viktigt att kunna mäta data inom en 

bestämd tid och målgrupp. Det tar oftast några år att tolka hur ett företags arbete med employer 

branding påverkar en viss målgrupp, därför är det viktigt för företag att ständigt arbeta med att 

förbättra sin employer branding. (Parment & Dyhre, 2009, s. 63) 

 

2.4.2 Företagsspecifika värden 

Alla arbetsgivare har ett företagsspecifikt värde som de förmedlar genom ett värdeförslag, EVP. 

Detta värdeförslag svarar på frågan om varför befintliga och potentiella medarbetare skulle vilja 

arbeta för ett visst företag och reflekterar ett företags komparativa fördel som arbetsgivare. 

(Parment & Dyhre, 2009, s. 67) 

Ett framgångsrikt EVP måste vara sant, attraktivt och differentierat (Parment & Dyhre 2009, s. 67; 

Tikoo & Backhaus 2004). Sant eftersom världen blir att mer transparent, attraktivt mot målgrupper 

som arbetsgivaren vill nå och differentierat från konkurrenterna. Ett starkt och sant EVP är en av de 

huvudsakliga komparativa fördelar som en arbetsgivare kan ha. Genom att analysera de faktorer som 

påverkar arbetsgivarvarumärket kan ett företag kommunicera rationellt och konsekvent längre fram i 

employer branding-processen. (Parment & Dyhre, 2009, s. 67-68) 

IPI-analys (Identitet – Profil – Image) är ett sätt att analysera vilket rådande EVP ett företag har. 

Analysen har utvecklas av Universum Group. Nedanstående tre steg beskriver IPI-analysen kan ske 

enligt Parment och Dyhre(2009, s. 68-71): 

1. Identitet – Det som företaget verkligen är 

Det första steget är att försöka få förståelse för hur befintliga medarbetare uppfattar företaget. 

Syftet är att identifiera den sanna bilden som medarbetarna har av företaget. Vilka gemensamma 

nämnare, värderingar och drivkrafter som finns inom företaget måste fastställas. Tänkbara 

hjälpmedel för detta kan vara kvantitativa medarbetarundersökningar och fokusgrupper. Det är 

viktigt att respondenterna får vara anonyma för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. 

Olika medarbetare finner olika erbjudanden attraktiva, därför bör olika grupper av anställda delas in 

efter demografiska faktorer.  

2. Profil – Det som företaget vill vara 

I det andra steget intervjuas ledningsgruppen för att fastställa deras syn på för företaget som 

arbetsgivare. Steg två är mer framtidsinriktat och handlar om företagets visioner och kommande 

mål. Hur vill ledningen att medarbetarna ska se på företaget, nu och i framtiden? Länken mellan 
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profil och identitet är oftast svagare än länken mellan profil och image. Detta beror på att ledningen 

ofta är bättre på att förmedla sin vision externt än internt.  

3. Image – Hur företaget uppfattas av andra.  

I det tredje och sista steget tar företaget del av kvantitativa enkätundersökningar kombinerat med 

externa fokusgrupper. Här beaktas både hårda och mjuka faktorer som rör företaget som 

arbetsgivare. Ibland kan ett välkänt företag ses som attraktivt av fokusgrupperna trots att 

fokusgrupperna har en vag och felaktig uppfattning om hur företaget är som arbetsgivare. Det kan 

förvisso ses som positivt med avseende på rankningslistor och antal ansökningar per tjänst, men 

hållbar employer branding handlar dock snarare om att få rätt ansökan för rätt tjänst än ett högt 

antal ansökningar per tjänst.  

IPI-modellen (se Figur 4) beskriver hur identitet, profil och image tillsammans skapar företagets EVP. 

Cirklarna bör vara belägna så tätt som möjligt. Ju mer överensstämmande identitet, profil och image 

är desto närmre belägna är cirklarna. Ju större det inre fältet är desto mer attraktivt, sant och 

differentierat är det existerande värdeförslaget, EVP. Sant och attraktivt är normalt sett inte de 

svåraste delarna, differentiering är å andra sidan ofta ett problem. Det kan vara svårt för företag 

inom samma bransch att utmärka sig i konkurrensen om att rekrytera de mest kompetenta och 

passande medarbetarna (Lievens & Highhouse, 2003).  Många företag erbjuder liknande 

arbetsuppgifter och det kan vara svårt för en utomstående person att se skillnaderna mellan olika 

arbetsgivare. (Parment & Dyhre, 2009, s. 70-71) 

 

Figur 4. Universum Groups modell för IPI-analys. Tre steg för att identifiera EVP. Om cirklarna är tätt belägna är 

det inre fältet större. Ett stort inre fält är en indikation på ett attraktivt, sant och differentierat EVP. (Parment & 

Dyhre, 2009, s.70, egen tolkning). 

Företagskultur spelar en stor roll i skapandet av arbetsgivarvarumärket.  En organisation där alla 

medarbetare känner sig sedda och hörda resulterar oftast i nöjda medarbetare som är goda 

ambassadörer för företaget. Forskning visar att anställda i företag ofta anger ”mina kollegor” och 

”bra ledarskap” som svar på frågan vad som utmärker deras arbetsgivare. EVP bör vara i enlighet 

med företagets varumärke och IPI-analysen kan därför också vara ett bra sätt att ta reda på om 

företagets allmänna varumärke är tydligt och korrekt uppfattat.  (Parment & Dyhre, 2009, s. 70-71) 
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2.4.3 Kommunikationsstrategi 

Efter att EVP fastställts bör en kommunikationsstrategi utformas för att välja kommunikationskanaler 

och koordinera employer branding-aktiviteter. HR har i och med IPI-analysen en bra grund att utgå 

ifrån för att kunna lägga tonvikten på företagets mest attraktiva faktorer. För att välja rätt 

kommunikationskanal för rätt målgrupp bör en undersökning genomföras. Det är viktigt att 

företagets webbplats känns välkomnande och öppen, för att attrahera rätt målgrupp. Det är också 

viktigt att material i tryckta medier riktas rätt, kvalitet är viktigare än kvantitet i det avseendet. Om 

ett företag till exempel har ett starkt konsumentvarumärke och har många annonser i tryckta medier 

kanske andra kanaler är mer givande för att nå målgruppen. Att delta på arbetsmarknadsdagar och 

mässor kan vara ett sätt. Oavsett vilka kanaler som väljs måste syftet och budskapen som förmedlas 

alltid vara klara och överensstämmande med övriga employer branding-aktiviteter. Det är viktigt att 

synkronisera aktiviteterna så att inte kampanjer skiljer sig åt mellan olika avdelningar. 

Kommunikation måste även ske internt, ett företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke och stolta 

medarbetare tenderar att ha ett öppet informationsflöde inom organisationen. (Parment & Dyhre, 

2009, s. 72-74) 

 

2.4.4 Kommunikationsmaterial 

I det fjärde steget i employer branding-processen läggs fokus på att uttrycka företagets EVP med rätt 

ord och uttryck, så att kommunikationsmaterial stämmer överens med företagets visioner. Oavsett 

om materialet utformas för internet, tryckt media eller ett event bör materialet ha samma prägel och 

uttryck. Eftersom ett företag troligtvis använder sig av flera olika kanaler för att förmedla sitt EVP är 

det viktigt att målgruppen känner igenom sig - oavsett om det handlar om en annons i en tidning 

eller språket på företagets webbplats. Ett konsekvent arbetsgivarvarumärke baseras på en fullständig 

förståelse för företaget och dess målgrupp. (Parment & Dyhre, 2009, s. 76-77) 

 

2.4.5 Handling 

Det sista steget i processen handlar om att implementera och granska de föregående stegen: 

undersökningar, företagsspecifika värden, kommunikationsstrategi och kommunikationsmaterial. 

Företaget agerande är en avgörande del i processen och basen för en lyckad employer branding-

process.  

Forskning tyder på att det finns fördelar i om HR- och marknadsföringsavdelningen samarbetar vad 

gäller employer branding (Ambler & Barrow 1996; Berthon et al. 2005). Parment och Dyhre (2009, s. 

55) anser att både interna och externa aktiviteter bör inkluderas i samarbetet och det bör finnas en 

gemensam årlig plan för employer branding där det bestäms vilka resurser som ska investeras och 

vad det förväntade resultatet är.  

Det är viktigt att ha bestämda mål för företagets arbete med employer branding och att fastställa hur 

resultatet kommer att mätas, t ex genom oberoende rankinglistor och interna 

medarbetarundersökningar. Målen bör vara realistiska och mätbara. (Parment & Dyhre, 2009, s.79)  
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Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 79) kan målen exempelvis baseras på: 

 Antal medarbetare som frivilligt lämnat företaget 

 Tiden det tar att rekrytera en ny medarbetare efter att en tjänst annonserats ut 

 Målsättningen att nå en viss rankning, exempelvis på någon av Universum Groups 
listor över attraktiva arbetsgivare 

 Antal kvalificerade ansökningar per utannonserad tjänst 
 

Parment och Dyhre (2009, 79-80) menar att arbetsgivare som lyckas nå rätt målgrupp genom 

employer branding sparar pengar när det gäller att attrahera, anställda och behålla deras ideala 

medarbetare. Att upprätthålla arbetsgivarvarumärket är mindre kostsamt än att bygga det från 

grunden.  

