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Sammanfattning 
 
Samhällets konstanta utveckling och ständiga förändringar på marknaden innebär att 
organisationer behöver anpassa sig och sina erbjudanden utefter detta för att bibehålla 
konkurrenskraft. Inom ämnet marknadsföring har en del av den centraliserade synen 
på varor flyttats till ett fokus på organisationers anställda. Framförallt inom 
tjänstebaserade företag ökar värdet av att ha rätt personal då det är människorna inom 
organisationerna som utför företagets erbjudanden. 
 
Detta relativt nya uppmärksammande visar på vikten av att företag internt 
marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke. Med detta tillkommer dock komplexiteten 
som anställda i all sin mänsklighet medför. Behov och förväntningar, motivation och 
attityder är några komponenter som influerar hur anställda fungerar och engagerar sig 
på en arbetsplats. 
 
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka hur företag hanterar denna 
komplexitet genom begreppet employer branding. För att kunna få något djup i 
studien har en begränsning varit nödvändig, varpå vi valt att fokusera på banksektorn. 
Anledningen till detta var denna sektors beroende av kompetent och sakkunniga 
medarbetare. Banksektorn är dessutom verksamt med tjänster som kan vara svåra att 
differentieras från konkurrenter, vilket innebär att de som utför tjänsterna blir än mer 
betydelsefulla. 
 
Forskningsfrågorna som studien skall besvara är: 
Hur arbetar banker med employer branding? 
Varför arbetar banker med employer branding? 
 
Teorin bygger på relevant litteratur och vetenskapliga artiklar där sökord som använts 
är: “employer branding”, “employer brand”, “organisationskultur”, “personalidé”, 
“motivation”, “intern marknadsföring”, “corporate branding” samt “behov” och 
“attityder”. Den insamlade datan är baserad på en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer, av bankerna utvalda medarbetare som arbetar med 
ämnet. 
 
Vår analys och slutsats visar på att företagen aktivt arbetar med employer branding 
genom kommunikation, ett upprätthållande av goda relationer, förmåner, erbjudanden 
och olika typer av möjligheter till utveckling och utbildning inom organisationerna. 
Detta för att skapa trivsel och attraktivitet till arbetsplatsen, som i sin tur förväntas 
leda till en effektivitet och ett starkt engagemang synligt genom de anställdas 
arbetsinsatser. Slutligen lämnas i vår uppsats förslag till vidare forskning inom ämnet 
employer branding som rör belöningssystemet och differentiering mellan företags 
varumärke i stort samt dess arbetsgivarvarumärke.  



	  

Abstract 
 
Societys constant evolution and the constant changes on the market forces 
organizations to adapt themselves and the products they offer to stay competitive. The 
framework of marketing has shifted, to some degree, from the centralized view on 
products to more of a focus on a organization´s employees. Service companies have 
the most to gain by having the right employees, because they are the person in the 
organization who does the service the company sells. 
 
The new marketing focus on employees shows the importance of internal marketing, 
companies marketing their own brand to their employees. With this comes the 
complexity that all employees bring in all their humanity. Needs and expectations, 
motivation and attitudes are some components, which influences how employees 
functions and the level of involvement they have in their workplace. 
 
Our purpose with this study has been to investigate how companies handle this 
complexity through the subject employer branding. To be able to get some depth to 
our study we had to narrow our scope and have chosen to investigate the banking 
sector. The banking sector was chosen because of their need for competent and 
knowledgeable personnel. Another reason are that the products the bank offers the 
consumer is hard to differentiate from the products from other banks, therefore the 
personnel and how they handle companies are even more important. 
 
The questions the study are trying to answer are: 
How do banks utilize employer branding? 
Why does banks utilize employer branding? 
 
The theoretical basis of our study is based on relevant literature and scientific articles. 
The search words we used are: “employer brand”, “organisationskultur”, 
“personalidé”, “motivation”, “intern marknadsföring”, “corporate branding”, “behov” 
and “attityder”. The gathered data is based on a qualitativestudy with semistructured 
interview with, by the banks, chosen personnel who work with the subject. 
 
Our analysis and conclusion shows that companies actively work with employer 
branding through communication, the maintenance of good relations, benefits, 
promotions, and types of opportunities for development and training within the 
organizations. This to create comfort and attractiveness to the workplace, which in 
turn is expected to lead to efficiency and a strong commitment visibly by the 
employees' work efforts. Finally we give some suggestion for further study in the 
subject employer branding, related to the reward system and the differentiation 
between corporate brand as a whole and its employer brand.  
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Disposition 
Här tydliggörs hela uppsatsens disposition samt kortare presentationer av uppsatsens 
avsnitt görs. 
 
1. Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren för ämnet där också aktualiteten belyses. 
Forskningsområdet presenteras och författarna motiverar varför studien är av intresse. 
 
2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I avsnittet diskuteras vetenskapliga metodval, där ämnesval motiveras samt en genomgång av 
förförståelse och tidigare kunskap utförs samt hur detta kan komma att påverka studiens 
resultat. Sättet att se på världen kommer också påverka genomförandet av studien samt 
kunskapen som eftersöks, därför presenteras även kunskapssyn och vetenskapligt 
förhållningssätt. Vidare motiveras deduktivt angreppsätt samt kvalitativ studie. Studiens 
perspektiv diskuteras och sedan presenteras litteratursökning samt val av teorier. I kapitel fyra 
behandlas praktiska metodval. 
 
3. Employer branding – Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras begreppen “Employer brand - Varumärket som arbetsgivare” samt 
“Employer branding - Arbetsstrategin kring företags employer brand”. Samt de fyra teorier 
som valts ut att använda för att svara på uppsatsens problemformulering “Employer branding 
som ramverk”, “Employer brand karakteristika och lednings inblandning”, “Kommunikation 
som internt redskap” och “Personalidén - Medarbetares process inom organisationen”. 
 
4. Praktisk metod 
I kapitlet behandlas praktiska metodval, där redogörelse för hur författarna praktiskt gått till 
väga vid urval av fallföretag och respondenter görs, samt en kortare presentation av dessa. 
Därefter beskrivs tillvägagångssättet av datainsamlingen. I slutet av kapitlet hålls en 
diskussion där studiens trovärdighet ligger i fokus. 
 
5. Empiri 
I kapitlet presenteras empiriskt material från fyra djupintervjuer. Datat presenteras med en 
respondent i taget kopplat till de teman som intervjuguiden är uppbyggd på: definition av 
arbetsgivarvarumärket, rekrytering, kompetens, utveckling & karriär, socialisering, 
belöningssystem & förmåner, avveckling samt framtid. 
 
6. Analys 
I det sjätte kapitlet analyseras det empiriska datan utifrån den teoretiska referensramen. 
Analysen är även den uppbyggd utifrån den semistrukturerade intervjun med de olika teman 
som nämnt ovan. 
 
7. Slutsats och förslag till vidare forskning 
Det avslutande kapitlet innefattar slutsatser utifrån analysen som ämnar svara på 
problemformuleringen och uppnå syftet. Sedan presenteras förslag till vidare forskning 
rörande ämnesområdet. 
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1. Inledning 
Samhället är i ständig utveckling och förändring vilket innebär konstanta utmaningar 
för företag när det gäller att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Det krävs att 
organisationer snabbt anpassar sig till nya omständigheter för att kunna fortsätta växa 
och inte bli utkonkurrerade. Företag kan med fördel använda olika strategier för att nå 
den kompetens och produktivitet som är nödvändig för organisationens anpassning på 
marknaden. Arbetskraft är en betydande tillgång och det är således av vikt att 
företagen lyckas rekrytera och behålla önskvärda resurser som även matchar 
organisationens värderingar och mål. 
 
Inom marknadsföringen har anställda som ett företags tillgång uppmärksammats mer 
och mer inom ämnets forskning och därigenom även belyst vikten av att flytta fokus 
från varor som en organisations erbjudande. Detta gäller främst för tjänstebaserade 
företag där personalen indirekt blir organisationens erbjudande, servicen som utförs 
av anställda sätts därför i centrum. Med detta fokus på människorna inom 
organisationen tillkommer dock utmaningar för företagen som arbetsgivare. Med ett 
sådant synsätt skapas det hos arbetsgivare ett förhållande till medarbetare som gör 
dem beroende av vad dessa individer presterar. Detta, som vi uppfattat det, relativt 
nya synsätt samlas under begreppet employer branding, vilket bland annat handlar om 
att företag bör se sina anställda som interna kunder. Precis som i relationen mellan 
företag och externa kunder finns det behov och förväntningar som behöver mötas och 
uppnås, vilket innebär en ny dimension i företagets marknadsföring; nämligen den 
interna - riktat mot dess interna kunder; de människor som verkar inom företaget. 
 
Människor är komplexa, det finns behov av olika slag som påverkar hur vi beter oss, 
presterar och producerar. Vi finner det därför intressant att undersöka hur företag 
väljer att möta dessa behov för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö för sina anställda, 
och därigenom skapa identifikation och samhörighet med företaget för att verka till 
dess effektivitet och konkurrenskraft. 
 
I vår undersökning har vi valt att studera employer branding utifrån en tjänstebaserad 
organisations synvinkel. För att begränsa oss ytterligare har vi valt att fokusera på 
banksektorn, då det är organisationer som är beroende av sina tjänster och anställda. 
Banksektorn är även beroende av att tjänsterna utförs med hög professionalitet och 
sakkunnighet då tjänsterna innebär att handskas med privatpersoners ekonomi.   
 
1. 1 Bakgrund 
Vi fortsätter med att presentera teorier och litteratur kring ämnet employer branding 
samt närliggande ämnen; varumärken, corporate branding samt intern 
marknadsföring. Detta kommer sedan mynnar ut till en problemdiskussion vilket 
bygger upp en bakgrund och diskussion kring studiens problemformulering och syfte, 
som kommer ligga som grund för hela arbetet. 
 
Marknadsföring handlar om att göra företagserbjudanden så attraktiva som möjligt. 
Enligt Doyle (2002, s. 157) kommer kunder vara likgiltiga om vilket företag de 
handlar från om erbjudanden om produkter och tjänster uppfattas på samma sätt. Han 
menar att en viktig del med marknadsföring är att skapa preferenser för företagets 
varumärke, de företag som lyckas med sin marknadsföring och tillfredsställer sina 
kunders behov kommer också få större kundkrets som är villiga att betala lite mer för 
just det varumärket. De fördelaktiga marknadsandelarna som ett starkt varumärke 
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genererat kan ses som själva värdet av företagets varumärke (Keller, 2009, s. 140). 
Anställda har stor påverkan på de externa och interna miljöerna i företag och fungerar 
oftast som länken däremellan, därför har de också en central roll i hur kunder 
uppfattar en organisation och dess varumärke (Harris & de Chernatony, 2001, s. 442). 
Enligt Harris & de Chernatony, (2001, s. 442) glömmer företagsledare ofta bort att ett 
varumärkes känslomässiga värderingar inte bara speglas i annonsering och reklam 
utan även genom de anställdas interaktioner med intressenter, vilket inte borde 
förringas när det gäller att skapa viktiga konkurrensfördelar. 
 
Enligt Doyle (2002, s. 170) är fördelar med ett starkt varumärke att företag kan få fler 
antal kunder som återkommer till företaget, behålla en god prisnivå som genererar 
ekonomisk tillväxt även på längre sikt, möjligheter till större marknadsandelar, samt 
att kunna positionera sig från konkurrenter. Branding har stor betydelse inom just 
tjänsteföretag eftersom starka varumärken ökar kunders förtroende av köp av tjänster 
som är immateriella (Berry, 2000, s. 128). Berry (2000, s. 128) menar att ett starkt 
varumärke gör att kunden enklare kan föreställa sig och skapa en uppfattning om 
immateriella produkter. Varumärket hjälper kunden att minska upplevda monetära 
och sociala kostnader över att köpa tjänster då dessa faktorer är svåra att bedöma 
innan köp, han menar att gällande tjänster är företaget det huvudsakliga varumärket. 
Företag varierar i sin förmåga att förstå dessa fördelar beroende på deras egna 
marknadsföringskunskaper och resurser, samt beroende på rådande omständigheter på 
marknaden, vissa möter starka konkurrensutmaningar som minskar fördelarna med 
varumärken (Keller, 2009, s. 140). 
 
Inom varumärket finns dess vision och kultur, visionen visar på ett varumärkes 
avsedda syfte och varför det finns till, samt dess huvudsakliga värderingar vilket ger 
vägledande riktlinjer (Harris & de Chernatony, 2001, s. 443). Harris & de Chernatony 
(2001, s. 443) menar vidare att anställda ska kunna relatera till ett varumärke samt 
kunna inspireras av detta, vilket då kräver att chefer och ledare skapar en grundlig 
förståelse för deras roll till varumärket. Att skapa en stark insikt till de grundläggande 
värderingarna är också viktigt för att kunna guida de anställdas beteende. Med hjälp 
av ovanstående förklaring av begreppet varumärken väljer vi i studien att se på termen 
som en strategi företag använder för att identifiera sitt företag samt dess tjänster och 
produkter bland kunder. Där en bra och vårdande relation mellan anställda inom 
organisationer och deras kunder är nyckeln till framgång när det gäller att skapa ett 
framgångsrikt tjänstebaserat varumärke (De Chernatony & Dall´Olmo Riley, 1999, i 
Papasolomou & Vrontis, 2006, s. 38). 
 
Corporate brand förklaras som uttryckta löften mellan en organisation och dess 
viktigaste intressegrupper, där det är av stor vikt att löftena hålls (Balmer, 1998, i 
Foster et al. 2010, s. 401). Corporate branding är användbart som strategi för att finna 
olika intressenter som aktieägare, anställda och potentiella medarbetare (Balmer & 
Grey 2003, i Foster et al. 2010, s. 401). Medan intern marknadsföring enligt Grönroos 
(2008 s. 364) grundar sig i att anställda utgör den första interna marknaden för 
företaget och att företaget ser personalen som sina interna kunder.  Det beskrivs inom 
den interna marknadsföringen som avgörande hur väl företaget lyckas marknadsföra 
sitt produkt- och tjänsteutbudet samt mål och visioner för sina anställda, lyckas detta 
är det större sannolikhet att även den externa marknadsföringen mot externa 
målgrupper och kunder också kommer bli framgångsrik. Genom detta finns där en 
koppling mellan intern och extern marknadsföring. 
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“Utan goda och välfungerande interna relationer kommer företaget inte att lyckas 
med att utveckla externa kundrelationer. Hur väl man förmår leda företagets personal 
- på alla nivåer- är en god indikation på hur väl man lyckas leda organisationen” 
(Grönroos, 2008 s. 364) 
 
Företag kan med fördel se sina anställda som partners där goda prestationer inom 
företaget lönar sig, det kan gälla löner, utvecklingsmöjligheter, ökat ansvar, kunskap 
och information inom företaget, det ger en relation som gynnar båda parter istället för 
att se den anställda som underordnade. (Grönroos, 2008, s. 365-366.) Med hjälp av 
ovanstående begreppsförklaringar av intern marknadsföring väljer vi att i det här 
arbetet, utifrån vårt syfte, se intern marknadsföring som de åtgärder företag använder 
för att motivera och skapa medvetenhet hos personal till att sträva efter företagets 
mål. Vi kommer i vårt fortsatta arbete att studera begreppen utifrån ett 
tjänsteperspektiv då vi tror att tillämpningen av employer branding är av särskild 
betydelse för företag som konkurrerar om tjänster. Vi fokuserar även på banker då det 
inom den finansiella sektorn finns väldigt likartade tjänster som innebär att det blir 
svårare med differentiering. 
 
1. 2 Problemdiskussion 
Tjänster är en typ av produkt som inte leder till något sorts ägarskap, utan istället 
baseras på olika fördelar, aktiviteter och tillfredsställanden (Papasolomou & Vrontis, 
2006, s. 37). De menar vidare att tjänstebaserade företag behöver ta ställning till om 
dess varumärke ska byggas på en konkret produkt eller på företagets identitet. Detta 
på grund av att tjänster är väldigt abstrakta och ogripbara. Ett starkt varumärke blir då 
ännu viktigare i jämförelse med ett företag som arbetar med konkreta varor. Inom den 
finansiella sektorn kan det vara svårt för företagen att differentiera sig då det endast 
bygger på hur organisationen sköter sitt arbete samt dess organisationskultur. Detta 
betyder i sin tur att hela företaget bidrar till dess varumärke. Med detta menas att 
företag inom den finansiella sektorn, som oftast arbetar med immateriella 
erbjudanden, kan ha svårare att skilja sig från konkurrenter jämfört med företag som 
arbetar med fysiska produkter. Detta mycket på grund av att servicen som anställda 
ger kunder även blir den faktor som ska särskilja dem från deras konkurrenter. 
Varumärket blir således beroende av alla som arbetar på företaget eftersom att det inte 
går att skilja på det som erbjuds och den som utför servicen, detta är också 
karaktäristiskt för en tjänst (Papasolomou & Vrontis, 2006, s. 39). Enligt 
Papasolomou & Vrontis (2006, s. 39) blir den anställde som utför tjänsten på så sätt 
en integrerad del i tjänsten som ges till kunden. 
 
Vad som i den finansiella sektorn påverkar individen till att välja en specifik tjänst 
handlar om hur pass starkt varumärke företaget har. Vissa företag kan ha varumärken 
som i stort sett är okända medan andra märken skapat hög medvetenhet hos kunder 
där lojaliteten är hög. Ett starkt varumärke kan på en marknad sägas reflektera ett 
företags marknadsandelar (Papasolomou & Vrontis, 2006, s. 38). Bevis har legat på 
att personliga interaktioner är generellt sett mer viktigt gällande kundservice och 
tillfredsställelse (Mosley, 2007, s. 123). 
 
De anställda inom ett företag kan ses som ett uttryck av företagets identitet. För att 
skapa ett starkt varumärke inom tjänsteföretag nämner Papasolomou & Vrontis (2006, 
s. 38) ett antal steg som kan skapa en känsla av ägandeskap genom hela 
organisationen gentemot varumärket och servicen: fastställa varumärket, identifiera 
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och bearbeta interna motgångar, utvärdera vad som kan levereras gentemot vad som 
föreslagits, ständig förbättring och expansion. Genom att följa dessa steg kan 
företaget arbeta fram ett så kallat servicekontrakt, som bidrar till att medarbetare 
lättare kan identifiera sig med organisationen. 
 