Employer branding är en ständigt pågående process som handlar om att hela tiden justera och göra 

ändringar för att nå önskat resultat. Företag som lyckas med att implementera sina planerade 

employer branding-strategier har normalt en organisation som samarbetar över olika nivåer inom 

företaget. De flesta medarbetare vill arbeta för en attraktiv arbetsgivare eftersom det stärker deras 

personliga varumärke. Medarbetarna tenderar också att vara mer lojala och engagerade av att 

inkluderas. (Parment & Dyhre, 2009, s. 78-80) 
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3 Metod 
I metodkapitlet diskuteras undersökningens utformning och tillvägagångssätt. Forskningsdesign, 

operationalisering, insamling av information samt val av fallföretag, respondenter och analysmetod 

behandlas i kapitlet. 

3.1 Forskningsdesign 
Avsikten med uppsatsen är att genom en kvalitativ fallstudie undersöka begreppet employer 

branding och relaterade aktiviteter inom företaget Q-Med. Syfte är att beskriva hur det 

medicintekniska företaget Q-Med arbetar med employer branding, både internt och externt, samt 

beskriva hur deras employer branding-process ser ut. Att beskriva innebär enligt Eriksson & 

Widersheim-Paul (2009, s. 43) att kartlägga och identifiera något utifrån en viss utgångspunkt. 

Utgångspunkten i denna uppsats är företeelser relaterade till employer branding på Q-Med. Den 

femstegsmodell för employer branding-processen som presenteras i teoriavsnittet används för att 

identifiera de relevanta aspekterna.  

Uppsatsens beskrivande syfte tillsammans med användningen av både primär- och sekundärkällor 

vid datainsamling, talar för genomförandet av en fallstudie. En fallstudie är också lämplig när man vill 

få en djupare förståelse för sammanhanget av undersökningen och hur processer sker (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009, s. 145). Fallstudiens huvudsakliga uppgift är att exemplifiera och förtydliga de 

begrepp och händelser som är relaterade till det aktuella ämnet (Eriksson & Widersheim-Paul 2008, 

s. 128-130). En fallstudie karaktäriseras av att man studerar ett fall ur många aspekter, här studeras 

Q-Meds employer branding-process. Eftersom fallstudier beskriver verkliga situationer, människor 

och stämningar har den typen av forskning positiva egenskaper när det gäller att överföra 

utredningsresultaten, till skillnad från mer abstrakta studier (Saunders et al., 2009, s. 145).  

Syftet är beskrivande men också delvis förklarande, enligt Saunders et al. (2009, s. 145-147) kan en 

fallstudie av ett enskilt fall då vara väldigt givande. Valet att studera endast ett fall kan enligt Eriksson 

och Widersheim-Paul (2008, s. 130) motiveras med att möjligheten att ägna tid åt det enskilda fallet 

ökar. Det är inte heller alltid nödvändigt att studera flera fall, generell kunskap utifrån modeller kan 

vara lika väsentligt som jämförelser av två eller fler fall. Trots problemen med att generalisera utifrån 

ett enskilt fall finns alltid möjligheten att göra jämförelser med andra liknande fall som tidigare har 

studerats. I denna uppsats är syftet inte att generalisera utan att beskriva en process hos ett enskilt 

företag. 

 

3.2 Operationalisering 
För att besvara frågeställningarna: ”Vilka företagsspecifika värden avser Q-Med förmedla till 

potentiella och befintliga medarbetare?” och ”Vilka strategier använder Q-Med i sitt arbete med 

employer branding?” krävs att de frågor som ställs till respondenterna berör de företeelser och 

centrala begrepp som beskrivs i Universum Groups femstegsmodell. Frågorna som har ställts till 

respondenterna har delats in i kategorierna ”Bakgrund”, ”Allmänt om employer branding”, 

”Rekrytering”, ”Undersökningar” och ”Kommunikation och marknadsföring” (se bilaga 2 för 

intervjuguide).  Vid utformningen av intervjufrågorna har de frågeaspekter som uppsatsen avser 

besvara fastställts, därefter har frågorna omformulerats för att bli begripliga för respondenten. 
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Ordval och formuleringar har övervägts för att undvika missförstånd, av denna anledning har 

teoretiska begrepp också undvikits i största möjliga mån.  (Eriksson & Widersheim-Paul, 2009, s. 101) 

 

3.3 Val av fallföretag 
Vid val av fallföretag för uppsatsen var kriterierna att företaget skulle verka inom en 

kunskapsintensiv bransch, finnas med på Universum Groups FöretagsBarometer och på något sätt 

arbeta aktivt med employer branding. Det första kriteriet fanns eftersom kunskapsintensiva företag 

har ett större behov av ett starkt arbetsgivarvarumärke, då det ofta är svårt att differentiera deras 

EVP från konkurrenternas. Universum Groups FöretagsBarometer fungerar som ett kvantitativ mått 

för hur väl ett företags employer branding-arbete fungerar, därför var fallföretaget tvunget att finnas 

representerat där. Det tredje kriteriet, att aktivt arbeta med employer branding, fanns eftersom 

syftet är att undersöka employer branding-processen och förmedlandet av företagsspecifika värden. 

Fallföretaget skulle också placera sig lågt på Universum Groups FöretagsBarometer, eftersom en låg 

placering indikerar att företaget i något avseende har misslyckats i arbetet med att förmedla sitt EVP. 

Genom den modell som beskriver employer branding-processen kan de bristande delarna 

identifieras. 

Q-Med är ett börsnoterat medicintekniskt företag som med deras egna ord ”utvecklar, tillverkar, 

marknadsför och säljer högkvalitativa medicinska implantat för estetisk och medicinsk 

användning”(Q-Med, 2010). Q-Med uppfyller samtliga kriterier för val av fallföretag. De har också en 

relativt låg placering på Universum Groups rankningslistor över ideala arbetsgivare, plats 93 av 100 

på FöretagsBarometern för studenter med master of science, däribland civilingenjörer (se bilaga 1). 

Q-Med har dessutom fallit 25 placeringar på listan det senaste året, vilket väcker frågor, eftersom 

företaget enligt egen utsago aktivt arbetar med employer branding. Företagets årsredovisning för 

2009 nämner exempelvis det interna värderingsprojektet The Q-Med Way, där arbetsförhållanden, 

den personliga arbetssituationen, ledarskap och synen på företaget undersökts. På en femgradig 

skala fick Q-Med betyget 4,0. Vi vill undersöka detta närmare och utifrån tidigare nämnda teorier 

analysera Q-Meds strategier för employer branding. 

Fallstudier likt denna kräver ofta tillgång till mångfacetterad och utförlig data, vilket kan leda till ett 

problem med access, det vill säga svårigheter med att få tillgång till nödvändig empirisk data. Innan 

den första kontakten med Q-Med har det därför klarlagts vilken data som är väsentliga för studien, 

hur data skall insamlas, vilka personer som besitter relevant information för studien och hur 

insamlad data ska tolkas. Då insikten om att misstag i dessa föreliggande steg kan leda till 

vilseledande och ytliga studier har extra fokus lagts på val av respondenter och intervjufrågor. 

(Eriksson & Widersheim-Paul, 2008, s. 42-43) 

 

3.4 Insamling av data 
Den teoretiska referensramen utgörs av vetenskapliga artiklar och avhandlingar hämtade från Google 

Scholar och databasen Emerald. Boken Sustainable Employer Branding av Anders Parment och Anna 

Dyhre ligger också till grund för viktiga delar av den teoretiska referensramen. Arbetets modeller är 

hämtade från boken och har bearbetade för att passa uppsatsen. Exempelvis har vissa begrepp inte 
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direktöversatts utan anpassats till frågeställningen och den begreppsapparat som används i 

uppsatsen. 

Empirin utgörs av en kvalitativ fallstudie, bestående av både sekundära och primära källor. 

Primärkällorna har samlats in genom en besöksintervju och fyra telefonintervjuer. För att undvika 

missförstånd och bidra till en högre reliabilitet valde vi att genomföra en besöksintervju istället för 

endast telefonintervjuer. Besöksintervjun har skett på Q-Meds huvudkontor i Uppsala, där plats 

bestämdes av respondenten. Intervjun har spelats in med diktafon. Genom att spela in intervjun kan 

mer fokus läggas på att lyssna koncentrerat snarare än att anteckna. Direktcitat har delvis att använts 

och har i vissa fall omformuleras till skriftspråk. Det finns vissa negativa aspekter av att använda 

diktafon, respondenten kan bli nervös och fokusera mer på inspelningen än intervjun (Saunders et 

al., 2009, s. 241). Det är också tidskrävande att gå igenom och transkribera audiomaterial. En person 

har vid intervjutillfället antecknat och en person har varit huvudansvarig för att ställa frågor, båda 

har också varit närvarande under besöksintervjun som en ytterligare åtgärd för att undvika felkällor. 

Inget intervjumaterial har publicerats utan respondenternas godkännande. Intervjufrågorna som 

ställts är öppna och halvstrukturerade för att tillåta respondenterna att definiera och beskriva 

situationer eller händelser i sina svar, och uppmuntra dem till att utveckla sina svar (Saunders et al., 

2009, s. 237). 

Informationen från intervjuerna har kompletterats med sekundära källor. Exempel på sekundärkällor 

är information som hämtats från fallföretagets webbplats, tryckt material och pressmeddelanden. 

Som sökmotor har google.se använts för att finna passande webbplatser. Sökord: employer branding, 

universum group, scb, arbetskraftsundersökning, arbetsgivarvarumärke, Q-Med.  

 

3.5 Val av respondenter 
Valet av intervjupersoner har skett ändamålsenligt genom urval där en subjektiv bedömning av 

intressanta respondenter gjorts. Urvalet har även skett genom så kallat ”snöbollsurval” där 

ytterligare respondenter identifierats genom den inledande kontakten med det undersökta företaget 

(Saunders et al., 2009, s. 239-241). Med vägledning av Björn Olsson, Human Resource Manager på Q-

Med, har ytterligare tänkbara respondenter diskuterats. 

Inom ramarna för fallstudien har en person på HR-avdelningen, en person på 

marknadsföringsavdelningen och en person på kommunikationsavdelningen intervjuats.  

Respondenter på Q-Med:  

Björn Olsson, Human Resource Manager, ansvarig för rekrytering och personalförsörjning. 

(Besöksintervju Uppsala 2010-12-07) 

Sabina Rasiwala Hägglund, tillförordnad chef för Q-Meds globala marknadsföring. 

(Telefonintervju. 2011-01-05) 

Karin Falck, informationschef, globalt ansvarig för PR och kommunikationsfrågor. 

(Telefonintervju. 2010-12-10) 
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Falck och Rasiwala Hägglund sitter med i ledningsgruppen och kan därför bidra med ett 

ledningsperspektiv. Undersökningen innefattar i och med detta den högsta beslutsfattande nivån på 

företaget och de avdelningar som huvudsakligen ansvarar för det löpande arbetet med employer 

branding.  

Utöver fallstudien har sakkunniga inom området employer branding intervjuats för att ge ytterligare 

perspektiv på ämnet och vägledning i uppsatsskrivandet.  Anna Dyhre kontaktades i egenskap av 

expert och författare till boken Sustainable Employer Branding, som har en viktig del av uppsatsens 

teoretiska referensram. Dyhre är specialist inom området employer branding och har därför kunnat 

bidra med god kunskap om forskningsområdet samt göra relevanta kopplingar till näringslivet. 

Intervjun genomfördes via telefon. Karin Johansson, projektledare på Universum Group har också 

intervjuats via e-post. 

 

3.6 Analysmetod 
Då insamlingen av information huvudsakligen skett genom kvalitativa intervjuer har sammanställning 

och kategorisering skett efter det att dessa moment avslutats. Den insamlade informationen har 

analyserats inom ramarna för de befintliga teorier som presenteras i kapitel 2, Teoretisk referensram. 

Framförallt har Universum Groups (2009) modell för employer branding-processen tillämpas för att 

analysera det empiriska materialet. Modellen kan ses som en sammanfattning av de presenterade 

teorierna, med strategier för employer branding, och lämpar sig därför för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Delar av IPI-analysen har använts för att identifiera vilka företagsspecifika värden 

som Q-Med förmedlar, men på grund av att begränsad tillgång till intern information har inte en 

komplett IPI-analys kunnat genomföras. Uppsatsens IPI-analys bör därför inte ses som fullständig. 
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4 Universum Group 
I detta kapitel presenteras empiriskt material hämtat från Universum Group samt intervjuer med 

sakkunniga inom ämnet employer branding. 

4.1 Om Universum Group 
Universum Group AB är ett svensk företag som är världsledande inom employer branding. Företaget 

genomför årligen olika undersökningar för att ta reda på karriärförväntningar och 

arbetsgivarpreferenser hos den framtida potentiella arbetskraften, både internationellt och 

nationellt. FöretagsBarometern (se bilaga 2) visar svenska studenter hundra populäraste arbetsgivare 

och KarriärBarometern (se bilaga 3) visar de mest attraktiva arbetsgivarna hos personer under 40 år 

med 1 till 8 års arbetslivserfarenhet och akademisk utbildning. (Universum Group, 2010) 

 

4.2 Rankning av attraktiva arbetsgivare 
Anna Dyhre är författare och föreläsare inom employer branding och tidigare chef på Universum 

Group i Sverige. Hon menar att en framskjuten placering på rankinglistor som FöretagsBarometern 

eller KarriärBarometern kan vara svår att tillskriva ett företags arbetsgivarvarumärke, eftersom 

starka företagsvarumärken eller konsumentvarumärken ofta rankas högt. ”Google är exempel på ett 

företag som i Sverige bara sysselsätter cirka åttio anställda och inte heller aktivt marknadsför sig som 

arbetsgivare. Trots det så toppar Google de nationella rankinglistorna över populära arbetsgivare. 

Det beror på att företaget flitigt förekommer i medierna och byggt upp ett starkt varumärke” säger 

Anna Dyhre (intervju, 2011). Hon använder revisionsföretaget PwC som exempel på när den höga 

placeringen på rankinglistorna beror på ett aktivt employer branding-arbetet: ”Det är många som 

överhuvudtaget inte känner till företaget PwC innan de påbörjat sina studier. PwC är ett företag som 

arbetar mycket aktivt på arbetsmarknadsdagar på de olika lärosätena”. (intervju, Dyhre, 2011) 

Karin Johansson är projektledare på Universum Communications, som är en del av Universum Group 

i Sverige. Hon menar att hur ett företag placerar sig på en rankinglista är en kombination av många 

olika faktorer, där ett företags employer branding-aktiviteter självklart är en viktig del. ”Placeringen 

på våra rankingar är inte nödvändigtvis ett tecken på om ett företag har ett bra employer brand eller 

inte, för företagen handlar det ju främst om att uppnå sina egna mål och vara en attraktiv 

arbetsgivare bland den målgrupp ett företag vill nå ut till.” De företag som ligger i topp har en 

”självklar fördel” eftersom de på grund av sin attraktionskraft lockar till sig en större mängd 

intresserade kandidater, det ledar dock också till att de har ett större urval av kandidater. Universum 

Groups huvudsakliga budskap är att:”…det är viktigare att få in rätt sökande än ett stort antal 

sökande, det kvalitet framför kvantitet”. (intervju, Johanson, 2011) 

Anna Dyhre (intervju, 2011) hävdar att den sammantagna rankningen på FöretagsBarometern eller 

KarriärBarometern kan visa tendenser på hur väl att företags arbete med employer branding 

fungerar: ”ett företag som har tappat ett stort antal placeringar bör fråga sig själva; har vi synts 

mindre på sista tiden och var har vi tappat?”.   
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Anna Dyhre (intervju, 2011) framhåller att det är angeläget för företag att bestämma målgrupp för 

sitt employer branding-arbete. Frågor som företag kan ställa sig själva är: ”Hur ser profilen ut för de 

medarbetare som företaget kommer att behöva anställa i framtiden?” och ”Vad kan företaget 

erbjuda som arbetsgivare?” Resultatet av Universum Groups undersökningar bör brytas ner så att 

företaget kan utläsa hur dem rankas av den tänkta målgruppen, som kan bestå av exempelvis 

studenter vid ett visst lärosäte inom en viss utbildning och inriktning. Att marknadsföra sig som 

arbetsgivare mot potentiella medarbetare är ett kontinuerligt arbete. Det förberedande arbetet inför 

framtida rekryteringar bör ses på fyra till fem års sikt (intervju, Dyhre, 2011) 
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5 Fallstudie: Q-Med 
Först beskrivs företaget Q-Med, som är objekt för fallstudien, därefter redogörs för hur företaget 

arbetar med employer branding inom olika områden, som rekrytering, kommunikation, 

marknadsföring och undersökningar. Det empiriska materialet baseras huvudsakligen på intervjuer 

med personer anställda hos Q-Med. 

5.1 Om Q-Med 
Q-Med AB är svenskt företag där kärnverksamheten består av injicerbara produkter för estetiskt 

syfte. Koncernen består av det svenska moderbolaget med huvudkontor och produktionsanläggning i 

Uppsala samt ett antal helägda dotterbolag. Q-Med har 622 medarbetare i 20 länder, varav 364 

personer arbetar vid huvudkontoret. (Q-Med, 2010a) 

Bengt Ågerupstartade företaget Q-Med år 1987, affärsidén var att kommersialisera den hyaluronsyra 

som han forskat om. Företaget har drivits i sin befintliga form sedan 1995, då hyaluronsyran Nasha 

patenterades, basen för Q-Meds alla produkter. 1996 godkändes Q-Meds första produkt i Europa, 

Restylane, som används för bland annat utfyllnad av rynkor och läppar.  (Q-Med, 2010b) 

Företagets vision är att ”utveckla och erbjuda säkra, effektiva och innovativa produkter för estetiska 

behandlingar så att utseendet återspeglar hur insidan känns”. (Q-Med, 2009) 

 

5.1.1 Verksamhet 

Q-Med utvecklar och producerar implantat för estetisk och medicinsk användning, som de även 

marknadsför och säljer. Verksamheten bedrivs inom områdena estetik, specialistsjukvård och 

utvecklingsprojekt. Produkterna är baserade på företagets patenterade teknologi för framställning av 

stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra, Nasha. Bland de estetiska produkterna finns Restylane, som 

används för bland annat utslätning av rynkor och linjer, och Macrolane, som är en gel som injiceras 

för att skapa volym och släta ut ojämnheter på kroppen. I produktområdet specialistsjukvård finns 