Då anställda blir alltmer centrala för utvecklingen av varumärken kan deras beteende i 
större utsträckning antingen stärka eller försämra värdet av varumärken, det är därför 
väsentligt att studera det interna inom organisationer för att försäkra sig om att det 
önskade värdet av företagets varumärke överensstämmer med anställdas värderingar 
och beteende (Harris & de Chernatony, 2001, s. 442). I den interna marknadsföringen 
och inom branding litteraturen har det länge varit känt att human resources spelar en 
viktig roll för det önskade varumärket och företagskulturen, men deras roll har ofta 
varit begränsade till kommunikativt stöd, i stället för att få spela en mer strategisk roll 
i företaget (Mosley, 2007, s. 129). Inom litteratur som berör ämnet marknadsföring 
kan man se en trend som visar på hur synen på varumärken, som tidigare lutat mer åt 
att ha varit en typ av image, numera kopplas ihop till hur man inom ett företag 
identifierar sig med sin arbetsgivare (Harris & de Chernatony, 2001, s. 442). De 
menar vidare att fokusera på varumärket som en image innebär den skillnad 
konsumenter ser på ett specifikt varumärke gentemot dess konkurrenter, medan 
identifikation med ett varumärke handlar om hur företagets ledare och anställda 
verkar för att skapa ett unikt varumärke. För störst framgång krävs att ledare 
uppmärksammar detta och fastställer varumärkets värderingar och sedan handlar 
utifrån att de anställdas inställning ska sammanfalla med dessa. Anställda inom en 
organisation eller företag bör därför ses som ett viktigt instrument i utvecklandet av 
ett varumärke. Corporate branding kräver att samtliga inom företaget handlar utifrån 
det önskade värdet av varumärket. 
 
Fokus har länge legat på strategin av employer branding att utveckla ett distinkt yttre 
anseende, där med endast begränsad tillämpning av begreppet att beskriva interna 
insatser för att driva anställdas engagemang och göra kulturförändringar (Mosley, 
2007, s. 130). Senare har strategierna kring employer branding utvecklats och som är 
mer anpassade till rekrytering och löften till anställda och arbetsgivaren, 
varumärkesutveckling med företag och kundvarumärke. 
 
Organisationskultur påverkas av många yttre faktorer som nationella och industriella, 
men framförallt påverkas den inre kulturen av dess personal (Hatch, 2002, s. 231). 
Hatch (2002, s. 231) menar också att alla medarbetare är på något sett influerade av 
flera kulturella aspekter redan innan de kommer till en arbetsplats. Exempel på vad 
som påverkar individens attityder och beteenden som i sin tur påverkar organisationen 
är familj, nationalitet, utbildning, religion och samhället. Forssell & Ivarsson 
Westerberg (2008, s. 131) skriver att organisationskulturen är en del av styrningen 
inom ett företag och att den organisatoriska kulturen inte endast är de regler som finns 
uttalade utan kan även innefatta informella regler på arbetsplatsen. Forssell & 
Ivarsson Westerberg menar vidare att vissa anser att organisationskultur är något som 
går att framkalla och forma från ledningens sida, detta görs då genom att ledningen 
försöker skapa betydande symboler och förhållningssätt som sedan utvecklas till att 
vara en norm för de anställda. Nöjda medarbetare ger bättre service till kunder, även 
medarbetares moral gör intryck på hur kunder uppfattar ett tjänsteföretag 
(Papasolomou & Vrontis, 2006, s. 39). 
 
Motiv är vad som driver individer till att driva något framåt. Dessa motiv består ofta 
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av ett behov eller av en önskan från individens sida, när ett sådant motiv stimuleras 
skapas drivkraft (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 289). Motivationsteorier används för 
att undersöka hur företag kan förbättra arbetslivskvaliteten för sina anställda. När 
chefer anger sina anställda som den största eller enda grunden för företagets 
konkurrenskraft innebär detta att de högt värdesätter sina medarbetare – 
organisationens mänskliga resurser (Wilson, 2004, s.156). Motivation kan även ses 
som en process där anställda påverkas av hur det förväntade resultatet ser ut, detta 
innebär att engagemang från individens sida relaterar till vad denne förväntas kunna 
få för utfall (Mullins, 1985, s. 5).  
 
Hur personal beter sig inom en organisation påverkas av individers attityder. En 
attityd kan definieras som känslor och mönster gentemot exempelvis en organisation 
eller personer inom den (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 288-289). Enligt Bruzelius & 
Skärvad är en utveckling, som skedde speciellt efter andra världskriget gällande 
attityd till arbete, att individen inte längre arbetade endast för att klara sig rent 
ekonomiskt utan även för att man önskade att utveckla livskvalitén och sig själv. 
Varför en individ arbetar kan därför beskrivas som ett osynligt kontrakt som bygger 
på dessa attityder. 
 
Thomson & Hecker (2000, s. 48-49) menar att inom dagens organisationer krävs 
ständiga uppdateringar för att hinna med det ständigt växande, förändrade globala 
marknaden. Strukturer blir ofta mer raka och strömlinjeformade, roller och arbetstitlar 
blir allt mer otydliga. Att beslut måste tas snabbare i och med ständiga förändringar är 
också en anledning till att det krävs att organisationer skapar bra relationer till de som 
arbetar i dem. Anställda har alltid ett beslut att ta gällande hur pass mycket de ska 
lägga in i företaget och känna delaktighet. Huruvida detta skapar effektivitet beror på 
hur kommunikationer sker invändigt, om interaktionen sker som anställda inom 
företaget eller om det finns en förståelse av dessa som interna kunder. “Buy-in” är ett 
uttryck som numera används av ledare och som innebär ett känslomässigt och 
intellektuellt åtagande. Den intellektuella sidan av detta handlar om att anställda 
förstår sig på företagets mål och visioner, samt hur de har möjlighet att påverka detta. 
Den andra sidan är ett känslomässigt åtagande där anställda har ett behov av att bygga 
engagemang och inspirera människor till att uppnå mål. Många ledare gör misstaget 
att endast fokusera på den intellektuella sidan utan någon strävan efter att vinna 
personalens hjärtliga engagemang. 
 
Värderingar är socialt uppbyggda riktlinjer som ofta ligger till grund för mål och 
standarder (Hatch, 2002, s. 246). Värderingar kan bestå av allt från demokrati och 
frihet till pengar. Normer är nära besläktade med begreppet värderingar, de handlar 
om oskrivna sociala regler och kan inom organisationer handla om att klädkoder på 
arbetsplatsen eller sättet medarbetare förväntas ta upp en sakfråga med chefen på. För 
att skilja mellan begreppen värderingar och normer kan värderingar beskrivas som en 
specifikation av vad som är viktigt för medlemmar i en organisation medan normer 
handlar om förväntningar och genom dessa skiljelinjen mellan vad som anses 
normalt/onormalt (Hatch, 2002, s. 246). 
 
Det blir allt viktigare, framförallt inom service- och kunskapsbaserade organisationer, 
att utforma förutsättningar på arbetsplatser som frigör anställdas kunskap, energi och 
frambringar motivation (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 284-285). Bruzelius & 
Skärvad menar att anledningen till att detta är särskilt viktigt i service- och 
kunskapsinriktade företag är på grund av att det ligger ett särskilt ansvar och styrning 
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hos den enskilde medarbetaren. En individ inom organisationer kan vara driven av 
olika anledningar, vilket bör uppmärksammas och stimuleras av arbetsgivaren. Viktigt 
för en medarbetare är att bli sedd som en individ och känna sig behövd. En person 
som i frihet får företa sig ansvar kommer kunna prestera på ett starkare sätt som denne 
annars inte skulle kunna göra. En annan faktor som också fungerar som drivkraft är 
information. En medarbetare som inte har korrekt eller tillräcklig information kommer 
inte kunna ta ansvar. 
 
I den här uppsatsen lägger vi fokus på banker i Sverige samt deras strategier och 
aktiviteter kring employer branding, detta är av intresse just eftersom personal är en 
viktig tillgång särskilt inom tjänsteföretag. Bankers tjänsteerbjudanden är direkt 
likartade och det finns därför möjlighet för banker att positionera sig jämt emot 
varandra för att vinna konkurrenskraft genom employer branding strategier, detta 
leder också till ett sätt att attrahera och bibehålla önskvärd personal som kan ge bästa 
möjliga service till kunder. Banker är en intressant bransch att studera då de spelar en 
viktig roll inom samhällsekonomin både för företag och privatpersoner där vi alla 
berörs genom lån, sparande, investeringar och försäkringar. De flesta banker har 
särskilda avdelningar som jobbar med just personal och rekryteringsfrågor och fokus 
ligger på bibehålla, anskaffa och utveckla kompetenta medarbetare. 
  
Engagerad personal behövs för att företagen ska nå uppsatta mål och kriterier därför 
är det också av vikt att engagera och utbilda personal. Detta utgör en stor del av 
många företags affärsplanering med tanke på de ständiga samhälleliga förändringarna 
som företag står inför. Även hit hör banker, och vi ser därför att det är relevant att 
studera bankers arbete kring employer branding med dess medarbetare och potentiella 
medarbetare. Det finns behov av kompetenta medarbetare för att har framgång hos 
kunder och driva företagsamheten framåt. Vi har hittat få tidigare studier gjorda om 
employer branding inom banksektorn och därför ser vi det intressant att undersöka 
just detta. 
 
1. 3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående resonemang och tidigare forskning kan vi konstatera att 
employer branding är relativt nytt och det finns begränsat med forskning i området. 
Vi är särskilt intresserade av att undersöka både på ett teoretiskt- och praktiskt plan 
vilket sätt banker arbetar för att vara attraktiva som arbetsgivare för anställda och 
potentiella medarbetare. Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen har följande 
forskningsfrågor utformats: 
 
Hur och varför arbetar banker med employer branding? 
 
Ovannämnda frågeformulering består således av två delfrågor: 
o Hur arbetar banker med employer branding? 
o Varför använder banker employer branding? 
 
1. 4 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen och undersöka hur och varför banker arbetar 
för att vara attraktiva arbetsgivare för anställda och potentiella medarbetare genom 
användning av employer branding. Mer detaljerat kommer vi utforska employer 
branding och dess roll för tjänsteyrken där kompetens bland anställda är mycket 
central. Vi ämnar utföra studien ifrån ett företagsperspektiv, där vi vill få ökad 
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förståelse av employer branding. Genom djupintervjuer med personer inom 
banksektorn kommer vi samla in empiriskt data för analys och genom det få fördjupad 
kunskap inom ämnet. 
 
1. 5 Avgränsningar 
Då vi antar ett företagsperspektiv kommer vi kunna få svar på det vi vill undersöka, 
de personer som vi intervjuar måste vara personer som har kunskap och erfarenhet 
inom ämnet och som aktivt arbetar samt har ansvar över rekrytering, personalfrågor 
och marknadsföring. Det kommer även röra sig om företag inom bankbranschen som 
har hemmamarknad i Sverige. Vi ser ett intresse i att undersöka banksektorn då det är 
en bransch som har en betydande inverkan på den svenska ekonomin, och vi vill 
därför belysa vikten av att locka och behålla rätt arbetskraft inom denna typ av 
företag. Banksektorn är en tjänstebransch, som också har stor inverkan på andra 
branscher och företag, där också personalresurser beskrivs som företagets viktigaste 
tillgång. Vi ämnar undersöka och kartlägga ett antal företag inom banksektorn, där 
fokus ligger på hur och varför de arbetar med employer branding, vi ämnar alltså inte 
till att göra jämförelser mellan de olika bankerna och avgränsar oss därför ifrån detta. 
 
1. 6 Begreppsförklaringar 
1. 6. 1 Corporate branding 
Corporate brand är ett uttryckt löfte mellan en organisation och dess viktigaste 
intressegrupper, där det är av stor vikt att löftena hålls (Balmer, 1998 i Foster et al. 
2010, s. 401). Corporate branding är användbart som strategi för att finna olika 
intressenter som aktieägare, anställda och potentiella medarbetare. (Balmer & Grey 
2003, i Foster et al. 2010, s. 401). 
 
1. 6. 2 Employer brand - Varumärket som arbetsgivare 
Ambler & Barrow (1996, s. 187) var först med att definiera begreppet som: 
“kombinationen av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som erbjuds 
via anställning och identifiering med arbetsgivaren. Huvudsyftet med employer brand 
är att ge ett enhetligt ramverk för ledningen att förenkla och fokusera prioriteringar, 
öka produktiviteten och förbättra rekrytering, bibehållande och engagemang.” 
 
1. 6. 3 Employer branding - Arbetsstrategin kring företags employer 
brand 
Definitioner av begreppet: “en målmedveten, långsiktig strategi för att hantera 
medvetenhet och uppfattning om anställda, potentiella medarbetare, och relaterade 
intressenter med avseende på ett visst företag” (ER Daily, Sullivan, 2004). 
 
1. 6. 4 Potentiella medarbetare 
Personer som är möjlig arbetskraft för ett företag. Det kan röra sig om personer som 
söker arbete, är anställda hos andra företag samt existerande arbetskraft.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I det andra kapitlet presenteras vetenskapliga metodval. Däribland val av ämne samt 
den förförståelse och tidigare erfarenhet författarna har samt hur de ser på 
verkligheten. Författarna motiverar angreppsätt, samt tillvägagångssätt vid 
litteratursökningen. Uppsatsens metodkapitel är med fördel uppdelat i två delar, 
kapitel två och kapitel fyra. Detta då författarna valt att skilja på de vetenskapliga 
metodvalen som finns i detta kapitel, samt de praktiska metodvalen som återfinns i 
kapitel fyra, för att läsaren ska få större klarhet i de olika metodvalen.  
 
2. 1 Ämnesval 
Vi är två studenter som båda studerar ekonomi på universitetsnivå med 
marknadsföring som huvudområde. Utbildningen riktar sig mycket mot service med 
kunden samt medarbetaren i fokus, därför föll det naturligt för oss att skriva 
kandidatuppsatsen inom detta ämne. Det är främst marknadsföring som har fångat 
vårt intresse, blivit vårt huvudämne och som vi gärna vill jobba inom i framtiden. Vi 
båda upplever att vi genom studierna har kommit i kontakt med employer branding 
som fenomen, då det inte är ovanligt att företag inom bank och finans kommer ut till 
universitet och högskolor i syfte att marknadsföra sig mot studenter för att locka 
studerande att söka arbete i deras företag. Då vi båda läser vårt sista år på 
utbildningen betyder det att vi snart ska ut på arbetsmarknaden för att själva söka 
arbete, i och med detta finner vi ett intresse att undersöka employer branding samt hur 
och varför företag använder det som strategi. Vi ser även fram emot att, genom den ny 
erfarna kunskap vi erhållit om ämnet genom denna uppsats, snart få söka oss ut på 
arbetsmarknaden med nya synsätt på employer branding. 
 
Vi anser även att studien fyller ett viktigt gap inom forskningen kring att attrahera 
befintlig och potentiell arbetskraft för tjänsteföretag där hög kompetens bland arbetare 
är viktig. Vi vill få svar på hur banker arbetar för att attrahera anställda och potentiella 
medarbetare och varför de använder employer branding som strategi för detta. Detta 
är ett viktigt ämne för de flesta företag men vi är särskilt intresserade att utforska 
ämnet inom företag som är verksamma inom kunskapsintensiva servicebranscher där 
personal är en betydelsefull tillgång i företagen. 
 
Varumärken är ett uppmärksammat ämne vilka ofta beskrivs som väldigt 
inflytelserika för att ett företag ska bli framgångsrikt, däremot upplever vi att 
employer branding är något som uppmärksammats senare och som bör utforskas mer. 
Existerande forskning inom området är otillräckligt och mestadels inriktat på 
undersökningar gjorda utifrån individens perspektiv med empiriskt data från anställda 
och potentiella medarbetare samt hur de upplever fenomenet, därför föreslår vi ett 
annat synsätt som tar sin utgångspunkt inom företagen och hämtar data från anställda 
med expertis inom ämnet och företag. Ämnet känns därför också både relevant och 
väsentligt för forskning inom ämnet marknadsföring. 
 
2. 2 Förförståelse 
Johansson-Lindfors (1993, s. 25) beskriver att det är av betydelse att veta forskares 
tidigare teoretiska och praktiska kunskaper samt vilket synsätt dem har på omvärlden. 
I den här delen beskriver vi vår egen förförståelse inför studien så att den läsande 
enklare kan sätta sig in och bilda sig en uppfattning om våra tidigare erfarenheter och 
kunskaper, samt hur det skulle kunna komma att påverka forskningsprocessen. 
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Bryman (2011, s. 43) skriver att det är svårt för forskare att behålla fullständig 
kontroll över sina egna värderingar och känslor. Då vi är fullt medvetna om detta 
kommer vi under arbetets gång att reflektera över vår egen förförståelse för att göra så 
objektiva val som möjligt för att få studien och dess resultat trovärdigt. 
 
Den teoretiska förförståelsen har vi fått ifrån våra utbildningar på 
civilekonomprogrammet samt filosofie kandidatutbildning inom ekonomi där vi nu 
läser vårt tredje år. Vi har under utbildningarna studerat marknadsföringsstrategier där 
många traditionella strategier främst utgår från relationen mellan företag och kund, 
andra kurser har berört ledarskap, varumärken och marknadsföring inom 
tjänstebranschen. Marknadsföring är ett ämne vi båda studerat på C-nivå och som vi 
anser att vi skapat oss en bra teoretisk förståelse inom, vilket vi också använder som 
en grund att stå på när vi fördjupar oss inom ämnet employer branding. Lisa har läst 
kurser vid Umeå Universitet om ”Service Marketing and Marketing Ethics” och 
Annica har läst kurser vid Luleå Tekniska Universitet ”Internationell marknadsföring” 
och “Industriell marknadsföring”, genom dessa kurser har vi behandlat det breda 
marknadsföringsämnet. Dessa tidigare teoretiska erfarenheter har delvis varit 
användbara för oss för att enklare få förståelse för marknadsförings modeller och 
teorier, dock har vi aldrig direkt berört ämnet employer branding under skoltiden. Vi 
känner även att vi har en viss vana vid litteratursökning vilket bidrar till att den 
processen bli mer effektiv och att vi har goda möjligheter att hitta relevanta och 
tillförlitliga källor. 
 