Deflux för behandling av missbildning i urinblåsan hos barn, Durolane för behandling av knä- och 

höftledsartros och Solesta för behandling av fekal inkontinens.  Försäljningen sker från moderbolaget 

på olika sätt, dels genom egna säljare direkt till kunderna och dels till dotterbolagen. Q-Med har även 

distributörer i över 70 länder. (Q-Med, 2009) 

 

5.2 Strategier för employer branding 
Det finns ingen uttalad strategi för employer branding på Q-Med (intervju, Falck, 2010; intervju, 

Olsson, 2010; intervju, Rasiwala Hägglund, 2011). Björn Olsson, human resource manager (HRM),  är 

rekryteringsansvarig och säger att inget specifikt mål finns: ”Nej… det är inte så att vi ett dokument 

med vår målsättning med employer branding där det står att vi ska vara topp tio på Universums 

FöretagsBarometer. Vi har inte kommit så långt än. Sen kan ju det bli ett självändamål. En av 

anledningarna till det är väl att vi har haft förhållandevis lätt att få tag i folk genom åren” (intervju, 

Olsson, 2010). 
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Sabina Rasiwala Hägglund, tillförordnad chef global marknadsföring, säger att ”Q-Med är duktiga på 

att marknadsföra sig som arbetsgivare inom forskningsområdet, däremot mindre bra på att 

marknadsföra sig mot potentiella medarbetare inom företagets andra verksamhetsområden, som 

exempelvis marknadsföring”. Hon tror att bilden av Q-Med som arbetsgivare är starkt präglad av 

företagets ägare Bengt Ågerup (intervju, Rasiwala Hägglund, 2011). Bengt Ågerup som startade 

företaget beskrivs som en karismatisk person som ofta har synts i pressen och har på så sätt gett 

företaget publicitet (intervju, Olsson, 2010). Sabina Rasiwala Hägglund uppger att hon i egenskap av 

marknadsföringsansvarig inte är delaktig i arbetet att marknadsföra Q-Med som arbetsgivare mot 

befintliga och potentiella medarbetare (intervju, Rasiwala Hägglund, 2011). 

Björn Olsson (intervju, 2010), HRM, hävdar att Q-Med är en konkurrenskraftig arbetsgivare vad gäller 

mjuka faktorer som arbetsmiljö. Han pekar också på de fysiska förutsättningarna i form av lokaler 

och resurser och framhåller att de anställda får stora möjligheter att arbeta under frihet, så längre 

arbetet ligger i Q-Meds intressen.”Vi har – och det är inget vi kan bevisa – en känsla av att vi är en 

attraktiv arbetsgivare i vår region och inom vår bransch. Det har nog att göra med att det har gått 

bra för oss under en längre tid.” (intervju, Olsson, 2010) 

 

5.3Medarbetare 
Q-Med uppger att ett av deras viktigaste mål är att ha kompetenta chefer och medarbetare som 

både utvecklas och trivs i företaget. I årsredovisningen framhåller Q-Med (2009) ”ett starkt 

engagemang hos medarbetarna med god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och ett kompetent 

ledarskap” som viktiga faktorer för gott resultat. 

I slutet av 2009 var medelåldern hos de anställda på Q-Med 41 år och att antalet anställda med 

högskoleutbildning var 56 procent. De senaste sex åren har antal anställda hos Q-Med koncernen 

varit som lägst 525 personer (år 2005) och som mest 720 personer (år 2007). Figur 5 visar hur antalet 

anställda successivt ökat fram till år 2007, för att sedan minska fram till slutet av 2010. I januari 2010 

varslades 30 personer i Uppsala. Anledningen var enligt Q-Med effektiviseringar och förändring av 

kompetens. Bland annat genomfördes en större organisationsförändring hos avdelningen strategisk 

marknad mot ökat konsumentfokus var gäller marknadsföring. Björn Olsson (HRM) förklarar att Q-

Med ”arbetar med att effektivisera produktionen för att göra behovet av personal mindre, det är 

dock inget som kommer att leda till ytterligare nerdragningar” (intervju, Olsson, 2010). (Q-Med, 

2009) 

 
Figur 5. Antal anställda hos Q-Med koncernen vid årets slut (31 december), med undantag av 2010 där antal 

anställda gäller den 30 september. (Q-Med 2009; Q-Med, 2010a, egen bearbetning). 
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5.3.1 Rekrytering 

För närvarande har Q-Med inget behov av att nyanställa en större mängd personal eftersom 

tillväxten varit måttlig de senaste åren. Företaget arbetar med att effektivisera produktionen för att 

göra personalbehovet mindre men det kommer inte att innebära nerdragningar utan snarare att 

kunna producera mer med samma antal anställda. Under 2011 estimerar företaget att göra runt 30 

till 40 rekryteringar i Sverige på sina anläggningar i Uppsala och Stockholm. (intervju, Olsson, 2010) 

Björn Olsson (HRM) anser att de sökande i relativt stor utsträckning matchar kraven för de 

utannonserade tjänsterna. Han berättar att det ibland kan finnas stora skillnader mellan vilken 

arbetslivserfarenhet de sökande har och vad Q-Med kräver men understryker att det överlag finns 

god tillgång på behöriga sökanden. De tjänster som har utlysts genom åren har kunnat tillsättas utan 

problem. (intervju, Olsson, 2010) 

När en medarbetare slutar på företaget genomförs exit-intervjuer. Det är frivilligt att medverka på 

dessa avslutningsintervjuer men de flesta ställer upp. HR bär ansvaret för intervjuerna. ”Vi har ett 

formulär med frågor för att få feedback på hur man har trivts, vad man tycker, man vad vi kan göra 

bättre är och vad man har varit nöjd med” säger Björn Olsson (HRM). (intervju, Olsson, 2010) 

 

5.4 Undersökningar internt och externt 
Q-Med lägger vikt på medarbetarnöjdhet och företaget har låg personalomsättning (intervju, 

Rasiwala Hägglund, 2011). I årsredovisningen för 2009 framhålls att det finns ”ett starkt 

medarbetarskap” på företaget. Varje år hålls en medarbetarundersökning där de anställdas 

individuella arbetssituation, arbetsvillkor, ledarskap och den allmänna företagssynen undersöks. År 

2009 fick företaget i genomsnitt betyget 4,0 på en femgradig skala. (Q-Med, 2009) 

Medarbetarundersökningen är en anonym enkät med cirka 70 till 90 frågor inom olika områden. De 

anställda delas in utifrån organisatorisk tillhörighet, kön och ålder. I enkäten finns frågor om hur nöjd 

medarbetarna är med ledarskapet och Q-Med som företag och hur medarbetarna trivs med sin 

arbetssituation. Varje del får ett visst betyg plus ett övergripande värde. Ansvaret för 

medarbetarundersökningarna ligger hos HR-avdelningen. Utformningen sker i samråd mellan HR, en 

referensgrupp bestående av chefer från olika avdelningar på företaget och den externa partner som 

står för genomförandet av undersökningen. (intervju, Olsson, 2010) 

I den senaste undersökningen framkom att de anställda ser Q-Med som ett kostnadsmedvetet 

företag där medarbetarna har möjlighet att uttrycka sin åsikt. Stämningen på företaget är god och 

uppslutningen kring målen fungerar bra. Ledarskapet på Q-Med fick relativt höga värden, 3,9 på den 

femgradiga skalan. Allmänna åsikter kring ledarskapet är att cheferna är goda lyssnare, visar respekt 

för medarbetarna som kolleger och åtgärdar tänkbara problem fort. (Q-Med, 2009) 

Cirka 3000 kommentarer mottogs i samband med den senaste medarbetarundersökningen. Bland 

kommentarerna fanns bland annat önskemål om en ökad flexibilitet vad gäller arbetssätt. Enligt 

informationsdirektör Karin Falck var det framförallt mer och bättre information som efterfrågades, 

speciellt vad gäller den interna kommunikationen. (intervju, Falck, 2010) 

Inga direkta jämförelser görs med andra företag av resultatet från medarbetarundersökningarna. 

Eftersom undersökningarna är utformade för Q-Med är det svårt att göra jämförelser med andra 
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företag. Björn Olsson (HRM) framhåller dock att det sammantagna utfallet bör kunna ses som en 

indikation på hur företaget lyckas i sin roll som arbetsgivare i jämförelse med andra företag. (intervju, 

Olsson, 2010) 

Uppföljningen av medarbetarundersökningen sker övergripande på bolagsnivå samt på gruppnivå. 

Samtliga grupper arbetar individuellt med de förbättringsområden som uppmärksammats i 

respektive grupp (intervju, Olsson, 2010). Alla chefer får tillbaka sitt resultat tillsammans med det 

övergripande Q-Med-resultatet, det övergripande resultatet redovisas för alla medarbetarna i 

gruppen. Björn Olsson (HRM) berättar att ”...där tittar man på vilka förbättringsområden som finns 

och vilka enstaka frågor som man vill jobba med. Det kan skilja mellan grupperna vad man behöver 

ta tag i. Sedan sker det en analys på ledningsgruppsnivå där man tittar övergripande om det finns 

några stora förbättringsområden” (intervju, Olsson, 2010). Informationsdirektör Karin Falck berättar 

att efter ledningsgruppens analys av den senaste undersökningen tillsatte Q-Med interna 

arbetsgrupper för att se över de områden där det fanns behov av förbättring, exempelvis beträffande 

den interna kommunikationen (intervju, Falck, 2010). 

Av externa undersökningar är det framförallt lönestatistik som Q-Med tar del av. Företaget stävar 

efter att vara en attraktiv arbetsgivare och försöker därför ha konkurrenskraftiga löner och förmåner. 

Björn Olsson säger att Q-Med ”…jämför så att vi ligger i linje med rådande marknadslöner så att vi 

inte ligger långt under och inte jättelångt över för den delen”. Q-Med är också ålagda att säkerställa 

att det internt inte finns några löneskillnader som kan kopplas till kön. Vad gäller employer branding 

har företaget inte som mål att finnas med på någon rankningslista över attraktiva arbetsgivare, 

eftersom de anställer endast ett fåtal nyutexaminerade studenter varje år.  (intervju, Olsson, 2010) 

 

5.5 Företagskultur och förmedlandet av företagsspecifika värden 
De kärnvärden som Q-Meds företagskultur bygger på kan sammanfattas med affärsmässighet, 

enkelhet och nytänkande (intervju, Olsson, 2010; Q-Med, 2009).  Under 2009 har diskussioner kring 

hur Q-Med kan utveckla företagets kultur pågått, med ett antal åtgärds- och aktivitetsplaner som 

resultat (Q-Med, 2010). 

Företaget driver ett projekt som rör företagskultur: The Q-Med Way (intervju, Olsson, 2009; Q-Med, 

2009). I projektet har Q-Med tagit reda på vad deras framgångsfaktorer är och vilka värderingar som 

ska genomsyra arbetet. Björn Olsson (HRM) säger att: ”Vi har varit ett tillväxtbolag och vill fortsätta 

att växa, därför har vi försökt att hitta och se vad som har tagit oss dit och fortsätta på det”. Med 

hjälp av en extern konsult har hela företaget deltagit i workshops och diskussionsgrupper. Projektet 

ledde till en kulturyttring där de tre kärnvärdena togs fram. Enkelhet ska genomsyra allt som 

företaget gör, det ska också finnas en affärsmässighet och nytta i allting företaget gör, och 

nytänkande eftersom Q-Med är ett entreprenörsdrivet och innovativt företag. (intervju, Olsson, 

2010) 

Q-Med har enligt Björn Olsson (HRM) haft en snabb och kraftig tillväxt och det har därför skapats 

många nya arbetstillfällen, både i Sverige och utomlands. Det har även tillkommit flera dotterbolag. 

För att behålla känslan av ett företag har fyra filmer produceras, som alla riktades internt. Björn 

Olsson (HRM) berättar att filmerna riktades till moderbolaget och de olika dotterbolagen runt om i 

värden, ”så att alla skulle få en gemensam plattform att stå på”. Den första filmen var kopplad till 



24 
 

företagets historia. I filmen beskriver grundaren Bengt Ågerup och de personer som varit med 

företaget från starten 1987 om hur det var att arbeta för Q-Med då kontra hur det är att arbeta för 

företaget i dag. Meningen är att filmen ska visa företagets utveckling på ett informativt och lättsamt 

sätt. Enligt Björn Olsson (HRM) är filmen ”bra gjord och uppskattad, man fick se hur det egentligen 

gick till från starten till där vi är idag”. Q-Med har också producerat tre filmer om deras värdeord: 

affärsmässighet, enkelhet och nytänkande. I filmerna om värdeorden har de anställda blivit 

intervjuade för att klarlägga vad värdeorden egentligen betyder för dem, med utgångspunkt i deras 

yrkesroll. Orden kan ha olika betydelse för olika personer och filmerna är ett försök att reda ut 

begreppen och skapa en gemensam bild som medarbetarna kan ta till sig. (intervju, Olsson, 2010) 

De flesta av Q-Meds chefer har under 2009 genomgått två moduler i ett ledarskapsprogram: 

”Verktyg att leda” och ”Situationsanspassat ledarskap”. Programmet var riktat till alla chefer inom 

koncernen på olika nivåer och syftet med programmet var att ge redskap för att utveckla ledarstilen 

och anpassa den för olika situationer, individer och utvecklingsnivåer. Genom en individuell plan fick 

varje chef delta i delmoment som behandlade exempelvis kommunikation och gruppdynamik. (Q-

Med, 2010) 

 

5.6 Kommunikationsstrategi 
Q-Meds intranät utgör plattformen för den interna kommunikationen i företaget. Lanseringen av 

intranätet i sin nuvarande form inleddes under sommaren 2010. Den nya 

kommunikationsplattformen kan ses som en följd av de senaste årens medarbetarundersökningar, 

där medarbetarna efterfrågade mer och bättre information. Intranätet bistår företagets olika delar i 

Sverige och runt om i världen med information och där publiceras interna och externa nyheter. Här 

kan medarbetarna också ta del av de filmer som presenterar företaget och de värdeord som 

företaget vill förmedla. Karin Falck (intervju, 2010) som är informationschef och ansvarig för PR och 

kommunikation på Q-Med i Uppsala säger att ”…det är viktigt för Q-Med att kommunicera hur de 

olika delarna av företaget fungerar. Som ett decentraliserat företag med funktioner runt om i världen 

kan det finnas skillnader i arbetssätt lokalt”. (intervju, Falck, 2010) 

Intranätet är den huvudsakliga kanalen för intern information, men information överförs även 

hierarkiskt hos Q-Med genom att ledningen informerar cheferna som för informationen vidare till 

sina respektive grupper. I samband med att kvartalsbokslut och årsbokslut presenteras genomförs 

stormöten där samtliga anställda har möjlighet att delta. Under dessa möten beskriver och 

kommenterar VD och finansdirektör det aktuella bokslutet. (intervju, Olsson, 2010)  

För att kommunicera med potentiella medarbetare använder Q-Med huvudsakligen den egna 

webbplatsen och andra webbplatser på Internet. Annonser i dagstidningar används ibland. 

Respektive avdelning ansvarar för sin del av webbplatsen, ansvaret för de delar av webbplatsen som 

främst riktar sig mot potentiella medarbetare ligger hos HR (intervju, Falck, 2010). Det övergripande 

ansvaret för webbplatsen ligger hos ledningen och informationsavdelningen. (intervju, Olsson, 2010; 

intervju, Rasiwala Hägglund, 2011). Björn Olsson (HRM) uppmärksammar medarbetarnas betydelse i 

kommunikationen med potentiella medarbetare: ”…våra anställda är egentligen den bästa 

kommunikationskanalen, trivs de så har vi 400 personer som marknadsför oss som arbetsgivare 

”(intervju, Olsson, 2010). 
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Q-Med deltar på två arbetsmarknadsmässor per år. Företaget finns representerat på de 

ingenjörsmässor som årligen anordnas av Uppsala universitet och KTH. Q-Med deltar i dessa 

evenemang som en del av ett långsiktigt arbete att göra studenter i slutskedet av sin utbildning 

medvetna om Q-Med och företagets verksamhet. I de här sammanhangen företräds Q-Med av 

personal från HR samt chefer och medarbetare från olika funktioner i företaget. Björn Olsson (HRM) 

säger också att det är ”bra att ha med någon som har anknytning till exempelvis KTH, kanske någon 

som har gått där”. Under 2009 avstod Q-Med från att delta på nämnda arbetsmarknadsmässor. 

Beslutet att avstå från att delta gjordes med hänvisning till en pågående neddragningsprocess. 

(intervju, Olsson, 2010) 

 

5.7 Kommunikationsmaterial 
Q-Med använder sig av grafiska riktlinjer och ett i förväg bestämt grundmaterial i utformningen av 

material som företaget publicerar. Utöver de riktlinjer som reglerar grafisk utformning och språkbruk 

måste Q-Med som börsnoterat företag följa finansinspektionens regler gällande innehållet i företaget 

extern kommunikation (intervju, Rasiwala Hägglund, 2011). I det fasta grundmaterialet presenteras 

företaget och de värderingar som företaget vill förmedla. Q-Med anser även att deras produkter ska 

signalera företagets värderingar (intervju, Olsson, 2010). Allt material som går ut från företaget 

granskas av en grupp där bland annat den juridiska funktionen finns representerad. (intervju, Falck, 

2010) 

När en tjänst annonseras ut på Q-Med är det den rekryterande chefen som ansvarar för 

utformningen av platsannonsen vad gäller det textmässiga och kravprofilen. Formgivningen ansvarar 

HR-avdelningen för, exempelvis vad gäller bilder och logotypens placering och i viss mån 

formuleringar. Q-Med har en annonsguide för platsannonseringar, en mall som de själva tagit fram. I 

mallen finns formulerat vilken information som bör finnas med i en platsannons. Det finns 

exempelvis en färdig ingress och avslut där Q-Meds värdeord presenteras och där företaget beskriver 

vad de kan erbjuda som arbetsgivare. (intervju, Olsson, 2010) 
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6 Analys 
I analysen vägs den insamlade empirin mot den teoretiska referensramen och modellen för employer 

branding-processen. Inledningsvis utvärderas Q-Meds arbetsgivarvarumärke, därefter presenteras de 

olika strategierna för employer branding utifrån modellens uppbyggnad: undersökning, 

företagsspecifika värden, kommunikationsstrategi, kommunikationsmaterial och handling.   

6.1 Q-Meds arbetsgivarvarumärke 
De senaste två decennierna har employer branding blivit en viktig del i de flesta företags arbete och 

arbetsgivarens varumärke har blivit allt mer betydelsefullt (Michaels et al., 2001). Employer branding 

kan ses som att upprätthålla en image som arbetsgivare, både utåt sett och internt (Pitt et al., 2002).  