Personlig förförståelse inom ämnet har vi delvis fått genom tidigare anställning inom 
vård och omsorg, bilhandel, handel, kundservice och banksektorn, och då den 
relationen som funnits mellan oss som arbetstagare och företaget före och under 
anställning. Den personliga förförståelsen som anställda inom företag tror vi inte 
kommer påverka studien, då vi i forskningsprocessen antagit ett företagsperspektiv 
istället för att se det från anställdas perspektiv. 
 
Vi vill därför belysa den medvetenhet vi har om vår egen sociala bakgrund, utbildning 
samt arbetslivserfarenhet och att det är oundvikligt att studien till vis del påverkas av 
våra egna värderingar. Vi kommer trots det sträva efter ett så objektivt och opartiskt 
synsätt som möjligt genom att under arbetets gång stanna upp för diskussion med 
varandra och självreflektera över de olika val vi står inför och vad dess konsekvenser 
kan leda till för att därför minimera risken av att väva in våra egna åsikter och 
värderingar i arbetet. 
 
2. 3 Kunskapssyn och vetenskapligt förhållningssätt 
I denna del diskuteras vår syn på kunskap samt det vetenskapliga förhållningssätt vi 
använder oss av, vilket också är baserat på studiens problemformulering och syfte. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur och varför banker arbetar med employer 
branding och däribland identifiera hur detta arbete ser ut. Vi ser därför att det passar 
bäst att använda kvalitativa intervjuer i studien för djupare förståelse i sammanhanget, 
vid analysen kommer vi lägga tyngd vid beskrivningar och tolkningar. Med grund i 
detta kommer vi också anta ett tolkande synsätt som leder till ökad förståelse då detta 
också svarar bäst till att förstå employer branding som fenomen. Ett annat alternativ 
hade varit att använda kvantifierat data som man vanligt gör inom positivismen, men 
vi anser att vi då hade gått miste om intressant och mer nyanserad fakta. Vi kommer 
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därför anta en hermeneutisk kunskapssyn, Bryman (2011, s. 507-508) beskriver den 
kunskapssynen som en grund i att skapa mening och där den sociala kontexten 
beskrivs viktigt. Detta är relevant och något vi tar hänsyn till i vårt arbete då vi 
kommer analysera utifrån den sociala kontext som respondenterna har när de svarar 
på intervjufrågorna om employer branding. 
 
Hur man ser på verkligheten har också betydelse i forskningssammanhang, detta 
benämner Bryman (2011, s. 35-38) som ontologi. Objektivism och konstruktionism är 
två vanliga ontologiska ståndpunkter som forskare brukar beakta, konstruktionism 
innebär att sociala företeelser och deras betydelse skapas genom samspel mellan 
sociala aktörer vilket också hela tiden är under förändring (2011, s. 35-37). Vi 
studerar verkligheten som är under ständig förändring, de svar vi får från 
respondenterna bygger på deras egna uppfattningar om verkligheten och vi kommer 
således använda konstruktionismen som synsätt i arbetet för att utreda employer 
branding inom svensk banksektor. 
 
2. 4 Angreppssätt 
Traditionellt pratar forskare om induktiv och deduktiv ansats. Induktiv ansats tar sin 
utgångspunkt i att observera praktiken för att sedan generera en teori, denna ansats är 
en “upptäckande” väg, där forskare kan få fram förståelse inom ämnet (Bryman, 
2011, s. 28). Vi anser att den deduktiva ansatsen passar vårt arbete bättre på grund av 
att vi valt att utgå ifrån teorier som berör employer branding för att sedan gå till 
empirin där det insamlade datan i form av kvalitativa intervjuer i senare led analyseras 
med hjälp av studiens teoretiska referensram för att dra slutsatser som syftar till att 
besvara problemformuleringen och även uppfylla syftet. Vi använder oss således av 
teoriprövning snarare än teorigenerering och detta kallas som ovan nämnt för 
deduktiv ansats (Bryman, 2011, s. 28). Den deduktiva ansatsen är också lämplig för 
studien därför att vi främst vill visa på förklaringar genom prövning av hur banker 
förhåller sig till redan befintliga teorier, de svårigheter vi kan stöta på under deduktiv 
ansats är den inneboende teoribestämdheten. Vanligtvis brukar deduktiv ansats 
förknippas med kvantitativa undersökningar, detta är dock ingen regel och vi har i 
denna studie valt att frångå denna “traditionella” utgångspunkt, där vi istället utför en 
kvalitativ undersökning med deduktivt angreppsätt då vi anser att det passar vår studie 
bäst.  
 
2. 5 Kvalitativ studie 
För att skapa fördjupad förståelse kan vi med fördel använda en kvalitativ 
forskningsstrategi och samla data ifrån experter inom banker vars yrken är direkt 
kopplade till området employer branding. Genom detta kan vi lägga större vikt vid 
ord och förståelse när vi insamlar och analyserar data, detta skiljer sig alltså märkbart 
från kvantitativa studier som hade inneburit kvantifiering av siffror och statistik. Vi 
kommer genom en kvalitativ studie göra en undersökning som skapar fördjupad 
förståelse för komplexiteten i employer branding. Undersökningen är uppbyggd av 
semistrukturerade intervjuer med anställda inom svensk banksektor och som aktivt 
arbetar och har ett betydande ansvar över ämnesområdet i någon form. Genom 
kvalitativ undersökning kommer respondenterna ha större utrymme och flexibilitet 
när de deltar i studien, de kommer således inte begränsas till ett max antal 
svarsalternativ. Med tanke på vår problemformulering och syfte, och för att kunna 
svara på detta, är respondenternas svar utifrån ett företagsperspektiv mycket relevant. 
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2. 6 Perspektiv 
Vi anser att det är lämpligast att utgå ifrån ett perspektiv där vi fokuserar på företaget 
och deras nyttor med employer branding, vi lämnar således individens perspektiv helt. 
Vi kommer genom ett företagsperspektiv kunna få svar på det vi ämnar undersöka 
samt att genom studien kunna bidra till djupare förståelse både på ett teoretisk- och 
praktiskt plan inom ämnet employer branding, eftersom vi bara hittat ytterst få 
tidigare studier gjorda utifrån företags perspektiv. Vi har mestadels hittat tidigare 
studier som är utformade från de anställdas och potentiella medarbetares perspektiv, 
detta är också en anledning till att vi föreslår ett annat synsätt. 
 
2. 7 Litteratursökning och val av teorier 
I den här delen beskriver vi detaljerat den litteratursökning som vi gjort och som 
ligger som grund för hela studien. En stor del av förarbetet innebär att sätta sig in i 
ämnet och reda ut tidigare forskning, det här är också en viktig del i arbetet då det ger 
drivkraft till resten av studien. (Bryman, 2011, s. 24). 
 
Som ovan nämnt använder vi litteratur som drivkraft genom hela arbetet, vi har sökt 
information främst genom vetenskapliga artiklar och den teoretiska referensramen är i 
huvudsak utformad utifrån detta. Vi har använt Luleå Tekniska Universitets databaser 
samt även Umeå Universitets biblioteks databaser, vid en sådan litteratursökning är 
det möjligt att hitta mängder med relevant information i form av vetenskapliga 
artiklar. De databaser som vi främst använt oss av är Business Source Premier 
(EBSCO) och Emerald. Vi har valt ut litteratur genom hur väl artiklarna är 
applicerbara på vår problemformulering samt syfte. Genom litteratursökningen har vi 
också lagt märke till de referenser som är flitigt återkommande inom ämnet employer 
branding, dessa är då några av de artiklar som vi använt oss av. Vi har också valt 
andra teorier som berör ämnet organisationsteori då vi funnit att detta kan kopplas 
samman med våra forskningsfrågor. Inom organisationskulturen finns ett fokus på 
företags anställda som på olika sätt beskriver hur och varför individer agerar inom 
organisationen. Detta, samt anställdas behov och attityder anser vi vara väsentligt i 
utredandet av employer branding. Av den anledningen har vi valt att inkludera delar 
från organisationsteorin i vår uppsats. 
 
Gällande andra böcker har vi i stor utsträckning använt tidigare kurslitteratur som vi 
haft vid våra studier vid Luleå Tekniska Universitet samt Umeå Universitet. Dessa 
håller hög kvalité då de är antagna som kurslitteratur vid tidigare universitetstudier. 
Som stöd i hela arbetet har vi använt oss olika metodböcker, främst Brymans bok 
Samhällsvetenskapliga metoder. I de fall där vi har valt att referera till tidningsartiklar 
är främst för att belysa problemområdet och för att visa på att det finns ett 
nyhetsintresse, vi är medvetna om att dessa inte representerar någon relevant 
vetenskap. Genom litteratursökning har vi fått möjlighet att läsa på mer om ämnet 
samt att vi också fått en större förståelse och medvetenhet av metodiska val och olika 
följder som dessa kan leda till. Ämnet vi valt studera har visat sig vara relativt nytt 
och det finns lite tidigare forskning. 
 
Det har också visat sig allt mer vanligt att företag belyser vikten av personalresurser 
inom företag, att till exempel hamna högt upp bland företag som den attraktivaste 
arbetsgivaren blir av allt större vikt. Efter att ha belyst bakgrunden till 
forskningsproblemet diskuterade vi olika intressanta problemformuleringar och 
perspektiv för undersökningen. I ett senare steg har vi läst på ytterligare om 
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ämnesområdet och beslutat oss för att fokusera på viktiga begrepp och modeller som 
rör arbetet: begreppen “Employer brand - Varumärket som arbetsgivare” samt 
“Employer branding - Arbetsstrategin kring företags employer brand”. Samt även de 
fyra teorier som valts ut att använda för att svara på uppsatsens problemformulering 
“Employer branding som ramverk”, “Employer brand karaktäristika och lednings 
inblandning”, “Kommunikation som internt redskap” och “Personalidén - 
Medarbetares process inom organisationen”. 
 
Sökord som använts i litteratursökningen är: “employer branding”, “employer 
brand”, “organisationskultur”, “personalidé”, “motivation”, “intern marknadsföring”, 
“corporate branding” samt “behov” och “attityder”. 
 
2. 7. 1 Källkritik 
Vi har varit kritiska i vår litteratursökning samt vilka källor vi valt att använda för att 
vi vill vara på det säkra med att vi tagit med vetenskap som är relevant och trovärdig. 
I största möjliga utsträckning har vi valt att gå tillbaka till primärkällor och gärna hitta 
flera källor som bekräftar samma sak för att styrka trovärdigheten och att inte andra 
författares tolkningar vävs in i arbetet. Sekundärkällor har använts i de fall vi inte har 
kunnat komma åt primärkällan. Gällande vetenskapliga artiklar har vi använt de som 
är “Peer reviewed” för att studieresultatet ska bli så pålitligt som möjligt. “Peer 
reviewed” innebär att artiklarna har blivit vetenskapligt kontrollerade innan 
publicering.  I vissa fall har vi också valt ut artiklar som inte lever upp till detta, men 
som ändå har varit relevanta i ämnet. Vi har främst använt vetenskapliga artiklar som 
är skrivna under 2000-talet vilket också är ett led i att det studerade ämnet är relativt 
nytt. 
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3. Employer branding - Teoretisk referensram 
I kapitlet får läsaren en tydlig presentation av den teoretiska referensram som 
författarna konstruerat. Till en början förklaras begreppet “Employer brand - 
Varumärket som arbetsgivare” och “Employer branding - Arbetsstrategin kring 
företags employer brand”, därefter presenteras fler teorier om detta ämne. Den 
teoretiska referensramen ligger i senare led som grund för intervjuguiden. 
 
3. 1 Employer brand - Varumärket som arbetsgivare 
Employer brand handlar om företags varumärke som arbetsgivare, de värden som är 
attraktiva sett från anställdas och potentiella anställdas perspektiv. Ambler & Barrow 
(1996, s. 187) var först med att definiera begreppet employer brand som: 
“kombinationen av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som erbjuds 
via anställning och identifiering med arbetsgivaren. Huvudsyftet med employer brand 
är att ge ett enhetligt ramverk för ledningen att förenkla och fokusera prioriteringar, 
öka produktiviteten och förbättra rekrytering, bibehållande och engagemang.” 
 
Maxwell & Knox (2009, s. 895) menar att forskare är överens om att ett employer 
brand bör uppfylla tre kriterier: det ska vara förenligt med verkligheten av 
organisationen, skilja sig från konkurrerande arbetsgivare, och vara attraktivt för 
önskvärd målgrupp. Employer brand visar på de speciella aspekterna av ett företags 
jobberbjudanden eller arbetsmiljö. Employer brand beskrivs som ett koncept av 
företag som differentierar sig från sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 
502). 
 
Maxwell & Knox (2009, s. 899) tar även upp ett antal kategorier och attribut som 
påverkar hur anställda upplever attraktivitet i deras företags employer brand. Där 
organisatoriska framgångar är en kategori som har betydelse för huruvida anställda 
upplever företaget som attraktivt, sysselsättningen är en annan kategori där till 
exempel arbetsmiljö, belöningar och relationer på arbetsplatsen visar sig ha betydelse 
för hur anställda upplever företaget som attraktivt. Även den konstruerade externa 
imagen där anställda påverkar hur utomstående personer uppfattar företaget och att 
företagets produkter och tjänster bidrar till anställdas uppfattning om företagets 
employer brand. 
 
Vid utformning av ett företags employer brand, är det viktigt att ledningen förstår vad 
de anställda finner attraktivt om sin arbetsgivare, detta kommer bidra till att företagets 
employer brand speglar de anställdas intressen samt också utmärker organisationens 
identitet vilket bidrar till ett anpassat beteende hos anställda med värderingar lika 
företagets varumärke (Maxwell & Knox, 2009, s. 904-905). Employer brand handlar 
således också om att anställda ska kunna identifiera sig med företagens värderingar 
och dess karaktärsdrag. 
 
Enligt Backhaus & Tikoo (2004, s. 503) utvecklas employer brands också för att 
stämma överens med företagets produkter och varumärke, där två skillnader mellan 
employer brand, produkt, och corporate brand, är att employer brand handlar om 
anställning som karaktäriseras av företagets identitet som arbetsgivare. Employer 
brand riktar sig till både intern och extern publik medan produkt- och corporate 
branding riktar sig endast till extern publik. 
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3. 2 Employer branding - Arbetsstrategin kring företags employer 
brand 
Employer branding är ett strategiskt arbete som sköts från företagens sida för att 
upprätthålla deras employer brand. Ämnet employer branding är relativt nytt, den 
mesta litteratur inom ämnet är i form av vetenskapliga artiklar. Employer branding är 
ett område som ha fått större utrymme i praktiken än inom vetenskapen och 
akademiska områden, den teoretiska grunden för employer branding sägs att den ännu 
inte fullt blivit utvecklad. Vidare beskrivs employer branding som baseras på att 
personal skapar värde till företaget, således kan goda investeringar inom personal leda 
till att prestationsförmågan ökar (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503). 
 
Definitioner av begreppet employer branding har gjorts “en målmedveten, långsiktig 
strategi för att hantera medvetenhet och uppfattning om anställda, potentiella 
medarbetare, och relaterade intressenter med avseende på ett visst företag” (ER Daily, 
Sullivan, 2004). Backhaus & Tikoo (2004, s. 502) ger förklaring av employer 
branding som ett sätt att differentiera ett företag och dess kännetecken som 
arbetsgivare från dess konkurrenter. Där employer branding kan ses som en process 
för att skapa en unik och identifierbar arbetsgivaridentitet. Employer branding 
innefattar företags ansträngningar att främja, både inom och utanför företaget, samt ge 
klarhet i vad som gör det företaget annorlunda och attraktivt som 
arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501). Detta är användbart när företag vill 
attrahera medarbetare till företaget samt att se till att anställda jobbar mot företagens 
mål. 
 
Moroko & Uncles (2008, s 160-161) menar att företagsledare har blivit mer medvetna 
om att använda strategier för att attrahera och behålla personal samt även att de inom 
finansiella marknader blir alltmer medvetna om vikten av human kapital, anställdas 
erfarenhet och kompetens. De menar att anställda utgör en viktig tillgång till företaget 
och andra intressenter. Backhaus & Tikoo (2004, s. 503) beskriver grundläggande 
teori kring employer branding där extern marknadsföring av employer brand kan göra 
att företag etablerar sig som attraktiva arbetsgivare och gör det därför möjligt att 
attrahera och förvärva önskvärt humankapital. Vidare, då potentiell arbetskraft har 
lockats av företagets varumärke, utvecklar potentiella medarbetare en uppsättning 
antaganden och föreställningar om anställning i företaget som de också fortsätter att 
bära med sig om de påbörjar anställning inom företaget, och kommer därigenom 
stödja företagets värderingar som också ökar anställdas engagemang i företaget. 
Intern marknadsföring hjälper att skapa en arbetsstyrka som är svår för andra företag 
att ta efter. De beskriver vidare att systematiskt utsätta de anställda för 
värdeerbjudande av företagets employer brand. Arbetsplatsen och företagskulturen 
formas därigenom kring företagets mål, så att företaget uppnår en unik kultur som är 
fokuserad på att göra affärer på företagets egna vis. 
 
Tidigare har litteraturen inom ämnet marknadsföring varit mer riktad mot en 
centraliserad syn på varor, medan det nu mer och mer centraliseras kring tjänster 
(Schlager et al. 2011, s. 497). Vidare menar de att i detta ses kunskap som en 
grundläggande källa till konkurrenskraft och ett bredare sätt att närma sig kunder 
skapas. Det har tidigare inom ämnet marknadsföring lyfts fram vikten av anställda 
och deras beteende och attityder under samtal eller möten med kunder. De nämner att 
inom denna forskning har det undersökts hur den anställdes positiva känslor inför sin 
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arbetsgivare kan kopplas ihop med hur arbetsgivaren marknadsfört sitt varumärke. 
Resultat som framgått har då visat att det finns en stark koppling mellan dessa två 
komponenter, att anställda har en positiv attityd till företaget speglas i relationen 
mellan kund och anställd. 
 
Enligt Schlager et al. (2011, s. 497) är mötet som sker mellan anställd och kund ett 
marknadsföringssätt som är enklare att kontrollera och påverka än exempelvis den 
interaktion som kan ske mellan två kunder som marknadsför ett företag sinsemellan - 
positivt eller negativt. I den jämförelsen är anställd-kund relationen avsevärt lättare att 
ha inflytande på. Detta är något som när det uppmärksammas kan vara väldigt 
effektivt, framför allt inom serviceyrken. 
 
Barrow & Mosley (2006, s. 58-59) menar att det finns tre fördelar som employer 
branding kan ge till potentiella medarbetare, dessa är av funktionell, emotionell och 
psykisk karaktär. Funktionella fördelar handlar om de praktiska saker som utbetalning 
av löner, att företaget är ett säkert ställe att arbeta på, samt att rätt utrustning finns på 
arbetsplatsen för att göra det möjligt att utföra sina roller. Emotionella och psykiska 
fördelar är sådana som rör arbetslivserfarenhet, vilken utsträckning de känner sig 
uppskattade av sina kollegor, och deras tro på syfte och värderingar i organisationen 
de arbetar för. Hur "psykologiska kontrakt" kommuniceras och levereras är även en 
viktig komponent i sammanhanget. 
 
Baserat på analys av data som samlats in från branschexperter, presenterar Moroko & 
Uncles (2008, s. 160, 170-171) en teori om de egenskaperna som gör ett 
framgångsrikt/misslyckat employer brand. De menar också att det verkar viktigt att 
human resources och marknadsföring är strategiskt inriktade inom företaget och att 
både marknadsföring och HR-strategier utgör en del i företagets kultur, politik och 
arbetssätt. Dessa strategier har också inverkan på det interna inom företag genom 
intern och externt kommunikation vid marknadsföring av produkt och tjänster, företag 
och rekrytering. 
 
3. 3 Employer branding som ramverk 
Modellen visar ett koncept och teoretiskt ramverk över employer branding, där det är 
möjligt att överskådligt se employer branding som en process. 
 

 
Figur 1. “Employer branding som ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505) 
 
Modellen ovan (Figur 1.) består av en extern och en intern del som båda påverkar 



	   16	  

varandra. Den övre delen i modellen utgör den externa delen och handlar om hur väl 
företag lyckas marknadsföra sig utåt mot folk och potentiella medarbetare för ökad 
medvetenhet om företaget som arbetsgivare och vilket i bästa fall leder till att 
personer med rätt kompetens söker sig till företaget som arbetsgivare (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 503). 
 
Den nedre delen i modellen är intern och bygger på att företaget först skapar en 
välutvecklad organisationsidentitet och organisationskultur, för att på så sätt stärka 
personalens lojalitet till företaget. Enligt modellen finns det ett samband mellan 
välbefinnande och lojalitet hos personal och att produktiviteten i företaget ökar som 
kan vara ett led av högre kundnöjdhet. Det föreligger därför ett samspel där de olika 
delarna i modellen påverkar varandra. Nedan kommer en mer noggrann beskrivning 
av modellens olika delar och hur dessa samverkar. 
	  
5. 3. 1 Externt perspektiv - Arbetsgivarattraktion 
I det externa perspektivet förklaras den externa delen av modellen “Employer 
branding som ramverk” närmare. Delen består av arbetsgivarvarumärke-associationer 
och arbetsgivarimage som skapar arbetsgivarattraktion. 
	  
5. 3. 1. 1 Arbetsgivarvarumärkesassociationer 
Den här delen består av folks och potentiella medarbetares värderingar och 
uppfattningar om ett företags varumärke. Associationerna om varumärkesnamn kan 
vara verbala eller känslosamma som tar uttryck av positiva eller negativa minnen om 
varumärket (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505). Vidare beskrivs employer brand också 
bestå av ett antal funktionella fördelar som till exempel lön och andra förmåner som 
kan attrahera den potentiella medarbetaren. De nämner också ett antal symboliska 
fördelar som kan påverkar attraktion till arbetsgivaren där uppfattningar och känslor 
om företaget spelar en viktig roll, till exempel kan själva jobbet skapa den anställde 
en viss status genom att arbeta på företaget, medarbetare kan lockas söka till företaget 
baserat på vilken bild de har av företaget, dessa associationer skapar 
arbetsgivarimage. 
 
5. 3. 1. 2 Arbetsgivarimage 
Som ovan nämnt är associationer om arbetsgivarvarumärke en grund till att skapa 
imagen av arbetsgivaren. Folk och potentiella medarbetare som uppfattar företagets 
varumärkesimage som positivt kommer enklare kunna identifiera sig med företaget 
och därav är också sannolikheten större att dessa personer söker sig till företaget 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 506). Arbetsgivarimage beskrivs också som ett verktyg 
för företaget att attrahera önskvärd personal med rätt erfarenhet och kompetens. I det 
här sammanhanget sägs även den sociala identiteten ha betydelse då individer hela 
tiden söker efter att identifiera sig med andra föredömliga grupper för känslor av 
gemenskap, där ett attraktivt företag och dess image är ett exempel på detta. 
 
Organisationers arbetsgivarimage och identitet är av stor vikt, Knox & Freeman 
(2006, s. 703-704) skriver om vissa attribut av arbetsgivarimage och identitet som 
visat sig betydande för arbetssökande där frihet att arbeta på eget initiativ, företag 
som satsar mycket på utbildning och utveckling av sina anställda, och företag som ger 
tydliga möjligheter för långsiktig karriärutveckling är några av de attribut som visat 
vara betydande för jobbsökande. Arbetsgivarimage visar vad företaget står för, 
förmåner som finns åt medarbetare och företagets värderingar kring detta. 
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5. 3. 1. 3 Arbetsgivarattraktion 
En arbetsgivarimage påverkar potentiella medarbetares och övriga människors 
attraktion till företaget. De personer som har liknande värderingar som företaget 
kommer i större utsträckning attraheras av företaget som arbetsplats än de individer 
som inte har samma värderingar. Personer har också enklare att utveckla en positiv 
identifiering av de varumärken som har störst allmänkännedom (Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 506). En annan del av arbetsgivarattraktion är så kallade psykologiskt 
kontrakt som handlar om ett sätt att marknadsföra den attraktionskraft och 
jobbsäkerhet som företag ger till anställda som träning, karriärmöjligheter och 
personlig utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504). Det står även klart att det är 
viktigt att företag förhåller sig till vad de utlovar sina anställda för att inte skapa 
falska förhoppningar och konflikter mellan anställd och företag. 
	  
5. 3. 2 Internt perspektiv - Anställdas produktivitet 
I det interna perspektivet beskrivs den interna delen av modellen som förklarar de 
faktorer av organisationsidentitet, organisationskultur och arbetsgivarmärkeslojalitet 
som leder till anställdas produktivitet. 
	  
5. 3. 2. 1 Organisationsidentitet 
Företagets identitet är den uppfattning som anställda har om företaget.  Anställda som 
upplever företaget som positivt kommer enklare identifiera sig med företaget, vilket 
leder till en gynnsam inverkan där lojalitet och välbefinnande för anställda skapas och 
som bidrar till högre effektivitet. Arbetsgivarvarumärket och organisationsidentitet 
beskrivs ha betydelse innan själva anställningen tar vid då det är ett sätt att presentera 
information till arbetstagaren som kan bidrar till positiva effekter som bland annat 
långsiktig anställning (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 508). Organisationsidentiteten 
utgör relationen mellan arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarlojaliteten (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 510). 
	  
5. 3. 2. 2 Organisationskultur 
Organisationskultur spelar också en roll när arbetssökande gör ett val om arbete, det 
individen upplever om företagskulturen påverkar hur individen fattar sina beslut och 
hur engagerad personen är i företaget. Employer branding beskrivs vara ett sätt för att 
förstärka och förändra organisationskulturen, där även intern marknadsföring kan vara 
ett redskap för detta (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 509). Vidare menar Backhaus & 
Tikoo (2004, s. 508) att gällande organisationskultur är det viktigt att marknadsföra 
detta på ett riktigt och sanningsenligt sätt som företaget kan leva upp till och som 
minimera risken för missuppfattningar om viktiga organisationskulturella värden. Om 
employer branding ger en ofullständig bild av organisationskulturen, blir 
medarbetarna mer benägna att lämna organisationen och därför är employer branding 
i form av organisationskultur en värdefull roll i själva rekryteringsprocessen. 
	  
5. 3. 2. 3 Arbetsgivarvarumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet beskriver den dragningskraft som kunder känner inför ett särskilt 
varumärke, det innebär således att kunden är mindre benägen att byta till ett annat 
varumärke och det sker då ett positivt utbyte mellan bägge parter (Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 508). Enligt Backhaus & Tikoo (2004, s. 508) beskrivs varumärkeslojalitet av 
två dimensioner, en beteendemässig som står för kundernas beteende att återkomma 
till varumärket, och en attitydmässig som representerar kundernas engagemang till 
varumärket. De menar också att liknande synsätt kan göras mot 
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arbetsgivarvarumärkeslojalitet, som kan beskrivas som det engagemang som 
medarbetarna förhåller till sin arbetsgivare. Arbetsgivarvarumärkeslojalitet kan därför 
också beskrivas i två dimensioner där beteendemässiga handlar om 
organisationskultur och den attitydmässiga rör organisationens identitet. Employer 
branding är ett sätt att påverka organisationskulturen och organisationsidentiteten, 
som i senare led påverkar arbetsgivarvarumärkeslojaliteten. Allt de olika delarna i 
modellen hör på så vis ihop och är integrerade med varandra. Organisations 
engagemang beskrivs som anställdas förmågor för att arbeta hårt i en önskan om att 
kunna stanna kvar inom företaget. 
	  
5. 3. 2. 4 Anställdas produktivitet 
Anställdas produktivitet är en effekt av arbetsgivarvarumärkeslojalitet, dessa är alltså 
starkt sammanhängande, anställdas lojalitet och engagemang inom företag skapar 
kundtillfredsställelse och även högre produktivitet i företaget (Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 510). Med det menas att anställdas attityder till arbetet påverkar också 
kundnöjdhet och därmed också tillväxten. 

 
3. 4 Employer brand karaktäristiska och lednings inblandning 
Modellen har vi valt att ta med i arbetet därför att den ger en tydlig bild av hur företag 
kan arbeta med employer branding och vad det kan ge för olika utfall. Modellen visar 
också vad ett framgångsrikt employer branding karaktäriseras av. Vi kommer nedan 
på ett pedagogiskt sätt förklara modellen för läsaren. 
 

Figur 2. “Employer brand karaktäristika och lednings inblandning” (Moroko & Uncles, 2008, 
s. 172) 
 
Modellen (Figur 2.) består av två axlar: den horisontella axeln “Oattraktiv - Attraktiv” 
och den vertikala axeln “Exakt – Önskvärd” som båda är avgörande för hur väl 
företag lyckas med sitt employer brand. Den förstnämnda axeln “Oattraktiv - 
Attraktiv” handlar om att vara känd, relevant och tydlig, och att särskilja företaget 
gentemot konkurrenter. Vidare visar det på samspelet mellan anställdas attraktion till 
företaget och företagets egen attraktionskraft (Moroko & Uncles, 2008, s. 169). Den 
vertikala axeln “Exakt – Önskvärd” handlar om uppfyllande av psykologiska kontrakt 
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som en form av jobbsäkerhet för anställda, företaget marknadsför fördelarna som det 
nya jobbet skulle innebära, exempelvis: utvecklingsmöjligheter och karriär (Moroko 
& Uncles, 2008, s. 169). Den axeln visar på hur väl företaget uppfyller den anställdes 
förväntningar inför det psykologiska kontraktet och utifrån dessa axlar skapas en 
sammanfattning av de strategiska frågor som företag med employer branding kan 
utsättas för. 
 
3. 4. 1 Kommunikationskollaps 
Moroko & Uncles (2008, s. 172) beskriver kommunikationskollaps som läget längst 
upp till vänster i modellen. Där beskrivs företag som har attraktiv employer 
branding, men som inte helt lyckas leverera detta till sin målgrupp. Detta kan bero på 
en rad olika saker som till exempel dålig kommunikation från företaget och att 
företaget har svårt att skilja sig från sina konkurrenter. De potentiella medarbetarna 
vet helt enkelt in vad som erbjuds av arbetsgivaren. För att förbättra denna situation 
borde en strategisk och integrerad kommunikation införas. 
 
3. 4. 2 Strategi missmatchad 
Rutan längst ner till höger beskriver ett företag som attraherar rätt medarbetare genom 
employer branding, men som har svårigheter med att leverera värdefulla erbjudanden 
och leva upp till den anställdes förväntningar, vilket leder till att företaget har svårt att 
behålla personal (Moroko & Uncles, 2008, s. 172). För att lösa problemet föreslås att 
företaget noggrant presenterar realistiska erbjudanden som företaget kan leva upp till 
och inte utlova för mycket till den anställde. 
 
3. 4. 3 Långsiktigt frånkopplad 
Här beskrivs rutan längst ner till vänster i modellen. Företagets employer branding är 
mindre framgångsrikt och arbetsgivaren är oattraktiv för anställda och potentiella 
medarbetare (Moroko & Uncles, 2008, s. 172-173). Moroko & Uncles menar att det 
kan uppkomma svårigheter med att locka potentiella medarbetare och behålla 
befintlig personal. Företaget har alltså problem med att attrahera potentiella 
medarbetare och att inbringa löften till anställda inom företaget. För att förändra den 
negativa trenden ges förslag om att företaget borde förändra sysselsättningen, human 
resources-strategier samt även se över organisationskulturen. 
 
3. 4. 4 Ihållande succé 
Moroko & Uncles (2008, s. 173) beskriver rutan längst upp till höger som den mest 
eftertraktade, situationen beskriver företag som på ett mycket väl lyckat sätt använder 
employer branding genom framgångsrikt attrahera eftertraktade medarbetare och som 
också påbörjar anställning inom företaget. Anställdas kunskap stämmer överens eller 
visar sig vara ännu bättre än den uppfattning som rekryteraren fick om den potentiella 
medarbetaren under rekryteringen vilket kommer bidra till ökad produktivitet i 
företaget. Det här är således den mest önskvärda ståndpunkten. 
 
3. 5 Kommunikation som internt redskap 
Kommunikation är ett viktigt redskap som kan användas för att skapa ett starkt band 
till organisationen från medarbetarnas sida. Studier har visat att en bra 
kommunikation inom ett företag resulterar i att medarbetare engagerar sig och 
förbinder sig till organisationen på ett starkare sätt i jämförelse med anställda som 
arbetar inom företag med bristande kommunikation. 
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Figur 3. “Kommunikation som internt redskap” (Thomson & Hecker, 2000, s. 52) 
 
Modellen (Figur 3.) av Thomson & Hecker (2000, s. 52) visar på hur en hög 
förståelse av organisationens mål och identitet sammankopplat med ett högt 
deltagande och engagemang resulterar i medarbetare som här beskrivs som 
“Mästare”. Detta är anställda som både kan och vill göra sitt bästa för organisationen. 
“Åskådare”, som har en hög förståelse men lågt deltagande, är medvetna om vad 
organisationen står för men har inte det rätta känslomässiga driv som krävs för att 
stödja dem. “Oförutsägbara” beskriver anställda som har det rätta drivet och 
motivationen men saknar förståelsen som ger riktlinjer för vad som ska utföras. Till 
sist finns det medarbetare som kan framställas som “Svaga länkar”, dessa personer 
har varken motivation eller förståelse för organisationens identitet och mål (Thomson 
& Hecker, 2000, s. 52). 
 
3. 6 Personalidén - Medarbetares process inom organisationen 
Bruzelius & Skärvad (2008, s. 294-295) beskriver en personalidé som hur en 
organisation ser på sina anställda samt relationen däremellan.  Precis som en 
organisations affärsidé är det också viktigt att en personalidé är tydlig. Oftast brukar 
en personalidé beskriva några olika områden; vilka typer av människor som eftersöks 
för rekrytering, vilken kompetens som organisationen söker efter, hur de anställda i 
företaget ska socialiseras, vilka belöningar som erbjuds inom företaget, hur anställda 
avvecklas och hur företaget arbetar för att målen som organisationen och medarbetare 
har ska överensstämma.  
 
Alla dessa områden visar på ett övergripande sätt hur en organisation arbetar för att 
stå i relation till sina anställda genom hela processen från rekrytering tills medarbetare 
lämnar företaget. Förhoppningen med en organisations personalidé är att skapa och 
konkretisera en positiv relation mellan medarbetare och organisation som ska bidra 
till att de mål som finns hos både arbetsgivare och arbetstagare ska sammanfalla. 
Önskvärt är att det finns ett ömsesidigt stöttande mellan organisationens affärsidé och 
personalidé, vilket inträffar när relation mellan medarbetare och organisation 
överensstämmer och alla strävar mot samma håll (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 294-
295). 
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3. 6. 1 Rekrytering 
Inför rekrytering bör organisationer ha en tydlig bild av vilka typer av personer som 
företaget söker. Vilka ett företag söker kan variera beroende på hur dess mål, affärsidé 
och strategier ser ut. Exempelvis så anställer McDonalds oftast yngre människor, 
vilket har varit en första kontakt med arbetslivet för många. Reseföretaget Club Med 
söker efter unga människor med äventyrslust och som helst inte har någon egen 
familj, vilket innebär att de kan vara mer närvarande och omhändertagande om 
kunderna på sina resor (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 295). 
 
Det är av stor betydelse att det inom en organisation finns personal som är rätt 
utbildade och arbetar inom rätt roll (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2008, s. 130). 
Detta betyder också att personalen ska vara rätt anpassade till den organisation de 
jobbar för och trivas med det arbete som den anställde är tillsatt till. 
 
3. 6. 2 Kompetens 
För att en individ ska kunna göra ett bra jobb krävs att denna person har rätt 
kompetens för tjänsten hon eller han blivit tillsatt för inom organisationen. Begreppet 
kompetens kan delas upp i ett antal olika områden (enligt Hansson 1988, i Bruzelius 
& Skärvad, 2008, s. 296-297): kunskap, färdigheter, erfarenheter och perspektiv, 
individens värderingar och attityder, kontakter och förmågan att upprätthålla 
kontaktnät. 
 
Då kompetens är viktigt för ett företag krävs att det läggs ett fokus på upprätthållande 
av detta, samt utveckling och utvidgande av medarbetarnas befintliga kompetens 
(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 295-296). 
 
3. 6. 3 Utveckling & karriär 
Bruzelius & Skärvad (2008, s. 297) anser att oavsett om relationen mellan 
medarbetare och organisation är tänkt att vara långsiktig eller under en kortare 
tidsperiod så är det av stort intresse att det finns del i personalidén som beskriver vilka 
möjligheter till karriär och utveckling som finns för den enskilde individen inom 
organisationen. 
 