Allt fler företag specialiserar sig inom området employer branding, ett av dem är det svenska 

företaget Universum Group som årligen rankar attraktiva arbetsgivare nationellt och internationellt. 

Det medicintekniska företaget Q-Med har från 2009 till 2010 fallit 25 placeringar på 

FöretagsBarometern, från plats 68 till 93, och 19 placeringar på KarriärBarometern, från plats 70 till 

89. Enligt Anna Dyhre (intervju, 2011) bör ett företag som har tappat ett stort antal placeringar på 

rankinglistor över attraktiva arbetsgivare göra en översyn av sitt employer branding-arbete. Dyhre 

menar att detta kan göras genom att bland annat bryta ned resultatet från Universum Groups 

undersökningar och på så vis få reda på den tänkta målgruppens syn på företaget.  

Under åren 2008 och 2009 har nedskärningar gjorts inom företaget och nästan 100 personer har 

sagts upp från företaget. Arbetet med att bygga upp arbetsgivarvarumärket får enligt Parment och 

Dyhre (2009) aldrig upphöra, det gäller även när företaget inte nyanställer. Det förberedande arbetet 

inför framtida rekryteringar bör ses på fyra till fem års sikt (intervju, Dyhre, 2011). Q-Med bekräftar 

att de inte arbetat med att marknadsföra sig själva som arbetsgivare på grund av nedskärningarna 

(intervju, Olsson, 2010).  

Att förmedla en enhetlig bild av arbetsgivarvarumärket, företagsvarumärket och 

konsumentvarumärket är viktigt för alla företag, bilden bör överensstämma både externt och internt 

(Knox & Freeman, 2006). Ett företags produkter och tjänster kan påverka hur potentiella 

medarbetare uppfattar företaget (Knox & Freeman, 2006). Anna Dyhre (Intervju, 2011) menar starka 

företagsvarumärken eller konsumentvarumärken ofta rankas högt.  Q-Med anser att deras produkter 

ska signalera deras värderingar och har som vision att ”utveckla och erbjuda säkra, effektiva och 

innovativa produkter för estetiska behandlingar så att utseendet återspeglar hur insidan känns”.  

Det bör enligt Moroko & Uncles (2008) också finnas en överensstämmelse vad gäller företagskultur, 

värderingar och arbetsgivarvarumärke. Q-Med arbetar med företagskulturen genom olika åtgärds- 

och aktivitetsplaner. Det sker bland annat genom projektet, The Q-Med Way. Projektet handlar om 

att fastställa företagets framgångsfaktorer, företaget har också valt tre värdeord (affärsmässighet, 

enkelhet och nytänkande) som skall ha verkan på allt som sker inom företaget. The Q-Med Way kan 

ses som en del i att förena medarbetarna med arbetsgivarvarumärket och förstärka 

företagsvärderingar. Ett företags värderingar bör vara tydliga så att potentiella medarbetare enklare 

ska kunna identifiera företaget som en attraktiv arbetsgivare (Moroko & Uncles, 2008). Q-Med 

förmedlar värdeorden externt genom att ha ett fast grundmaterial som ska signalera företagets 

värderingar. Att förmedla mjuka faktorer som företagsvärderingar har blivit viktigare än hårda 
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faktorer som höga löner (Michaels et al., 2001). Q-Med försöker att både ha konkurrenskraftiga löner 

och mjuka faktorer som god arbetsmiljö och tydliga företagsvärderingar för att vara attraktiv som 

arbetsgivare.  

Talang är enligt Parment och Dyhre (2009, s. 12) en av företagens allra viktigaste resurs, med talang 

avses rätt person på rätt plats. Faktorer som lett till ett så kallat ”war for talent” är bland annat 

tendensen att de anställda är mer rörliga och mindre lojala (Michaels et al., 2001). På Q-Med är 

personalomsättningen låg, enligt Sabina Rasiwala Hägglund. HR upplever att det finns en god tillgång 

på behöriga sökande för de tjänster som annonserats ut och har inga problem med att finna 

passande kandidater. Parment och Dyhre (2009) hävdar att det oavsett konjunktur är lätt för 

framgångsrika företag att rekrytera kompetent personal. 

Personer som lämnar ett företag bör göra det med så positivt intryck som möjligt (Parment & Dyhre, 

2009, s. 60-61). På Q-Med utförs alltid exit-intervjuer efter uppsägningar. Det är frivilligt för personen 

som lämnar företaget att inte medverka, men enligt Björn Olsson (HRM) ställer de flesta upp.  HR-

avdelningen på Q-Med ser inga problem med att finna bra kandidater till de tjänster som 

utannonserats, utan anser att det finns en god matchning vad gäller arbetssökande och kravprofil. 

Universum Groups huvudsakliga budskap är också kvalitet för kvantitet vad gäller kandidater för en 

tjänst (intervju, Johansson, 2011). 

Q-Med är medvetna om medarbetarnas roll när det kommer till att förmedla arbetsgivarvarumärket: 

”Trivs de så har vi 400 personer som marknadsför oss som medarbetare”, säger Björn Olsson som är 

rekryteringschef på Q-Med.  Sabina Rasiwala Hägglund framhäver att Q-Med främst är bra på att 

marknadsföra sig som arbetsgivare vad gäller naturvetenskapliga anställningar. De två 

arbetsmarknadsmässor som företaget årligen deltar på riktar sig till civilingenjörsstudenter. Anna 

Dyhre (intervju, 2011) menar att det är viktigt för företag att bestämma vilken målgrupp man vill nå 

med employer branding-arbetet. Detta baserat på det rekryteringsbehov som kan komma att uppstå 

inom olika funktionen i företaget. Dyhre betonar att arbetet med employer branding ska ske 

kontinuerligt och vara långsiktigt. 

Moroko och Uncles (2008) definierar ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke som känt och synligt, 

generöst och tillmötesgående samt differentierat från konkurrenterna. Q-Med är enligt dem själva 

kända inom sin region, det finns enligt Collins och Stevens (2002) ett samband mellan kända och 

framgångsrika arbetsgivare. Q-Meds medarbetarundersökning visar ett övergripande betyg 4 av 5 

som arbetsgivare. Q-Med menar att det kan ses som en indikation på att de lyckas som arbetsgivare, 

trots att det är svårt att göra jämförelser med andra företag eftersom undersökningen är gjort för Q-

Med. Medarbetarnöjdhet kan ses som ett tecken på att arbetsgivaren är generös och 

tillmötesgående (Moroko & Uncles, 2008). Nyckeln till framgång är Moroko och Uncles (2008) att 

vara differentierad som arbetsgivare. Q-Meds placering på Universums rankningslista över de mest 

attraktiva arbetsgivare är 93 av 100 på FöretagsBarometern och 89 av 100 på KarriärBarometern, 

inom området teknik. 
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6.2 Employer branding på Q-Med 
Employer branding kan enligt Parment och Dyhre (2009, s. 56-58) ses som femstegsprocess där varje 

steg motsvarar en strategi för arbetsgivarvarumärkesbyggande. Syftet är också att förmedla 

företagsspecifika värden genom ett värdeförslag, EVP (Parment & Dyhre, 2009, s. 56-58). På Q-Med 

finns ingen uttalad strategi eller mål för employer branding, men alla nyckelstrategier som 

presenteras i modellen för employer branding-processen: undersökning, företagsspecifika värden, 

kommunikationsstrategi, kommunikationsmaterial och handling återfinns hos företaget.   

 

6.2.1 Undersökningar 

Pålitlig intern och extern information kan ses som det första steget i employer branding-processen, 

olika former av undersökningar som kan användas är exempelvis medarbetarundersökningar, 

löneenkäter och rankningslistor för arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009, s. 59). Q-Med genomför 

varje år en medarbetarundersökning och framhåller i årsredovisningen att ett starkt engagemang hos 

medarbetarna är viktigt. Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 60-61) är det vanligt att företag använder 

sig av enkätundersökningar för att mäta medarbetarnöjdhet, om en sådan undersökning genomförs 

är det viktigt att dela upp informationen med avseende på demografiska faktorer och funktion i 

företaget. I Q-Meds medarbetarundersökning delas personalen in utifrån organisatorisk tillhörighet, 

kön och ålder, undersökningen är anonym. Parment och Dyhre (2009, s. 60-61) hävdar att det är 

viktigt att medarbetarna får vara anonyma i medarbetarundersökningar för att säkerställa ärliga svar. 

Det är också viktigt att resultatet av undersökningarna är mätbart och att det finns ett 

åtgärdsprogram (Parment & Dyhre, 2009, s. 61). På Q-Med används en femgradig skala för att 

betygsätta olika faktorer som ledarskap, arbetsvillkor, arbetssituation och den generella synen på 

företaget. Q-Med förmedlar vidare det generella resultatet till alla på företaget. Parment och Dyhre 

framhåller vikten av att kommunicera resultatet till medarbetarna, så att de kan se förbättringar 

eftersom medarbetare växer av att arbeta hos en arbetsgivare som ses som attraktiv och de stärker 

sitt privata varumärke (Parment & Dyhre, 2009, s. 61). Medarbetarna på Q-Med får också lämna 

kommentarer i samband med den årliga medarbetarundersökningen, senast mottogs 3000 

kommentarer. Uppföljning av Q-Meds medarbetarundersökning sker både på gruppnivå och på 

ledningsnivå, ett resultat av den senaste undersökningen var införandet av ett nytt intranät eftersom 

medarbetarna efterfrågade bättre information. 