3. 6. 4 Socialisering 
Socialisering handlar om hur en nyanställd person kommer i kontakt med vad 
företaget står för, det vill säga organisationens värderingar och normer (Bruzelius & 
Skärvad, 2008, s. 298-299). Det menar att det är i detta skede som en ny medarbetare 
lär sig om hur anställda förväntas bete sig inom företaget. Mål, strategier, ansvar och 
befogenheter är sådant som också lärs ut gentemot en ny arbetstagare. Socialisering är 
betydande då det ger möjlighet till att föra över synsätt och ståndpunkter från 
organisation till anställda. 
 
3. 6. 5 Belöningssystem & förmåner 
Belöningar är väsentligt inom organisationer och företag då det verkar till att 
medarbetare ska göra ett bra arbete. Belöningar, som är något utöver den befintliga 
lönen, fungerar som incitament till att de anställda ska öka sin effektivitet. Enligt 
Thompson och Strickland (1992, i Bruzelius & Skärvad 2008, s. 300) kan ett bra 
belöningssystem sammanfattas enligt följande: belöningen måste kopplas till 
prestationsmål och måste utgöra en väsentlig del av den anställdes lön. Belöningen 
ska gälla alla inom organisationen och målet som ska uppnås för de anställda att nå 
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belöningen måste vara realistiskt. Den medarbetare som erhåller belöning ska kunna 
påverka resultatet, det skall inte vara möjligt att erhålla den om det ej funnits 
delaktighet i arbetet. 
 
Systemet behöver inte vara byggt på pengar, utan kan även handla om medarbetaren 
erbjuds befordran, utökat ansvar, utbildning och liknande immateriella incitament 
(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 300). Belöningar kan ge individen en bekräftelse på 
dennes prestation, inre belöningar är sådana som kan kopplas till känslan av 
ansvarstagande och erkännande. Yttre belöningar är istället sådant som kopplas mot 
organisationen i form av exempelvis lön och arbetsvillkor (Mullins, 1985, s. 6).  
 
3. 6. 6 Avveckling 
Avveckling är också en viktig del i personalidén då precis som en organisation eller 
företag är i ständig förändring så förändras även medarbetare. Detta innebär att en 
medarbetare kan komma att anses vara på fel arbetsplats, vilket innebär att en 
avveckling är nödvändig. Även här behöver organisationen ha uppsatta direktiv hur 
detta skede ska se ut. På vissa arbetsplatser kan det betyda att organisationen hjälper 
medarbetaren till en bra position inom ett annat företag eller att det finns en utformad 
karriärstege som gör det enkelt med en omplacering till en roll som passar den 
anställde bättre. Vid avveckling krävs att företaget tar hänsyn till turordningen för 
avvecklingen, samt utvärderar åtgärder som kan underlätta, exempelvis omskolning 
eller hjälp i sökandet av nytt jobb (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 300-301). 
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4. Praktisk metod 
I det praktiska metodkapitlet motiverar författarna hur de gått tillväga vid urval och 
utformning av intervjuer. Kapitlet finns även till för att guida läsaren genom hur 
författarna fick access till respondenterna. 
 
4. 1 Fallstudie som forskningsdesign  
I den här delen beskrivs strukturen över tillvägagångsättet för forskningsdesignen och 
olika metodiska val. Designen utgör en ram för hur vi använder oss av olika metoder, 
som insamling av empiri och hur vi behandlar den information som vi får fram 
(Bryman, 2011, s. 48). Vi börjar med att utforska tidigare kunskap i ämnesområdet 
och bygger upp en teoretisk referensram utifrån tidigare litteratur. En fallstudie är en 
typ av forskningsdesign som ger en djupgående analys av ett enda fall, då vi ämnar 
studera banksektorn som en särskild bransch inom ett skilt geografiskt område där 
employer branding är situationen som ligger i fokus (Bryman, 2011, s. 73-74). 
Därefter samlas empiriskt data genom intervjuer med utvalda respondenter som har 
expertis i området, undersökningen har tagit form av semistrukturerade intervjuer som 
är baserade på den teoretiska referensramen. Vi vill ta reda på hur och varför företag 
inom banksektorn använder employer branding och skapa en ökad förståelse för detta. 
Utfallet av intervjuerna analyseras tillbaka till teorin för att se hur svenska banker och 
dess arbete med employer branding förhåller sig till det som står i teorierna. Därefter 
sammanställs resultatet och vi kommer även ge rekommendationer till framtida 
forskning.  
 
4. 2 Urval 
4. 2. 1 Val av fallföretag 
Anledningen till att välja att göra intervjuer med svenska banker om employer 
branding är att det till synes verkar finnas ett intresse om ämnesområdet och att 
begreppet på senare tid fått större utrymme i litteraturen. Banksektorn är en 
spännande bransch att undersöka då det är tjänste- och serviceföretag som kräver hög 
kompetens bland personal och där de anställda utgör en så pass viktig del av 
företagen. 
 
Då vi har begränsat med resurser i form av både tid och pengar, ämnar vi att utföra 
studien på lokal marknad i Piteå stad. Piteå ligger i Norrbottens län och angränsar mot 
städerna Luleå i nord och Skellefteå i syd. Det positiva med att göra studien på lokal 
nivå är att vi kan få möjlighet att träffa respondenterna på plats. I Piteå finns bankerna 
Nordea, Swedbank, Sparbanken Nord och Handelsbanken etablerade och vi ämnar 
därför undersöka dessa banker. Vi ser alla dessa banker som möjliga 
undersökningsobjekt, och vi kommer således inte göra någon skillnad i att Swedbank 
som är etablerad i Piteå är telefonbank och att Sparbanken Nord, tillsammans med 
Folksam, äger en stor del av Swedbank. Sparbanken Nord är även kunder till 
Swedbank när det gäller vissa funktioner. De banker som finns inom Piteå stad utgör 
vårt val av banker som vi kommer att undersöka, och vi kommer undersöka dessa fyra 
svenska banker var för sig. Banker är särskilt intressanta att undersöka då de har stor 
påverkan på samhällsekonomin, och är en del av det lokala samhället. 
 
4. 2. 2 Val av respondenter 
För att komma i kontakt med respondenter har vi först skickat ut ett lokalt email till 
bankerna Nordea, Swedbank, Sparbanken Nord och Handelsbanken om förfrågningar 
kring intervjuer (Appendix 1). Vårt intresse ligger i att göra intervjuer med personer 
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som har den kunskap som krävs för att få svar på problemformuleringen och syftet, 
därför har vi satt upp ett antal krav som vi gärna ser att personen kan uppfylla för att 
kunna delta i undersökningen: vi har använt respondenter som har erfarenhet och är 
kunniga inom området och vars arbete är direkt kopplat till employer branding. 
Personen bör också ha ansvar inom området och ska ha arbetat inom banksektorn i 
minst fem år. Därefter har vi blivit hänvisade vidare till expertis inom området, vissa 
har haft sitt säte på andra orter än Piteå. 
 
Vi har intervjuat personalchefen Eva Liden på Sparbanken Nord Piteå, Anette 
Ringius, Stockholm, som arbetar med employer branding på Swedbank, Inger Hiller, 
personalman Umeå, Handelsbanken, samt Kristina Eriksson, kontorschef på Nordea, 
Piteå. Vi är medvetna om att personerna har valts ut avsiktligt av bankerna själva på 
grund av respondenternas erfarenhet och kunskap inom ämnet. Urvalet är således 
både målmedvetet och relevant. Då personerna som deltar i undersökningen har 
betydelsefulla arbetsområden i respektive bank med ansvar inom employer branding, 
ser vi dem som goda kandidater. Vi ser också en fördel i att personerna som intervjuas 
har olika befattningar och ansvarsområden kopplat till employer branding, det anser 
vi kommer ge en bredd och bättre möjlighet för att få fram det vi önskar ska kunna 
svara på problemformuleringen. Nedan gör vi en kortare presentation av de fyra 
bankerna. 
 
4. 3 Presentation av de fyra bankerna 
4. 3. 1 Handelsbanken 
Handelsbanken startades år 1871 och då i namnet Stockholms Handelsbank. Banken 
finns idag med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, 
Norge och Nederländerna, vilka också utgör Handelsbankens hemmamarknader. 
Banken har över 11 000 medarbetare och har verksamhet i totalt 24 länder. Det är en 
bank som är decentraliserad som alltid sätter kundens behov i första rum, tänker 
långsiktigt och har ett synsätt där kontoren “är” banken. Handelsbanken erbjuder 
tjänster inom privat- och företagsaffärer, investment banking och trading samt 
livförsäkringar, lönsamhet prioriteras alltid före volym där kunden står i fokus. 
(Handelsbanken, 2013) 
 
4. 3. 2 Swedbank 
År 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg. Det var år 1992 då de 
dåvarande 90 fristående sparbankerna valde att slå i hop sig för att samarbeta under 
namnet Sparbanken Sverige. Senare, närmare bestämt år 1997 valde Sparbanken 
Sverige och Föreningsbanken att slå sig samman, koncernen har sedan år 2006 gått 
under det gemensamma namnet Swedbank. (Swedbank, 2013a)   
 
Swedbank har idag sina hemmamarknader i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 
Swedbank är den största banken sett till antalet kunder. Swedbanks filosofi bygger på 
att jobba med nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Deras värdeord är 
öppen, enkel och omtänksam, och dessa ord är tänkta att genomsyra hela 
organisationen (Swedbank, 2013b). 
 
4. 3. 3 Sparbanken Nord 
Historien börjar från år 1852 då Norrbottens läns sparbank öppnade i Piteå Rådhus, då 
var Piteå också säte för länsstyrelsen i Norrbotten. År 2001 bildades Sparbanken 
Nord, de har idag 16 kontor i tio av länets kommuner (Sparbanken Nord, 2013a). 
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De har valt att vara en fristående juridisk enhet med bland annat Swedbank som en 
stark samarbetspartner. Deras självständighet innebär att verksamheten inriktar sig på 
den regionala marknaden. Alla beslut menas att fattas lokalt nära kunderna och inte på 
något avlägset huvudkontor. Styrelsen utses av bankens egna kunder och den vinst 
som banken ger går direkt tillbaka i verksamheten. Sparbanken Nord ämnar vara 
decentraliserad och kundorienterad med en stark lokal förankring för att stödja lokal 
service (Sparbanken Nord, 2013b). 
 
4. 3. 4 Nordea 
Nordea startades runt 1800-talet. Idag har Nordea verksamhet på nio 
hemmamarknader: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen och Ryssland. Idag har Nordea ca 31 500 medarbetare och har drygt 11 
miljoner privat - och företagskunder och är den största finanskoncernen i Norra 
Europa. 
 
Nordea erbjuder ett heltäckande sortiment av bankprodukter och tjänster. Deras 
värderingar bygger på en “great European bank” som vill vara känd för sina 
medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. De vill skapa 
positiva kundupplevelser, personalen anses som viktigaste tillgången och de anser att 
det finns ett tydligt samarbete i banken. (Nordea, 2013) 
 
4. 4 Datainsamling 
Då vi utför en kvalitativ undersökning är det bland annat möjligt att utföra 
ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att använda 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi ställer ett antal frågor utifrån en 
generell intervjuguide, där vi också har större möjlighet att förändra ordningsföljderna 
av frågorna. Vi har också en viss möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som 
uppfattas vara viktiga svar från respondenten (Bryman, 2008, s. 206). 
Intervjupersonen får också större frihet att svara på frågorna än vad som skulle vara 
vid en kvantitativ intervju. Det är också möjligt att från vår sida ställa frågor som inte 
från början fanns med i intervjuguiden men som ändå har behörighet i ämnet och det 
respondenten svarar (Bryman, 2008, s. 415). 
 
Vi utformade den semistrukturerade intervjun utifrån ett antal teman från den 
teoretiska referensramen vilket beskrivs i 4.4.3. Efter insamlingen kommer vi kunna 
koppla respondenternas svar tillbaka till de teorier som frågorna är utformade ifrån. 
 
4. 4. 1 Genomförande av intervju 
Vi har gjort fyra intervjuer varav två stycken gjordes via telefon och de andra två 
genom att träffa respondenterna på deras kontor. Första kontakten med bankerna var 
via email genom förfrågningar om att delta i undersökningen då vi beskrev en enklare 
bakgrund om det vi är intresserade av att undersöka. Vi blev därefter hänvisade till 
personer som är kunniga inom området och som ansågs lämpliga att intervjua, vidare 
bestämdes datum, tid och eventuellt plats för de intervjuer som skedde på kontor. 
Intervjuerna tog runt 45-60 minuter vardera, vi använde inspelningsverktyg samt 
antecknade under intervjuerna för att säkerställa att vi tolkat svaren på rätt sätt, genom 
det hade vi även haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen på vad personen 
svarade, vi är dock medvetna om att respondenterna kan ha censurerat sig med 
vetskap om inspelningen. Vi har även låtit respondenterna vara anonyma i 
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undersökningen om de vill, det var dock ingen av dem som kände att de ville vara det, 
därför anonymiserar vi inte heller respondenternas svar. Med grund i detta tror vi 
även att respondenternas svar är sanningsenliga då de personligen vågar stå för det de 
säger i intervjuerna. Att vi var två personer som medverkade under intervjuerna har 
också betydelse för att minska eventuella tolkningsfel. Det empiriska materialet som 
är med i uppsatsen har först blivit granskat av respondenterna och de har också 
godkänt att vi får använda oss av materialet. Detta kan också ha bidragit till att 
respondenten känt sig tryggare när denne svarade på våra frågor. Vidare har vi i så 
stor utsträckning som möjligt valt att återge det empiriska materialet i uppsatsen på 
samma sätt som intervjupersonerna pratade under intervjuerna för att inte vinkla eller 
göra våra egna tolkningar av personers ordval, vi vill därför också uppmärksamma vår 
medvetenhet kring att den insamlade datan för respektive respondent kan vara olika 
stor. 
 
4. 4. 2 Intervjuguide 
Vi har utformat en intervjuguide som har legat till grund för intervjuerna och som 
hjälpt oss att få med samt beröra alla de tänkta områdena. Enligt Bryman (2008, s. 
419-420) skapar vi på så sätt lättare en ordning av de olika teman vi kommer beröra, 
så ordningsföljden av frågorna blir naturliga samtidigt som det finns möjlighet att 
ändra frågeföljden beroende på situationen. Frågorna och de olika teman som guiden 
består av är gjorda efter den teoretiska referensramen, som i sin tur är byggd till ett 
ramverk som ska hjälpa oss besvara problemformuleringen och som hjälper till att 
uppfylla syftet med uppsatsen. Intervjuerna såg ungefär likadana ut vid varje 
intervjutillfälle, dock kan vissa följdfrågor och ordningsföljder skilja beroende på hur 
samtalet flöt på men vi har ämnat ta reda på liknande relevant information för varje 
intervju. 
 
Vidare har vi beaktat Brymans (2008, s. 419-420) grundläggande råd som att 
formulera frågorna på ett sätt som gör det enklare för oss att kunna svara på 
problemformuleringen, samtidigt som detta är en avvägning, där vi inte heller ska 
ställa allt för exakta eller ledande frågor, vi har också tagit hänsyn till att använda ett 
lättbegripligt språk. Under intervjun har vi också i de flesta fall försökt notera 
bakgrundsfakta som respondentens ålder och befattning i företaget för att enklare sätta 
sig in i personens resonemang, detta har dock varit svårare att notera vid 
telefonintervjuerna. 

4. 4. 3 Intervjumall 
Här näst kommer vår intervjumall med de teman och frågor som vi använt vid 
intervjuerna, själva ordningen av frågeföljden kan variera något från intervju till 
intervju beroende på sammanhang. Vi har även haft möjlighet att spela in intervjuerna 
för att inte förlora någon information när vi antecknat. 
 
För att framställa våra intervjufrågor inom ämnet employer branding har vi valt att 
utgå från teorin “Personalidén - Medarbetares process inom organisationen” det är en 
organisationsteori kring hur företag upprättar sin personalidé och den process som en 
personalidé beskriver som fortlöper från rekrytering till det att en medarbetare slutar 
inom företaget (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 294-301; Hansson, 1988, i Bruzelius & 
Skärvad, 2008, s. 296-297; Thompson och Strickland, 1992, i Bruzelius & Skärvad 
2008, s. 300; Forssell & Ivarsson Westerberg, 2008, s.130; Mullins, 1985, s. 6). För 
att få ut rätt typ av information har vi även vävt in teori kring begreppen “Employer 
brand - Varumärket som arbetsgivare” (Ambler & Barrow, 1996, s. 187; Maxwell & 
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Knox, 2009, s. 895, 899, 904-905; Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502-503), “Employer 
branding - Arbetsstrategin kring företags employer brand” (Backhaus & Tikoo, 2004, 
s. 501-503; ER Daily, Sullivan, 2004; Moroko & Uncles, 2008, s. 160-161, 170-171; 
Schlager et al. 2011, s. 497; Barrow & Mosley, 2006, s. 58-59), samt teorin 
“Employer branding som ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503-506, 508-510; 
Knox & Freeman, 2006, s. 703-704) och “Employer brand karaktäristiska och 
lednings inblandning” (Moroko & Uncles, 2008, s. 169, 172-173). Teori om 
“Kommunikation som internt redskap” (Thomson & Hecker, 2000, s. 52) har använts 
vid några frågor under temat Socialisering i intervjuguiden. Vi har utformat 
intervjumallen utifrån litteraturgenomgången, och där de teorier som vi sett som 
användbara och relevanta i det vi ämnar undersöka. De teorier som har visat sig vara 
extra betydelsefulla och viktiga då vi gjort analysen av empirin är de från ” 
“Employer brand - Varumärket som arbetsgivare”, “Employer branding - 
Arbetsstrategin kring företags employer brand” och “Employer branding som 
ramverk” samt “Personalidén - Medarbetares process inom organisationen”. 
 
Att vi inte velat vara övertydliga och ställa för ledande frågor är en anledning till att 
vi valt att vinkla det från företagets personalidé för att sedan analysera svaren mot vad 
begreppet employer branding innebär. Meningen med intervjuerna är inte att låta 
företagen svara på vad begreppet står för utan att samla nödvändig information för att 
sedan kunna låta analyserna svara på våra tidigare uppställda forskningsfrågor. 
 
4. 4. 3. 1 Bakgrund 
- Går det bra att vi spelar in intervjun? 
- Namn och position/arbetsuppgifter i banken? 
- Hur länge har du arbetat inom banksektorn? 
 
Frågorna ställer vi för att bekanta oss med respondenten och för att få en trevlig start 
på samtalet. Vi skapar oss också en uppfattning om huruvida vi intervjuar rätt person 
kompetensmässigt, dennes insikt och position inom banken. 
 
4. 4. 3. 2 Definition av arbetsgivarvarumärket 
- Hur skulle du beskriva ert varumärke som arbetsgivare och hur ni arbetar med det? 
- Hur skiljer ni er i jämförelse mot andra banker i folks ögon som arbetsgivare? 
 
Med följande frågor får vi grundläggande insikter i hur företaget ser på sin bank som 
arbetsgivare och varumärke. Vi får en uppfattning om hur respondenten definierar 
begreppet arbetsgivarvarumärke, hur respondenten definierar begreppet kan komma 
att påverka andra delar av intervjun vi får också se om deras definition av begreppet 
och innebörden av arbetsgivarvarumärket stämmer överens med vad den teoretiska 
referensramen föreslår. Dessa frågor hör ihop med de teorier om begreppen 
“Employer Brand - Varumärket som arbetsgivare” (Ambler & Barrow, 1996, s. 187; 
Maxwell & Knox, 2009, s. 895, 899, 904-905; Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502-503) 
och “Employer Branding - Arbetsstrategin kring företagets employer brand” 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501-503; ER Daily, Sullivan, 2004; Moroko & Uncles, 
2008, s. 160-161, 170-171; Schlager et al. 2011, s. 497; Barrow & Mosley, 2006, s. 
58-59). 
	  
4. 4. 3. 3 Rekrytering 
- Varför tror du arbetstagare/potentiella medarbetare söker sig till ert företag och ser 
er som en attraktiv arbetsgivare? 
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- Hur enkelt/svårt är det att hitta rätt arbetskraft till ert företag? 
- Integreras arbetsgivarvarumärket vid rekrytering? På vilket sätt? 
 
Samtliga frågor ställer vi för att ta reda på hur banker arbetar med employer branding 
externt till folk, anställda och potentiella medarbetare. Vi identifierar hur enkelt eller 
svårt det är för banker att hitta rätt kompetens. Vi tar också reda på hur företag 
resonerar och arbetar rörande rekryteringsprocessen gällande employer branding samt 
vad banker eftersträvar för önskvärda egenskaper hos arbetskraften. Första frågan 
härrör från “Employer branding som ramverk” och rör den externa delen om 
arbetsgivarvarumärkesassociationer, arbetsgivarimage och arbetsgivarattraktion 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504-506; Knox & Freeman, 2006, s. 703-704). Den 
andra och tredje frågan behandlar arbetsgivarattraktion i modellen “Employer 
branding som ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504, 506), samt teorin från 
Forssell & Ivarsson Westerberg (2008, s.130) och Bruzelius & Skärvad (2008, s. 295) 
om att personer ska vara rätt anpassade till arbetet de utför. 
 
4. 4. 3. 4 Kompetens 
- Hur säkerställer ni att rätt person finns på rätt plats? 
 
Dessa frågor ställer vi för att undersöka hur kompetens och kunskap säkras samt 
utvecklas i banken. Vi tar reda på hur banker arbetar för att säkerställa att de tar in de 
rätta personerna i banken och hur de resonerar kring detta. Frågan är uppbyggd ifrån 
Hansson (1988, i Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 296-297) om kompetenser och 
färdigheter. Samt behandlar också teori från “Employer branding som ramverk” och 
inom den påverkande faktorer till arbetsgivarattraktion (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 
504, 506). 
 
4. 4. 3. 5 Utveckling & karriär 
- Vilken utveckling/utbildning erbjuds inom er bank? 
- Hur ser en karriärstege ut inom er bank? 
- Är detta något som erbjuds vid rekrytering? 
 
Dessa frågor ställer vi för att klarlägga hur bankerna arbetar med att hålla medarbetare 
uppdaterade, aktualisera kompetens och kunskap hos bankens medarbetare. Genom 
frågorna undersöker vi hur bankerna idag arbetar med att nå ut externt med den 
möjlighet att utvecklas inom företaget som en källa till att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det är av vikt att alla medarbetare har möjlighet till utveckling för att det 
ska vara tillfredsställda och motiverade med sitt jobb, det leder också till ökad 
attraktion till banken. Frågorna visar också på hur viktigt det är att arbeta med ett 
starkt employer brand för att underlätta rekryteringsprocessen då den önskvärda 
målgruppen söker sig till företaget. Frågorna bygger på teori från Bruzelius & 
Skärvad (2008, s. 297), även där så kallade psykologiska kontrakt är av aktualitet. 
Teorier om psykologiska kontrakt är även återkommande i “Employer branding som 
ramverk” med Backhaus & Tikoo (2004, s. 504), “Employer brand karaktäristika och 
lednings inblandning” med Moroko & Uncles (2008, s. 169) samt “Employer 
branding - Arbetsstrategin kring företags employer brand” av Barrow & Mosley 
(2006, s. 58-59). Här tar vi även reda på hur väl löften som företagen utlovar anställda 
och potentiella anställda faktiskt erbjuds. 
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4. 4. 3. 6 Socialisering 
- Hur integreras nya medarbetare i arbetsplatsen och hur bygger man relationer till 
de anställda? 
- Hur förmedlas värderingar och förväntningar, samt vad er bank står för? 
- Vilka värderingar försöker ni förmedla inom banken och mellan anställda?  
- Överensstämmer dessa med de ni försöker förmedla utåt till kunder? 
- Hur skapas lojalitet från medarbetarnas sida? 
- Hur undersöker ni personaltrivsel i er bank? 
- Hur ser ni på er banks rykte? 
- Hur arbetar banken för att styra ert rykte? 
 
Dessa frågor ställer vi för att skapa en förståelse för hur bankerna arbetar med 
integrering av anställda och hur arbetsgivaren arbetar för att organisationen och 
medarbetarnas mål och värderingar skall överensstämma. De fem första frågorna 
behandlar en intern del av employer branding, och hur bankerna arbetar för att behålla 
attraktiv personal inom banken och handlar också om företagsidentitet och 
företagskultur samt hur (employer brand) lojalitet skapas. Dessa är betydande och 
påverkar bankernas produktivitet och lönsamhet. Frågorna om rykte behandlar att 
arbetsgivarattraktion byggs genom att bankerna skapar tydliga associationer för att 
skapa en arbetsgivarimage. De tre första frågorna behandlar företagskultur (Bruzelius 
& Skärvad, 2008, s. 298-299) och från teorin “Employer branding som ramverk” med 
den interna delen som handlar om samma ämne företagskultur (Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 508-509). Dessa frågor behandlar kommunikation som ett viktigt redskap för 
att skapa ett starkt band till organisationen från medarbetarnas sida, från teorin 
“Kommunikation som internt redskap” (Thomson & Hecker, 2000, s. 52). Den fjärde 
och femte frågan om lojalitet och personaltrivsel behandlar en intern del i “Employer 
branding som ramverk” om arbetsgivarvarumärkeslojalitet (Backhaus & Tikoo, 2004, 
s. 508). De två avslutande frågorna behandlar företagets rykte utifrån teorin 
“Employer branding som ramverk” och tar i huvudsak en extern utgångspunkt 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504-506; Knox & Freeman, 2006, s. 703-704). 
 
4. 4. 3. 7 Belöningssystem & förmåner 
- Vilka belöningssystem finns inom banken? Materiella/ Immateriella? 
- För vilka gäller belöningar? 
- Vad är belöningar kopplade till? 
 
Dessa frågor ställer vi för att undersöka hur och isåfall på vilket sätt belöningar 
används och kan användas för att skapa effektivitet och attraktion hos anställda. Vi 
utreder vilka beteenden och arbetssätt som företaget eftersträvar och sporrar till, vilket 
också är en aspekt i employer branding arbetet. Frågorna kommer från Thompson och 
Stricklands (1992, i Bruzelius & Skärvad 2008, s. 300) teorier om belöningar och 
prestationer samt även Bruzelius & Skärvad (2008, s. 300) och Mullins (1985, s. 6) 
teorier i samma ämne. Vi kan även se en koppling till “Employer branding som 
ramverk” på både det externa som det interna planet. Belöningssystem och förmåner 
kan i längden påverka arbetsgivarattraktion (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504, 506) 
från modellen “Employer branding som ramverk” och anställdas produktivitet 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 510). 
 
4. 4. 3. 8 Avveckling 
- På vilket sätt sker avveckling? 
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- Hur arbetar er bank med detta skede för att bibehålla goda relationer och inte 
skada bankens rykte? 
- Hur stor personal omsättning har ni?/Hur länge stannar personal inom företaget 
ca? 
 
Dessa frågor ställer vi för att få svar på hur det sista skedet i en medarbetares relation 
med banken hanteras och om det finns någon typ av vinning i hur denna avslutande 
kontakt behandlas. Frågorna behandlar både när en person måste avskedas och vid 
mildare omständigheter som när någon går i pension eller byter till annat arbete 
(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 300-301). Första frågan om avveckling handlar om 
attraktion till företagets employer brand. Andra frågan om rykte härrör från externa 
delen i “Employer branding som ramverk” (Knox & Freeman, 2006, s. 703-704; 
Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505-506). Sista frågan om personalomsättning behandlar 
anställdas attraktion till företaget och arbetsgivarvarumärkeslojalitet från “Employer 
branding som ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 508). 
 
4. 4. 3. 9 Framtid 
- Finns det någon punkt som bör satsas på inför framtiden? 
- Vad kommer att behöva prioriteras inför framtiden? Varför? 
 
Dessa frågor ställer vi för att se om bankerna anser att det finns produktiva 
förändringar att investera i. Vi vill även ha respondentens åsikter vad gäller hur 
arbetet kring arbetsgivarvarumärket kan komma att ändras i framtiden. 
 
4. 4. 3. 10 Övrigt 
- Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
- Finns det möjlighet för oss att återkomma till dig om vi vill klargöra någon fråga 
ytterligare? 
 
Syftet med dessa frågor är att respondenten ska få möjligheten att ytterligare belysa 
aspekter som de anser är viktiga vad gäller bankens arbete med employer branding. 
En sådan fråga är viktig och minskar risken att vi missat något viktigt gällande våra 
intervjufrågor. 
 
4. 4. 4 Analys 
Under intervjuerna använde vi oss av ett inspelningsverktyg för att ha möjlighet att gå 
tillbaka och förtydliga det respondenten svarat och vi skötte även anteckningar under 
intervjuerna i samma syfte. Efter utförandet av intervjuerna har vi även lyssnat 
igenom intervjuerna ytterligare samt skrivit ned de svar vi fått ut av respondenten, i 
senare led har vi också pratat igenom intervjusvaren med varandra för att se till att vi 
fått med det innehåll vi varit ute efter, det gör även att vi minimerar risken för 
feltolkningar. Vi har i empiridelen endast tagit med den information vi fått fram av 
respondenterna som vi anser är relevant för vår studie. 
 
Då vår intervjuguide bestått av ett antal teman som berör: definition av 
arbetsgivarvarumärket, rekrytering, kompetens, utveckling & karriär, socialisering, 
belöningssystem & förmåner, avveckling, framtid samt övrigt, kommer vi också göra 
analysen utifrån dessa teman. 
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4. 5 Trovärdighetsdiskussion 
Några viktiga kriterier som används vid granskning av kvalitativa studier är 
tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighets-begreppet delas in i fyra delar: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, 
s. 353-354). 
 
Trovärdighet handlar om att skapa just trovärdighet i det resultat som studien mynnas 
ut i, den del i att vårt arbete kan ses som trovärdigt är att vi rapporterar det resultat vi 
fått fram ur intervjuerna till respondenter som medverkat, så de får en möjlighet att 
bekräfta att vi uppfattat deras verklighet på rätt sätt. Det faktum att vi intervjuat fler 
banker gör också att vi bättre kan säkerställa trovärdigheten i undersökningen. 
 
Studiens överförbarhet handlar om att vi under studiens gång ansträngt oss för att ge 
läsaren djupa förklaringar, där vi ämnar studera banksektorn i ett företagsperspektiv 
och med det hoppas på att kunna överföra resultatet till även andra företag inom 
finanssektorn. 
 
Vi har under arbetets gång ständigt förhållit oss till ett kritiskt synsätt. Vi har fått 
respons av handledaren Håkan Perzon gällande funderingar kring uppsatsen, under 
tillhörande kursseminarium har vi även fått möjlighet att diskutera och få feedback 
från våra studiekamrater. Innan vi utförde intervjuerna fick klasskamraterna gå 
igenom intervjufrågorna för förbättrad utformning, även Håkan Perzon har gått 
igenom intervjuguiden för granskning. I senare led lät vi Erik Sandlund som arbetat 
som kreditchef, numera kreditspecialist på Sparbanken Nord, göra intervjun i syfte att 
få konstruktiv kritik för att kunna utforma intervjuguiden bättre och för att kunna 
säkerställa att vi verkligen får svar på det vi ämnar undersöka innan vi gjort 
huvudstudierna, vilket gör att studien blir pålitlig. Av Erik Sandlund fick vi responsen 
att frågorna var väl sammanställda och skulle fungera bra som intervjufrågor, även 
om vissa chefer skulle komma att svara endast från den ort de är verksamma i medan 
andra skulle kunna svara ur ett större regionalt perspektiv med olika förutsättningar. 
Detta har vi varit medvetna om under studien och tagit hänsyn till i vår analys, hans 
egna svar på frågorna har vi valt att inte ta med i empirikapitlet då vi omkonstruerat 
intervjufrågorna något efter hans intervju. Erik Sandlund lyfte även fram att något 
som skulle vara intressant vore om vi intervjuade anställda i syftet att undersöka 
huruvida bankernas arbete med employer branding stämmer överens med hur de 
anställda upplever detta. På grund av ämnets omfattning har vi ej kunnat fokusera på 
detta, utan valt att begränsa studien utifrån ett arbetsgivarperspektiv.    
 
Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att vi är medvetna om svårigheten att 
vara helt och hållet objektiv i samhällsvetenskaplig forskning, och att vi ständigt 
under arbetets gång stannat upp för att självreflektera och att inte låta egna 
värderingar och teoretiska förståelser påverka studien. 
 
Kriteriet äkthet, som också är något vi beaktat under arbetet, berör forskningsfrågor i 
allmänhet, där undersökningen är menad att uppvisa en så rättvis bild som möjligt av 
de respondenter vi intervjuat. Vi ämnar vidare att med studien öka förståelsen för 
employer branding som fenomen både på ett teoretiskt- och praktiskt plan, där vi tror 
företag har störst nytta av denna studie. 
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5. Empiri 
I kapitlet presenteras den insamlade datan för läsaren. Den insamlade datan kommer 
ifrån vår huvudstudie genom kvalitativa intervjuer. Vi presenterar datan person för 
person och tema för tema. 
 
5. 1 Inger Hiller 
Inger Hiller arbetar på Handelsbanken i Umeå. Där jobbar hon på HR-avdelningen 
som personalman och arbetar med alla delar inom personalområdet. Hiller har arbetat 
inom banksektorn sedan år 1975 som bland annat kontorschef och facklig företrädare. 
Inger Hiller har arbetat som personalman i 15 år.   
 
5. 1. 1 Definition av arbetsgivarvarumärket 
Hiller menar att Handelsbanken har ett starkt varumärke i grunden, men att de också 
marknadsför Handelsbanken som arbetsgivare i olika sammanhang för att bygga 
varumärket som arbetsgivare, detta kan ske vid till exempel arbetsmarknadsmässor 
och vid universitet för att knyta viktiga kontakter med studenter. Hon menar vidare att 
det finns två delar i detta, där framtida potentiella medarbetare är en del och att 
affärskontakter och kunder när man driver ett företag är den andra. Det är väldigt 
viktigt att ha högt anseende som arbetsgivare för att attrahera intressanta människor. 
 
Hiller hoppas att Handelsbanken uppfattas på ett litet annat sätt än de andra bankerna, 
de försöker marknadsföra banken som ett decentraliserat företag, där de bygger allt på 
värderingar och alltså är ett värderingsstyrt företag. Hon menar att de tror på tilltro 
och respekt till människor samt människans vilja att åstadkomma bra saker. De ser 
mycket på vem personen är som de anställer, det beskrivs vara det absolut viktigaste, 
sedan är det också en fördel att personen har en bra ekonomisk grundutbildning. 
Vidare utvecklar Handelsbanken sina egna chefer som också är en del i deras 
personalpolitik, detta kan vara en faktor som attraherar personer till deras bank. Hiller 
uppger att cirka 97-98 % av deras chefer på bankkontor rekryteras internt från 
banken. Kommer man därför in i banken och har viljan och intresset så finns stora 
möjligheter att få ett ledarjobb så småningom. 
 
Detta hoppas Hiller uppfattas som en skillnad från andra banker, att de jobbar på ett 
litet annat sätt, att i vardagen jobba med att ha kunden i centrum, att de alltid utgår 
ifrån kundens behov och inte har säljtävlingar i huvudfokus utan utgår ifrån det 
kunden behöver och att tänka långsiktigt på kundrelationen. Handelsbankens 
övergripande mål är att ha bättre lönsamhet än deras konkurrenter på 
hemmamarknaderna (Norden, Storbritannien, Nederländerna), detta ska uppnås 
genom att ha lägre kostnader och nöjdare kunder. De mäter nöjda kunder varje månad 
på deras kontor, vilket också är en viktig del i deras sätt att arbeta. 
 
5. 1. 2 Rekrytering 
Hiller tror också att deras skillnader gentemot andra banker kan bidra till att 
potentiella medarbetare söker sig till Handelsbanken, och sedan också att det är främst 
personer som tycker om att skapa relationer till människor, jobba med kunder, göra 
affärer, utvecklas, utveckla verksamheten, personer som brinner för att hitta lösningar 
för kunder och gillar att jobba med service som söker arbete hos dem. 
 
Hon menar att det inte är alltid så enkelt att hitta rätt arbetskraft till deras kontor. 
Området hon jobbar med kallas region norra Sverige, där kontoren finns inom ett 
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område från Härnösand, Östersund, Åre, och norrut till Kiruna, det är totalt 70 kontor 
inom området. Hon menar att det är skillnad att hitta folk till exempelvis Luleå och 
Umeå där de har många sökande medan kontoren i till exempel Dorotea, Åsele och 
Jokkmokk, har färre sökande och inte lika enkelt att hitta medarbetare. De börjar alltid 
rekrytera internt inom banken, är man redan anställd inom banken ska man också ha 
förtur till de lediga jobb som finns och det är därför inte så ofta de går ut externt. 
Detta görs också i syfte för att anställda ska ha möjlighet att utvecklas genom till 
exempel att byta kontor, vilket ger möjlighet till andra marknader och andra typer av 
kunder att arbeta med. 
 