Vad gäller extern information tar Q-Med del av löneenkäter och statistik, men är ointresserade av 

placering på listor över attraktiva arbetsgivare. Hur väl ett företag placerar sig på en rankinglista är 

en kombination av många olika faktorer, där ett företags employer branding-aktiviteter är en del, 

men för företaget handlar det framförallt om att vara en attraktiv arbetsgivare i den specifika 

målgrupp som de vill nå (intervju, Johansson, 2011). 

 

6.2.2 Företagsspecifika värden 

För att kunna förmedla ett företagsspecifikt värde måste företag identifiera sitt värdeförslag, EVP. 

EVP återspeglar företagets komparativa fördel som arbetsgivare. För att vara framgångsrikt bör det 

vara sant, attraktivt och differentierat. Genom att genomföra en IPI-analys (Identitet – Profil – Image) 

kan ett företag identifiera sitt EVP. (Parment & Dyhre, 2009, s.67) 
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Q-Med har ingen uttalad employer branding men har arbetar mer eller mindre med alla delarna som 

ingår i IPI-analysen.  

1. Identitet – Det som företaget verkligen är 

Syftet med det första steget är att få en förståelse för hur befintliga medarbetare uppfattar företaget 

och identifiera den sanna bilden (Parment & Dyhre, 2009, s. 68). Q-Med undersöker årligen hur deras 

befintliga medarbetare uppfattar företaget genom en medarbetarundersökning. Undersökningen är 

anonym och medarbetarna delas in i grupper utifrån organisatorisk tillhörighet, kön och ålder. 

Anonymitet är en viktig faktor för att få ett sanningsenligt resultat, demografisk uppdelning är 

relevant på grund av att olika grupper av anställda finner olika erbjudande attraktiva (Parment & 

Dyhre, 2009, s. 68-71). 

2. Profil – Det som företaget vill vara 

Ledningsgruppens visioner är grundläggande i det andra steget, som handlar om vad företaget vill 

vara och vilka värderingar som ska genomsyra arbetet (Parment & Dyhre, 2009, s. 68-71). Q-Med har 

genom projektet The Q-Med Way arbetat med att fastställa sina visioner om hur företaget vill 

uppfattas. Det har skett genom utvecklande av värdeorden som ska genomsyra hela koncernen. 

Värdeorden förmedlas bland annat genom interna filmer som medarbetarna runt om i världen kan ta 

del av via intranätet. Kopplingen mellan verkligheten och det som företaget vill vara är ofta svag 

eftersom ledningen ofta brister i kommunikationen internt (Parment & Dyhre, 2009, s. 68-71). I 

fastställande av värdeorden har inte bara Q-Meds ledning deltagit utan hela företaget har engagerats 

genom workshops och diskussionsgrupper. 

3. Image – Hur företaget uppfattas av andra.  

Det sista steget i analysen handlar om att ta del av extern information, som kvantitativa 

enkätundersökningar eller rankningslistor över attraktiva arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009, s. 68-

71). Externa undersökningar är något som Q-Med arbetar relativt lite med. Ibland kan välkända 

arbetsgivare ha problem med att de får för många ansökningar på tjänst som inte matchar kraven för 

tjänsten (Parment & Dyhre, 2009, s. 68-71). Q-Med har enligt HR inga problem med att finna 

passande kandidater till deras utannonserade tjänster. Rasiwala Hägglund menar att Q-Med dock 

främst framställs som en arbetsgivare för tekniska utbildningar och att de skulle kunna bli bättre på 

att nå övriga studenter. Länken mellan profil och image är oftast starkare än länken mellan profil och 

identitet, enligt Parment & Dyhre (2009, s. 68-71) beror det på att företag ofta är skickligare på att 

kommunicera sitt budskap utåt. 
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Figur 6: Tre steg för att identifiera EVP. Ju närmare cirklarna är varandra desto bättre. Identitet och profil är 

relativt nära varandra medan image, den externa synen, skulle kunna förbättras. 

Figur 6 indikerar hur en IPI-Analys av företaget Q-Med skulle kunna se ut. För att utföra en fullständig 

IPI-analys krävs omfattande intern information men utifrån de uppgifter som den empiriska 

fallstudien resulterat i kan Q-Meds EVP tolkas som relativt sant, attraktivt och differentierat. Det 

finns en tydlig koppling mellan identitet och profil och Q-Med arbetar med att förmedla sina 

företagsvärderingar intern genom projektet The Q-Med Way.  

En viktig del i differentieringen för företag är att skapa en positiv företagskultur, forskning (Parment 

& Dyhre, 2009, s. 70-71) stöder Björn Olssons (HRM) tes om att medarbetare som är nöjda och trivs 

ofta är goda ambassadörer för företaget. Arbetskamraterna och ett gott ledarskap är viktiga faktorer 

som differentierar företag som arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009, s. 70-71). I Q-Meds fall pekar 

medarbetarundersökningen där ledarskapet fått betyg 3,9 av 5 på ett framgångsrikt ledarskap. Att 

företaget anordnar ledarskapsutbildningar kan också ses som ett tecken på att prioriteras hos Q-

Med.  

 

6.2.3 Kommunikationsstrategi 

En tydlig kommunikationsstrategi bör utformas för att samordna alla employer branding-aktiviter för 

att nå rätt målgrupp via rätt kommunikationskanaler, utifrån en IPI-Anlys kan målgruppen 

identifieras (Parment & Dyhre, 2009, s. 72-74). Q-Med deltar två gånger om året i 

arbetsmarknadsmässor på KTH och Uppsala universitet, dessa mässor riktas till blivande ingenjörer 

och för Q-Med är deras medverkade ett sätt att nå potentiella medarbetare. Q-Med representeras av 

både chefer och andra medarbetare och även av personer som har koppling till lärosätet.  Parment & 

Dyhre (2009, s. 72-74) nämner arbetsmarknadsmässor som ett sätt att nå målgruppen men att det är 

viktigt för företaget att vara klara med vilka budskap som används och att det finns ett tydligt mål 

med deltagandet. 

Parment & Dyhre (2009, s. 72-74) framhåller vikten av intern kommunikation och hävdar att företag 

med starka arbetsgivarvarumärken har ofta ett öppet informationsflöde. Hos Q-Med har ett nytt 

intranät gett en plattform för intern kommunikation inom företaget. Intranätet är ett resultat av 

medarbetarundersökningen och används i hela koncernen, i Sverige och utomlands. I samband med 

presentation av års- och kvartalbokslut hålls möten där hela företaget bjuds in. 
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I kommunikationen med potentiella medarbetare är det viktigt att materialet riktas åt rätt håll 

(Parment & Dyhre, 2009, s. 72-74). Q-Med använder huvudsakligen den egna webbplatsen för att nå 

potentiella medarbetare. Ansvaret för webbplatsen delas av ledningsgruppen, informationschefen 

och HR. För att attrahera rätt mål grupp är det enligt Parment och Dyhre (2009, s. 72-74) viktigt att 

företagets webbplats känns välkomnande och öppen.  

 

6.2.4 Kommunikationsmaterial 

Kommunikationsmaterial bör stämma överens med företagets visioner, det är viktigt att målgruppen 

känner igen företaget vare sig det rör sig om en platsannons eller företagets webbplats (Parment & 

Dyhre, 2009, s. 76-77). Q-Med har specifika riktlinjer för allt material som företaget publicerar, de 

värdeord som Q-Med vill förmedla nämns i ett fast grundmaterial som finns till förfogande. Hos Q-

Med ansvarar varje avdelning för sin del på webbplatsen medan det generella ansvaret finns hos 

ledningen och informationsavdelningen. Allt material som går ut från ett företag bör ha samma 

uttryck och prägel, ett konsekvent arbetsgivarvarumärke grundas på förståelse för företaget och 

målgruppen (Parment & Dyhre, 2009, s. 76-77).  

 

6.2.5 Handling 

Employer branding-processens sista steg är enligt Parment och Dyhre (2009, s. 79) basen för en 

lyckad employer branding-process: att implementera och granska de föregående stegen. Företaget 

måste ha bestämda mål för employer branding-arbetet och även bestämma hur resultatet ska mätas. 

Det kan exempelvis ske genom oberoende rankinglistor och interna medarbetarundersökningar 

(Parment & Dyhre, 2009, s. 78-80) 

Q-Med har ingen utarbetad plan för sitt arbete med employer branding men arbetar ändå med alla 

steg i processen. Employer branding handlar om att hela tiden justera och förbättra 

arbetsgivarvarumärket genom olika strategier (Parment & Dyhre, 2009, s. 78-80). Utan en uttalad 

strategi och mätbara mål är det svårt för att företag att förbättra sitt arbetsgivarvarumärke. 

 



32 
 

7 Slutsats 
I det sista kapitlet återkopplas analys med uppsatsens syfte och frågeställningar. Resultatet 

presenteras och utifrån analysen dras slutsatser. Avslutningsvis ges förslag för framtida forskning 

inom området employer branding. 