När Handelsbanken rekryterar så beskriver de banken som företag och om dess 
varumärke. De beskriver hur företaget fungerar, det de förväntar sig av medarbetaren 
och vad de som företag kan ge den arbetssökande. Grunden är att vara överens och 
hitta rätt person. 
 
5. 1. 3 Kompetens 
Hiller beskriver att det inte alltid är så lätt att säkerställa att folk hamnar på rätt plats, 
det finns inget objektivt som säger att det är rätt person direkt, det är snarare tal om en 
känsla kombinerat med intervjuer och referenser, ibland även tester. Det är vanligt att 
de väljer att rekrytera ur den grupp personer som till exempel kan ha sommarjobbat 
under studietiden, eller till exempel längre vikariat. Då har Handelsbanken fått se 
personen och personen har fått känna av om det är hos dem som man vill jobba på och 
då vet man ganska bra om den personen kommer kunna vara en långsiktig anställd 
hos dem. De tänker också långsiktigt vid anställning, anställer de någon tycker de 
ändå att de har så många utvecklingsvägar att hitta inom koncernen, man ska inte 
behöva byta arbetsgivare för att utvecklas utan man ska kunna fortsätta till andra 
ställen inom Handelsbanken. Det finns många olika områden inom bankkontor, 
kreditspecialist, placeringssidan, mäklare, förvaltare, jurist, ekonomiansvarig är några 
av de olika delarna man kan jobba med. 
 
5. 1. 4 Utveckling & karriär 
Den utveckling och utbildning som erbjuds inom Handelsbanken är dels den som 
först gäller när man kommer in som nyanställd på en introduktion där man får lära sig 
grunderna, resten bygger på att man tillsammans med sin chef har ett 
utvecklingssamtal varje år där man då bestämmer vilka affärsmål och vilka 
utvecklingsmål som ska ingå i sin individuella handlingsplan, samt vilket stöd som 
behövs för att kunna nå dessa mål på både kort och lång sikt. Det finns olika sätt att 
utvecklas, det går att vara med på utbildningar och flera andra 
utvecklingssammanhang. Till exempel går det att följa med en erfaren kollega, vara 
på en specialistavdelning under en bestämd tid, byta kontor och liknande. Det finns 
många olika sätt att lära sig. Det krävs att man ständigt vill utvecklas då det händer så 
mycket inom finansområdet både inom Handelsbanken men även på grund av andra 
beslut utifrån, som exempelvis EU-beslut, regelverk och beslut från 
finansinspektionen som gör att de hela tiden måste förhålla verksamheten till nya 
beslut. Det kommer hela tiden nya förändringar att förhålla sig till och de måste hela 
tiden utvecklas för att vara bra, detta är också något som pratas om vid rekrytering. 
 
5. 1. 5 Socialisering 
För att integrera nya medarbetare i arbetsplatsen och bygga relationer använder 
Handelsbanken ett utbildningsprogram men medarbetaren tilldelas även en 
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handledare på kontoret. Chefen är ytterst ansvarig när det gäller den nye 
medarbetarens introduktion tillsammans med den nyanställde och 
personalavdelningen som också har ett ansvar. Hiller menar också att den nyanställde 
har ett eget ansvar över sin utveckling, de ger förutsättningarna men det finns 
samtidigt ett eget ansvar. På det sättet tycker de att de får in personerna på 
arbetsplatsen. Ett gemensamt ansvar för att komma in i gruppen har man på alla 
arbetsplatser, att hitta sätt att komma in på egen hand. 
 
Handelsbanken förmedlar de värderingar och förväntningar som organisationen står 
för genom att man som anställd får en bok “Mål och Medel” som visar på bankens 
företagskultur. Boken tar upp information om banken, deras mål, idéer och deras sätt 
att arbeta. Det är ett samarbetsdokument om hur de ska kunna samarbeta på bästa sätt, 
hitta bästa sätt att nå mål och tänka långsiktigt, nöjdare kunder, samt om 
vardagsservice i världsklass. Den boken får nyanställda läsa, sen finns även 
sammankomster med nyanställda där de bara diskuterar kulturfrågor. Värderingarna 
förmedlas även utåt mot kunderna, som att beslut fattas och utgår från kontoren, samt 
bra service och stabila finanser. I Handelsbankens årsredovisningar skrivs det också 
om hur de arbetar och hur dess kultur är. 
 
Hiller menar att hon tror att lojalitet från medarbetarnas sida skapas genom tilltro och 
respekt till människan, skapandet av delaktighet och att behandla människan med 
respekt och tilltro och tillit. Handelsbanken vill ha ett gott rykte, det tror hon att de 
skapar genom att driva bank på ett bra sätt, ha stabila finanser, behandla kunder på ett 
bra sätt, som gör att de är nöjda. Att ta hand om kunder som är missnöjda är också 
viktigt för ett bra rykte. Många av de sakerna spelar in. Även att Handelsbanken kan 
finnas på fler orter, verkar på kunders hemmaplan och är nära kunden på det sättet. 
Det är ju också så att varje person bidrar till ryktet på både plus och minus, därför är 
det viktigt hur alla agerar i mötet med kunden. 
 
5. 1. 6 Belöningsystem & förmåner 
Hiller berättar att de inte har bonusar i banken. De har vanliga individuella löner, 
anställda får också bidrag till träningskort, så kallade friskvårdsbidrag. Bidragen 
gäller för alla som är anställda inom banken, detta får man genom anställning och är 
ej kopplat till särskilda mål, inga säljmål och provisioner. Handelsbanken har avtals 
reviderat att de nu under en tre års period ska jobba för att jämna ut löneskillnad 
mellan män och kvinnor och det avser alla banker. Detta jobbar de väldigt mycket 
med. 
 
Handelsbanken har också ett vinstandelssystem som gäller för samtliga anställda. 
Detta innebär att det till denna stiftelse avsätts en del av vinsten de år Handelsbanken 
haft bättre lönsamhet än genomsnittet bland konkurrenterna. Anställda kan ta ut sin 
andel vid 59 års ålder.     
 
5. 1. 7 Avveckling 
Vid avveckling när personal slutar (pension, avskedas, byter jobb etc.) finns det olika 
sätt att gå tillväga. Hon menar att det skiljer sig beroende på om det gäller pension 
eller om någon säger upp sig, men att de överlag har låg personalomsättning, endast 
ett par procent. De som slutar har de en avskedsintervju med, så de får veta mer om 
vad det är som har gjort att personen har tagit det beslutet, så de kan lära sig något av 
det. Det behöver inte alls ha med arbetet att göra, det kan exempelvis vara någon som 
flyttar utomlands eller startar eget. Vid avsked finns formalia för fackliga 
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förhandlingar, överenskommelser, juridiska regler och hur man gör då. För att hålla 
en god relation är avskedsintervjun betydande, det är de från personalavdelningen 
som håller i denna. Sen är det viktigaste att förebygga att någon ska behöva sluta för 
att vara missnöjd, det bygger på dålig kommunikation och är något Handelsbanken 
vill förebygga. Prata och kunna förändra så det inte ska behöva hända. 
 
5. 1. 8 Framtid 
Hiller menar att alla frågor egentligen är viktiga. Det är viktigt vad de som företag har 
för rykte och hur de bygger varumärket samt hur de jobbar när folk bli anställda 
genom introduktion, hur pass utmanande arbetsuppgifterna är och hur man jobbar för 
att motivera arbetare, det är alltid viktigt. 
 
5. 2 Anette Ringius 
Anette Ringius arbetar på Swedbanks huvudkontor som ligger i Stockholm. Hon 
ansvarar för employer branding i Swedbank och jobbar även med rekrytering. Hon 
har arbetat inom banksektorn i drygt 25 år. 
 
5. 2. 1 Definition av arbetsgivarvarumärket 
Swedbanks arbetsgivarvarumärke skiljer sig inte så mycket ifrån varumärket i stort 
när det gäller kundvarumärket, Ringius menar att Swedbank är en inkluderande bank 
för de många människorna och det eftersträvar de också gällande 
arbetsgivarvarumärket. De finns på arbetsmarknadsdagar och andra typer av event vid 
universitet och högskolor när de har rekryteringsbehov och i marknadsföringssyfte. 
 
Ringius menar att bankers produkter och tjänster egentligen är likartade, Swedbank 
kan därför särskilja sig genom deras arbetare och på sättet de kommunicerar på. De 
vill ha medarbetare som driver sin utveckling, som är engagerade, har idéer och inte 
väntar på att chefen ska beordra dem till arbete. Swedbank söker därför den typen av 
medarbetare som vill utvecklas och prova olika roller och projekt. 
 
5. 2. 2 Rekrytering 
Ringius berättar att under de senaste åren har finansbranschen och bankerna varit 
ganska illa uthängda i media, på gått och ont och med vissa förklaringar till det hela - 
finanskrisen 2008. I Swedbank arbetar de väldigt mycket med att vara öppna och 
synas i media, de har även ett nytt reklamkoncept. Hon anser att Swedbank har en 
fantastisk VD som är kommunikativ, engagerar sig i unga människor, har en stark 
drivkraft i frågan om arbetslöshet och har därför startat upp ett projekt som heter unga 
jobb där de ser till att unga människor som varit arbetslösa får praktikplats hos dem 
eller andra samarbetspartners. De har också startat något som kallas ”Äntligen jobb” 
där unga, utlandsfödda akademiker får jobba på Swedbank, för att de ser att det är en 
väldigt utsatt grupp. 
 
Generellt anser Ringius att det är lätt att hitta rätt arbetskraft till Swedbank. De får 
många sökande till sig när de rekryterar. Swedbank är ett varumärke som hon tror gör 
lite mer skillnad. De vill göra skillnad och inte bara följa efter de andra bankerna. 
Arbetsgivarvarumärket integreras vid rekrytering. I rekryteringssammanhang pratas 
det mycket om värderingar och vad Swedbank står för. Rekryteringsprocessen syftar 
även till att utvärdera om personen passar in i företagets kultur. Ringius menar att det 
är viktigt att få rekryterarna att förstå hur viktigt det är att få in rätt folk.   
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5. 2. 3 Kompetens 
För att säkerställa att rätt person finns på rätt plats arbetar de på lite olika sätt 
beroende på vad det är för roller de söker. De har tester av olika slag, särskilt när det 
är chefsroller finns väldigt genomgående tester bland annat med psykolog. Swedbank 
genomför många intervjuer, inte bara en gång utan ett par gånger, samt med olika 
personer, sen är de också noga med att ta referenser. En fel rekrytering kostar mycket, 
därför är det viktigt att rätt person hamnar på rätt plats. 
 
5. 2. 4 Utveckling & karriär 
Det man ser utifrån är deras bankkontor, men de har många olika specialister och 
kompetenser inom banken som behövs nu och i framtiden. Det är bra att ha erfarenhet 
av att jobba med service, kunder och förstå att det är trots allt kunden som betalar 
lönerna. Swedbank söker civilekonomer men är även intresserade av andra 
kompetenser. Många jobbar inom HR-området, som kommunikatörer och inom IT. 
Swedbank tror på mångfald och olika bakgrunder, att man har gjort olika saker i livet 
och har olika utbildningar. Ringius hade själv ingen högskoleexamen när hon började, 
den skaffade hon under tiden. Idag krävs någon typ av grundutbildning, men det är 
också möjligt att arbeta ett tag och sedan gå vidareutbildning. 
 
Swedbank har även många interna utbildningar och de är noggranna med att säkra att 
rätt kompetens finns. Svensk banklag stadgar att man måste ha certifieringar, 
rådgivningsrätt och en hel del lagar som måste följas. Utbildning och utveckling sker 
individuellt varje år, två gånger om året då chef och medarbetare träffas för att prata 
utveckling där medarbetaren har största ansvar i sin egen utveckling. Alla dessa 
utbildningar är inte något som erbjuds direkt vid första intervjun, men det nämns i 
rekryteringsannonser då Swedbank tror att personer vill utvecklas och prestera. 
 
5. 2. 5 Socialisering 
Swedbank har olika sätt att samarbeta. De jobbar mycket i projektform där de har 
möjlighet att träffa kollegor på andra sidan Östersjön, de får således “jobbrotation” 
och kan lära av varandra. Kommunikationen kan även ske via videokonferenser vilket 
sparar pengar och miljö. Vidare har Swedbank ett intranät som gör att medarbetarna 
kan kommunicera via interna bloggar och forum där även Swedbanks VD bloggar. 
Varje kvartal finns möjligheten att kommunicera, kommentera och ställa frågor med 
de högsta cheferna genom en chatt. Swedbank tror på relationer, med kunder samt 
medarbetare och därför vill de veta vad de tycker och tänker. Swedbank vill få de 
bästa medarbetarna att stanna och därför anser de att de behöver arbeta med dessa 
frågor.   
 
När nya medarbetare integreras på företaget används introduktionsprogram, mentorer 
och beslut om vem som tar hand om den nya, sen sätter man in den nya medarbetaren 
i alla system, vilket fungerar väldigt bra. Tre värdeord som Swedbank arbetar för är 
öppen, enkel och omtänksam. Dessa värderingar är inget ledningen hittat på, utan det 
kommer ifrån medarbetarna. Det är ord som är enkla att ta till sig och som gör att man 
som medarbetare funderar över sitt handlade i sitt arbetsliv. Dessa värderingar och hur 
de ska följas diskuteras ständigt bland medarbetare och chefer. De värderingar som 
finns överensstämmer även utåt till kunder. Öppen betyder att banken är öppen med 
sin kommunikation, enkla handlar om att inte krångla till något, och omtänksam står 
helt enkelt för den omtänksamhet som ska genomsyra Swedbank. 
 
De har lojala medarbetare, där största lojaliteten är den personalen känner till banken 
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och kunderna. Om man träffar kunder varje dag skapas en relation där man alltid vill 
göra det bästa för kunden. Samtidigt vill man även att det ska gå bra för banken, då 
det betyder att medarbetare får det bättre. Swedbank vill inte ha bonusprogram, vilket 
också kan handla om lojalitet. De vill ha kvar medarbetare som är duktiga och 
presterar men det behöver inte innebära att man måste stanna till pension, man kan 
göra en “avstickare” och sedan komma tillbaka med mer erfarenhet. 
 
Ringius tror även att lojaliteten gör att man känner för ett varumärke och att 
lojaliteten kommer med kollegor och samarbete. Motivationen måste individen finna 
själv, samt att hitta roliga, spännande saker att göra på dagarna för välbefinnande och 
för att kunna utvecklas. Lojaliteten kommer också därigenom för att den anställde 
känner att banken tror på honom/henne. 
 
Swedbank undersöker personaltrivsel genom en medarbetarundersökning en gång om 
året, som de arbetar med under året tills nästa undersökning utförs. Utefter detta 
utformas aktiviteter och handlingsplaner, som dels chefen ansvarar för men också HR. 
Swedbank anser att det är viktigt med medarbetarundersökning. Det finns också en 
“temperaturmätare” som inte är statistisk på något sätt, men som kan kolla hur det 
känns och vad som tycks. Detta uppskattas från medarbetarna. 
 
Förtroendet för Swedbank efter finanskrisen var långt nere i botten. Att jobba upp 
förtroendet krävdes mycket slit och arbete, vilket har tagit sina år. Och det värsta, 
menar Ringius, är att det bara krävs en person för att rasera det på ett ögonblick, så 
fort kan det gå när det gäller varumärken, menar hon. Det tar lång tid att bygga upp 
förtroende för ett varumärke, men kan rasera fort, därför jobbar de hårt och aktivt med 
detta. 
 
5. 2. 6 Belöningssystem & förmåner 
Anette Ringius menar att banken har ganska bra förmåner. Swedbank tror på att ha en 
balans i livet, att inte bara jobba utan att man måste hitta det privata, få möjlighet till 
rekreation och vila för att göra bra ifrån sig på jobbet. Därför finns bland annat 
friskvårdsbidrag men också tillgång till egna produkter och tjänster för att kunna vara 
ambassadörer och marknadsföra dem. Det finns också tillgång till en förmånsportal 
där det är möjligt att få billigare SL kort, gäller dock bara i Stockholm men finns även 
i Göteborg. Sen har man möjlighet att få billigare ögonlaseroperationer, 
fertilitetsundersökningar, rabatter, erbjudande om hotellnätter, biljetter, event samt 
andra erbjudanden som kan vara intressanta. Har man gjort en bra insats så kan man 
få en extra bonus, men det får man ej utbetalt direkt, utan blir utbetalt efter tre år i 
aktier i Swedbank. 
 
5. 2. 7 Avveckling 
På Swedbank avskedar de aldrig folk, de har istället ett omställningsprogram. Om det 
blir personer över erbjuder de alltid dem arbete först via en intern arbetsmarknad, 
Swedbank söker också alltid internt innan de söker externa arbetare. Om personal blir 
övertaligt får de ett åtta veckors program där man får träffa en coach och prata som 
karriärcoachar. Det finns en fantastiskt strukturerat arbetssätt hur det går till, vilket 
Ringius anser vara viktigt. Swedbank vill ha ambassadörer även om de inte jobbar 
kvar, de vill kunna känna att de gjorde ett bra avslut vilket även gäller pensionärer. På 
Swedbank finns en pensionärsförening som är aktiva och träffas några gånger per år. 
De tycker att det är viktigt att göra avslut med blommor, fika och presenter från 
banken. Har man till exempel jobbat 25 år i banken får man en present som man får 
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välja själv. Vid 50 år får man en dag ledigt. Och även när man slutar för att byta 
arbete har man ett avslutningssamtal. 
 
Ringius anser att de skulle kunna bli ännu bättre på att behålla goda relationer. Hon 
menar på att det skulle kunna göras på flera olika sätt, genom exempelvis sociala 
medier, träffar, och genom att skapa nätverk som hittar på aktiviteter. Young 
professionals är ett sådant nätverk som Swedbank arbetar med. Hon tycker också att 
det skulle vara bra för Swedbank som arbetsgivare att ta tillvara på mer av före detta 
medarbetares feedback. 
 
Swedbank har en låg personalomsättning som rör sig mellan max 7-10%. 
Medarbetarna stannar oftast länge. Det tror hon är karaktäristiskt för bankbranschen, 
att man stannar länge. 
 