Employer branding är en ständigt pågående process som hela tiden måste justeras och ändras för att 

nå önskat resultat (Parment & Dyhre, 2009, 79-80). I processen handlar det sista steget om att 

implementera och inspektera de föregående stegen, företag bör ha väldefinierade och mätbara mål 

med sin employer branding-process (Parment & Dyhre, 2009, 79-80).  Q-Med har i dag ingen specifik 

strategi vad gäller employer branding. Anna Dyhre (intervju, 2011) framhäver vikten att utan 

uppehåll arbeta med strategier för employer branding eftersom employer branding är en process 

som tar många år.  

Av analysen framkommer att Q-Med arbetar med alla fem nyckelstrategier i employer branding-

processen: 

 Undersökning – En medarbetarundersökning utförs årligen och Q-Med tar viss del av 
externa undersökningar som löneenkäter.  

 Företagsspecifika värden – Vikt läggs vid att förmedla företagsspecifika värden 
genom bland annat genom projektet The Q-Med Way där hela företaget har 
engagerats i att skapa tre gemensamma värdeord för företaget: affärsmässighet, 
enkelhet och nytänkande. 

 Kommunikationsstrategi – Ett nytt intranät har skapats för att ge en mer öppen 
kommunikation i företaget. Externt nås potentiella medarbetare främst via den egna 
webbplatsen och arbetsmarknadsmässor riktade till civilingenjörsstudenter. 

 Kommunikationsmaterial – Gemensamma riktlinjer finns för allt material och 
värdeorden inkluderas i materialet. 

 Handling – Q-Med förmedlar sitt EVP till medarbetarna men brister i 
kommunikationen utanför företaget. 

 

 

Figur 7. Employer branding-processen på Q-Med (egen bearbetning) 

Q-Med arbetar inte lika mycket med alla delarna i processen, se figur 7 ovan. De delar som utmärker 

sig är företagsspecifika värden och handling. Vad gäller företagsspecifika värden gör Q-Med stora 

ansträngningar för att ta fram de värden som definierar företaget. Hela företaget har varit delaktiga 

Undersökning Företagsspecifika värden 
Kommunikations- 

strategi 
Kommunikations- 

material 
Handling 
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vilket kan ses som något positivt, att det inte bara är ledningen som valt ut de värden som definierar 

Q-Med och ska genomsyra arbetet på företaget. Handling genomförs till viss del, men eftersom Q-

Med inte har någon utarbetad strategi är det svårt att implementera och kontrollera de tidigare 

stegen. Med en strategi skulle detta kunna ske mer kontrollerat. 

IPI-analysen indikerar att Q-Meds EVP kan tolkas som relativt sant, attraktivt och differentierat. En 

tydlig länk finns mellan identitet och profil medan image inte är lika tydligt kopplat till de föregående. 

Genom att ta del av mer extern information skulle Q-Med kunna få en tydligare bild av hur företaget 

uppfattas av andra. FöretagsBarometern eller KarriärBarometern kan enligt Anna Dyhre (intervju, 

2011) visa tendenser på hur väl ett företags arbete med employer branding sker och Dyhre hävdar 

att företag som tappar många placeringar bör reflektera över sina handlingar. Q-Med har de senaste 

åren tappar flera placeringar både på FöretagsBarometern eller KarriärBarometern och bör därför 

analysera vad som skett det senaste året som kan ha lett till raset. Enligt egen utsago har företaget 

avstått från att marknadsföra sig själv som arbetsgivare på grund av nedskärningar, vilket kan tolkas 

som en anledning till det kraftiga raset. 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur Q-Med arbetar med employer branding, både internt och 

externt, samt beskriva deras employer branding-process. Även om Q-Med enligt inte arbetar aktivt 

med strategier för employer branding har vi kunnat se att de inom många områden har lyckats med 

sin employer branding. Utifrån IPI-analysen har vi kunnat dra slutsatsen att företaget främst satsar på 

identitet (vad företaget verkligen är) och profil (hur företaget vill uppfattas), medan image (hur andra 

uppfattar företaget) inte varit någon prioritering. De senaste årens nedskärningar och 

effektiviseringar har inneburit att uppemot 100 medarbetare tvingats lämna Q-Med, vilket kan vara 

en förklaring till varför Q-Med inte satsat på sin image. Det går dock emot teorierna att inte satsa på 

extern employer branding i lågkonjunktur, eftersom arbetet med arbetsgivarvarumärket är minst lika 

viktigt i ekonomiska nedgångar.  

Utifrån frågeställningen har vi kommit fram till att Q-Med avser att förmedla värdeorden 

affärsmässighet, enkelhet och nytänkande potentiella och befintliga medarbetare. Dessa värdeord 

ska återspegla Q-Med företagsspecifika värde. Trots att Q-Med inte har några uttalade strategier för 

employer branding agerar företaget ofta på ett sätt som bidrar till en lyckad employer branding, 

företrädesvis internt. Vad gäller extern employer branding finns utrymme för förbättring. 

Våra slutsatser är följande: 

 Undersökning – Det är positivt att Q-Med arbetar med sin årliga 
medarbetarundersökning men det skulle sannolikt gynna företaget att även ta del av 
externa undersökningar från oberoende källor. Universum Groups rankningslistor 
kan ses som en indikation på hur väl ett företags employer branding fungerar och Q-
Med bör därför undersöka varför de fallit så många placeringar det senaste året.  
 
 

 Företagsspecifika värden – Projektet The Q-Med Way, med de tre gemensamma 
värdeorden: affärsmässighet, enkelhet och nytänkandeskapats bör fortsätta. Det är 
en viktig del av företagets interna employer branding-arbete och bör ske mer 
formaliserat med mätbara mål och resultat. 
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 Kommunikationsstrategi – Internt sker kommunikationen framförallt via ett 
intranät. Det är positivt med en öppen kommunikation eftersom öppna företag 
oftast har starkare arbetsgivarvarumärken. Q-Med använder främst sin webbplats 
för att kommunicera med potentiella medarbetare, och även arbetsmarknadsdagar. 
Vill Q-Med nå en ny målgrupp, förutom studenter vid tekniska utbildningar, bör 
företaget omarbeta sin kommunikationsstrategi eftersom den i nuläget främst riktas 
mot civilingenjörsstudenter. 
 
 

 Kommunikationsmaterial – Q-Med har en enhetlig känsla i allt 
kommunikationsmaterial som går ut från företaget där företagets värderingar 
återspeglas, något som är väldigt viktigt eftersom alla budskap som kommer från 
företaget bör vara samstämmiga. 
 
 

 Handling – Q-Med förmedlar sitt EVP till medarbetarna men brister i 
kommunikationen utanför företaget. För att nå fullt ut med sitt employer branding-
arbete måste Q-Med ha en uttalad och målinriktad strategi för arbetet med 
employer branding. 

 
 
 
För framtida forskning skulle det vara intressant att jämföra två eller fler företag för att urskilja 

likheter och skillnader i arbetet med employer branding, speciellt intressant skulle vara att jämföra 

ett lyckat och ett mindre lyckat arbetsgivarvarumärke.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Vad har du arbetat med innan du började på Q-

Med? 
3. Hur länge har du jobbat på Q-Med? 
4. Vilken är din tjänst/position på Q-Med? 

 
Allmänt om employer branding 

5. Hur skulle du beskriva employer branding (EB)? 
6. På vilket sätt arbetar du med EB? 
7. På vilket sätt arbetar Q-Med med EB?  
8. Har Q-Med en uttalad strategi för EB? 
9. Finns det några uttalade mål för EB på Q-Med? 

(Rankningslistor, medarbetarnöjdhet, låg 
personalomsättning) 
 

Rekrytering 
10. Vem ansvarar för utformningen av platsannonser? 
11. När ni annonserar om en tjänst, i vilken 

utsträckning matchar de sökande kraven för 
tjänsten? 
 

Undersökningar 
12. Vilka interna undersökningar görs på Q-Med? 
13. På vilket sätt utformas er 

medarbetarundersökning? 
(Anonyma? Enkäter? Hur ofta? Hur bestäms skalan? 

Jämförelse med andra företag? Vilka?)  

14. Delas de anställda in i kategorier, som 
demografiska? 

15. Kan du berätta något om utfallet på 
undersökningen? 

16. Hur sker uppföljningen av medarbetar-
undersökningen? 

17. Vem ansvarar för medarbetarundersökningar? 
18. Vad händer om en medarbetare väljer att lämna 

företaget? 
19. Vilka externa undersökningar tar ni del av? (T ex 

löneenkäter, rankningslistor, rapporter) 
20. Om så är fallet, på vilket sätt använder ni externa 

undersökningar? 
 

 

 Kommunikation och marknadsföring 
21. Vilka kommunikationskanaler 

använder Q-Med för att nå 
potentiella medarbetare?  

22. Deltar Q-Med på 
arbetsmarknadsdagar, mässor? 

23. Om så är fallet, vilka representerar 
företaget? (tjänst/nivå) 

24. Vem bestämmer vilken information 
som finns på webbplatsen? 

25. Finns det några riktlinjer för hur 
kommunikationsmaterial ska 
utformas? 

26. Hur sker den interna 
kommunikationen hos Q-Med? 

Avslutningsvis… 
27. Finns det något som du skulle vilja 

tillägga? 

 

 

Förrådsfrågor 
-Vad hände? 

- Vad menar du? 

- Hur skulle du beskriva det? 

- Hur visade det sig? 

- Kan du ge ett exempel? 

- Varför? 

 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008, s.101) 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 

 

 