5. 2. 8 Framtid 
Det som borde prioriteras i framtiden är sådant som de inte är så bra på och som de 
försöker förbättra. Detta kan handla om att lyssna mer till unga människor, hur de vill 
lösa banken i framtiden, ta tillvara på det och deras unga medarbetare som jobbar i 
banken nu. Anette tror att om de satsar på att lyssna på unga kunder och unga 
medarbetare så tror hon att de kommer bli väldigt framgångsrika och kanske även ta 
några marknadsandelar av deras konkurrenteter. 
 
5. 3 Eva Liden 
Eva Liden har arbetat som personalchef på Sparbanken Nord sedan år 2008. Innan 
detta jobbade hon som personalchef inom skogsindustrin i nio år. 
 
5. 3. 1 Definition av arbetsgivarvarumärket 
Något som är grundläggande för Sparbanken Nords varumärke är att det inte finns 
något privat ägarintresse, återföringen av vinstmedel sker istället på kollektiv nivå. 
Detta är en stor del av hela Sparbanksidén. Liden anser att arbetet och säkerställandet 
av Sparbanken Nords varumärke som arbetsgivare är något som det fokuseras för lite 
på. Förutom genom rekrytering, introduktionsutbildningar och kompetensutveckling 
arbetar banken även med att bygga dess varumärke genom varje kundmöte. Liden har 
i intervjuer som personalchef med både kunder och arbetssökande fått uppfattningen 
av att det finns många som är ovetandes av många av bankens fördelar och 
erbjudanden. Genom exempelvis arbetsintervjuer marknadsför Liden Sparbanken 
Nord som arbetsgivare för att skapa ett ökat intresse hos den sökande. Genom 
introduktionsutbildningar matas de nya medarbetarna med ”ammunition” så att alla 
privatrådgivare inom banken har möjlighet att missionera och säkerställa 
arbetsgivarvarumärket. Något som kan anses som en konkurrensfördel är funktionen 
Framtidsbanken vars uppgift är att återföra en del av bankens vinst till de kommuner 
där banken finns. Om en kund anser att exempelvis något inom banken är kostsamt 
kan det vara viktigt att marknadsföra att Sparbanken Nord inte är någon affärsbank 
utan att vinsten/resultatet medför bidrag till arbeten med projekt, inom exempelvis 
föreningar eller kommuner. 
 
Anställda inom banken trivs med sitt arbete och sin arbetsplats, vilket förutom 
vardagliga iakttagelser även synts genom olika arbetsmiljöenkäter. Sparbanken Nord 
uppfattas även av kunder som en rolig och trivsam arbetsplats menar Liden. 
Organisationens VD beskrivs också som en positiv och humanistisk person vilket 
Liden tror bidrar till god stämning. Sparbanken Nord kan också skilja sig från andra 
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banker genom att de har närhet till varandra, chefer blir mer lättillgängliga genom att 
den är en mindre organisation, att synas och höras blir enklare bland medarbetare och 
ledning, vilket kan skapa samhörighet och en särskild organisationskultur som gör att 
medarbetare känner sig hemma på arbetet. 
 
En stor skillnad mellan Sparbanken Nord och andra banker är just att Sparbanken 
Nord saknar ägare: den styrs istället av en sparbankslag som ger riktlinjer på hur den 
ska fungera. Det finns även huvudmän för banken som vid årsstämman agerar som 
ägare. Huvudmännen arbetar i de kommuner banken finns eller kommer från 
näringslivet. Sparbanken Nord delar ut pengar på gruppnivå och återföringen av 
vinstmedel fördelas genom bidrag, vilket är en skillnad mot affärsbankerna där 
resultatet går tillbaka till ägare. Liden tror att det inom börsnoterade företag kan 
finnas en helt annan stress på att göra affärer och visa resultat jämfört med 
Sparbanken Nord där det tillåts att arbeta långsiktigt på ett annat sätt. 
 
Utåt sett tror Liden att man noterar Sparbanken Nord som en liten men samtidigt stor 
bank. Med detta menar hon att Sparbanken Nord, som är en regional bank med ledord 
som ansvarsfullhet, närhet och trygghet, är en mindre bank som ändå har alla 
nödvändiga funktioner som internet- och telefonbank, jurister och private banking 
samt försäkringar som några exempel. Sparbanken Nord har ett samarbete med 
Swedbank som innebär att de kan stå ut som en regional bank men ändå vara stora på 
det sättet att alla funktioner finns tillgängliga för dess kunder. Sparbankerna och 
Folksam är en betydande ägargrupp av Swedbank vilket gör det möjligt att dela dessa 
funktioner som deras samarbetspartners. Att Sparbanken Nord även fungerar som 
kunder till Swedbank i vissa avseenden gör att det finns en väldigt integrerad relation 
de kan dra nytta av.     
 
5. 3. 2 Rekrytering 
Vissa söker arbete hos Sparbanken Nord på grund av att personen i fråga läst en 
ekonomiutbildning eller att denne helt enkelt är ute efter anställning, medan andra 
dras till Sparbanken Nord som arbetsplats för att de är medvetna om deras sätt att 
jobba och har hört talas om Framtidsbanken. För banken är det oftast enkelt att hitta 
rätt arbetskraft för rekrytering. Oftast finns ett större urval sökande som gör att det går 
att hitta individer som har både utbildningen och personligheten, och i sådant fall är 
det såklart mest önskvärt. 
 
Något som Liden tror gör Sparbanken Nord till en attraktiv arbetsgivare är, som 
tidigare nämnt, den positiva och muntra stämningen som råder på arbetsplatsen, men 
också närheten och delaktigheten till kunder. Möjligheten till att få vara med i 
kunders funderingar och följa dem genom olika livsskeden till bankens lönesättning. 
Arbetsgivarvarumärket integreras i ingressen som inleder arbetsannonserna, på 
hemsidan och vid arbetsintervjuer där Liden som personalchef marknadsför banken. 
Varje möte räknas då det både finns en chans att marknadsföra banken till potentiella 
medarbetare men även som ett säkerställande att den potentiella medarbetaren ska 
kunna identifiera sig med bankens koncept. 
 
5. 3. 3 Kompetens 
För att säkerställa att rätt person finns på rätt plats inom organisationen har 
Sparbanken Nord inom rekryteringsförfarandet uppställda mål för att hitta rätt person 
för jobbet. Efter anställning görs uppföljning med både chef och anställd för att 
utvärdera hur personen fungerar i sin nya roll. Liden anser att banken skulle kunna 
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arbeta fram mer konkreta riktlinjer för vad som ska säkerställas under denna 
kommunikation. 
 
5. 3. 4 Utveckling & karriär 
Företaget erbjuder kompetensutveckling som fokuserar på lagar och regler, samt 
färdighetsträning som fokuserar på hur anställda bör bemöta kunder genom att bygga 
relationer, ställa frågor och föra samtal och ta hand om kundernas behov. Genom 
färdighetsträning övar anställda på: förberedelser av kundmöten och sökandet av 
behov, kunskapen att ringa in och identifiera behov, översätta behoven i lösningar och 
presentera alternativ samt göra beställningar och affärer. 
 
Övningar görs genom att träna på varandra samt genom medlyssning av chefer. 
Utvecklingen kan vara behovsorienterat då exempelvis vissa individer kan behöva 
samtalsstöd, träning i att våga uttrycka åsikter och kommunicera. Förutom 
yrkesträning, fakta- och färdighetsutveckling utbildas de anställda även i samhälls- 
och ekonomifrågor. Ledarträning och utveckling erbjuds också för individer i sådana 
roller.   
 
Sommarjobbare går oftast över till att arbeta vid kassa/informationsdisken. De går 
sedan över till att arbeta som privatrådgivare med inbokade kunder för att sen gå 
vidare till en fördjupning av produktkunnande, vilket även innebär en certifiering som 
privatrådgivare. Vissa av dessa medarbetare fortsätter även till försäkrings- eller 
kapitalsidan. Som företagsrådgivare arbetar anställda med enmansföretag eller 
föreningar. Vissa har också ansvar för större företag eller arbeten för kommuner. 
Oftast är det även anställda på företagssidan som går över till att arbeta som 
kontorschefer. Inom organisationen finns även specialisttjänster som jurister och 
ekonomer, men för dessa tjänster tillsätts personalen direkt. Under rekrytering tar man 
upp utveckling och karriärvägar mest för att se vart intresset ligger, att arbeta på 
privatsidan eller med företagskunder, och för att sedan kunna se till att medarbetare 
hamnar rätt. Utveckling och karriärvägar är som nämnt tidigare ett sätt att attrahera 
personal, där långsiktighet prioriteras, detta tillsammans kan vara en orsak till att 
bankerna i stort har låg personalomsättning.   
 
5. 3. 5 Socialisering 
Nya anställda blir omhändertagna på den ort de är tillsatta och de får gå 
introduktionsutbildningar som fortlöper under några månader. För nya medarbetare 
finns faddrar som underlättar integrationen i banken och en gång under året samlas de 
nya medarbetarna i Piteå där information ges och bland annat organisationens VD 
träffar de nyanställda. Utbildningar av exempelvis datasystem sker på plats. En 
nackdel med den årliga träffen kan vara när få anställts, och under olika tidsperioder 
av året, kan innebära att en del får vänta månader på mötet. 
 
Sparbanken Nord bygger relationer med sina anställda genom bland annat närheten 
och relationen med högkvarteret samt genom kontinuerliga samtal med chef. 
Marknadsdagar är också något som arrangeras via banken, dessa dagar kan innebära 
olika fritidsaktiviteter som ger möjlighet att lära känna sina medarbetare och även 
träffa kollegor från andra kontor. I övrigt sker integrering av anställda på 
arbetsplatsen genom grupparbeten, diskussioner, träffar med ledare och andra kontor. 
 
Normer och värderingar kommuniceras genom bankens VD och genom 
introduktionsutbildningen som visar på organisationens övergripande mål. Varje 
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månad görs tydliga uppföljningar för att de anställda ska vara uppdaterade på hur det 
går. Genom intranätet och gemensamma dokument finns även mål och värderingar 
beskrivna för medarbetarna att ta del av. På lönesamtalen diskuteras också om den 
anställde arbetar med rätt saker och hur det är meningen att personen ska bete sig på 
arbetsplatsen. Det är alltså inte bara försäljning som diskuteras utan även beteenden i 
arbetslaget. 
 
Liden anser att lojalitet skapas genom en ömsesidighet. Grunden läggs redan när 
medarbetaren skriver på sitt anställningskontrakt och på så sätt går med på att sätta sin 
arbetsgivares, den juridiske personens, intressen främst. Men det måste även finnas en 
vetskap om att lojaliteten fås tillbaka genom att exempelvis inte behöva bli utelämnad 
eller pratad om i fel sammanhang. Förutom Sparbanken Nords Personalpolitiska 
dokument finns inga direkt nedskrivna värderingar som förmedlas till de anställda och 
mot kunder, utan dessa kan mer beskrivas som grundläggande humana regler och 
inställningar om hur man ska behandla varandra. 
 
Inom Sparbanken Nord undersöks personaltrivsel efter ett rullande schema. Under två 
års tid görs tre undersökningar varpå den första är av en teknisk rond. Under det andra 
halv-året görs en ledarmätning där ledare och chefer blir utvärderade, medan det 
tredje halv-året är av mer psykosocial karaktär och fokuserar på grupper av anställda 
som granskas. Grupperna undersöks av dess medlemmars egen feedback av hur den 
fungerar. Under det sista, fjärde halv-året ligger undersökningarna i vila. 
 
Bankens rykte kontrolleras genom kundundersökningar, så kallade SKI-mätningar. 
För att styra dess rykte är alla medarbetare ansvariga för att arbeta mot att uppfylla 
kunders förväntningar och jobba mot de återkopplingar som fås. För att skapa ett 
positivt rykte krävs att utforma produkter och koncept på ett sätt som möter kundernas 
behov. Marknads-, rörelseavdelningen och kontorschefer arbetar också kontinuerligt 
med att följa trender, läsa av marknadsbehov och samla rätt information för att arbeta 
för ryktets bästa. 
 
5. 3. 6 Belöningssystem & förmåner 
Lönerna inom banken sätts utifrån en lönekartläggning som är saklig, individuell, 
bygger på jämförelser och bygger in marknadsförutsättningar. De som är duktiga och 
gör ett bättre arbete än andra får även högre ersättning. Det finns förmåner i banken 
som är behovsstyrda, exempelvis bilförmåner för dem som reser mycket i sitt arbete. 
Annars finns det rabatter, friskvårdsbidrag samt resultatsystem på gruppnivå som 
innebär en pay-off effekt då förutbestämda mål uppnåtts. Belöningar är ett verktyg 
som användas för att skapa effektivitet och attraktion hos anställda, vilket också är en 
aspekt i arbetet kring employer branding. 
 
5. 3. 7 Avveckling 
Sättet som någon lämnar Sparbanken Nord på brukar vanligtvis vara genom att 
medarbetare går i pension eller byter arbete. Då finns rutiner på hur dessa individer 
ska behandlas. Anställningen brukar avslutas med ett kalas samt avslutningssamtal för 
att fastställa anledningen till att personen slutar och för att utvärdera. Om en person 
avslutar sin anställning för att byta arbete skrivs betyg och rekommendationer. Liden 
har inte varit med om att någon behövt avskedas men tror att det i sådant fall skulle en 
sådan process inledas med ett samtal om vad som gått fel. I de fall det är möjligt 
undersöker man om omplacering inom företaget är möjligt, om det inte går skulle 
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banken mest troligt ge medarbetaren en chans att säga upp sig om det gått så långt att 
inget annat är möjligt. 
 
Personalomsättningen är väldigt låg på Sparbanken Nord. Cirka 2,5 % slutar och 
består mestadels av pensionärer. De flesta anställda stannar länge i banken. De flesta 
är kvar så pass länge att de får guldklocka i present. Sparbankerna och medarbetarna 
ser alltså väldigt långsiktigt på anställning inom banken. 
 
5. 3. 8 Framtid 
På frågan om vad som bör prioriteras i framtiden svarar Liden att det är viktigt att 
hela tiden fokusera på samtliga ämnen och på så sätt ständigt förbättra systematiken i 
personalprocessen. Det är också viktigt att fortsätta informera och missionera om 
Sparbanken Nords värderingar och vad banken står för på olika sätt, genom 
exempelvis skolkontakter och så vidare, då allt detta är grunden för bankens existens. 
 
 
5. 4 Kristina Eriksson 
Kristina Eriksson är kontorschef på Nordea i Piteå, började arbeta inom banksektorn 
år 1996 och har varit kvar där sedan dess. 
 
5. 4. 1 Definition av arbetsgivarvarumärket 
Eriksson beskriver Nordeas önskan om att vara den mest eftersökta arbetsgivaren 
inom banksektorn. Förutom detta mål söker Nordea även att vara en “great European 
bank”, vilket betyder att de inte bara vill fokusera på norden och Sverige utan även i 
Europa. Eriksson menar på att Nordea vill bli erkända för sina medarbetare, som 
skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Det är medarbetarna som gör 
skillnaden och kan ge det lilla extra för kunderna. Sen vill Nordea även locka till sig 
och behålla motiverade och engagerade medarbetare. 
 
På Nordeas hemsida, finns information för de som vill läsa om Nordea och dess 
värderingar. På detta sätt förmedlas vad Nordea står för till utomstående. Banken är 
även ute på högskolor vid arbetsmarknadsmässor och studenter kan även ansöka till 
det eftertraktade “trainee graduate programmen” som bidrar till Nordeas 
arbetsgivarvarumärke. Banken försöker också synas i tidningar och liknande. 
 
Eriksson har ingen uppfattning om skillnaderna mellan de olika bankerna som 
arbetsgivare, men hon lyfter fram Nordea som en stor koncern med otroliga 
möjligheter. Är man villig att röra på sig så finns banken i hela Norden och i de 
Baltiska länderna. Det finns otroliga karriärvägar med många karriärvägar att vandra 
om man vill. Eriksson menar därför i och med att Nordea är en så pass stor koncern 
finns det skillnader därigenom. 
 
5. 4. 2 Rekrytering 
Genom Nordea finns också vägar att komma till exempelvis Stockholm och 
Göteborg. Förutom möjligheter att röra på sig och många olika karriärvägar så tror 
Eriksson att en arbetsplats med bra stämning och kollegor tilltalar medarbetare både 
intern och externt. Detta tror Eriksson gör att många söker jobb på Nordea. Sen finns 
det även städer med ännu fler möjligheter, exempelvis Stockholm. Hon tror också att 
det handlar mycket om att det är ett trevligt kontor, bra medarbetare och bra stämning 
som tilltalar. Något som också kan attrahera som arbetsgivare är att det finns en 
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flexibilitet på banken som gör att exempelvis småbarnsföräldrar kan anpassa sina 
arbetstider efter sitt familjeliv. 
 
Eriksson anser att det är ganska enkelt att få tag på arbetskraft i Piteå, närheten till en 
stor central enhet i Nordea underlättar. Nordea rekryterar även oftast internt. Sen finns 
också möjligheten efter skolan, ekonomistudenter via Luleå till exempel, som kanske 
har jobbat extra och sommarjobbat. Nordeas arbetsgivarvarumärke integreras till viss 
del vid rekrytering. Eriksson berättar då om Nordea som bank och det positiva om att 
arbeta på Nordea och dess varumärke samt de positiva sidor som finns med att vara 
anställda på banken. 
 
5. 4. 3 Kompetens 
Att säkerställa att rätt person finns på rätt plats inom företaget beror på vars i kedjan 
man är när man rekryterar, när det gäller sommarjobb är det mycket det sociala 
sammanhanget som spelar in och Nordea ser mycket på referenser. Beroende på 
vilken tjänstgöringsgrad så tillkommer tester och djupintervjuer för att säkerställa. 
Referenser utnyttjas alltid. 
 
5. 4. 4 Utveckling & karriär 
Oftast börjar man via kundtjänsten vilket är en jättebra ingång till bankvärlden på det 
sätt att den anställde får jobba med hela baspaketet som sparande, lån, utredningar och 
alltså kunder. Sedan kan man på privatsidan jobba med att bli personlig bankman. 
Som personlig bankman har man en egen kundstock där man sitter vid bokade 
rådgivningar och med kvalificerad rådgivning. Sen går det även att bli specialist, 
sparspecialist, försäkringsspecialist eller bredda sig genom andra specialiseringar. 
 
Nordea har en intern utbildningsportal. Vissa tjänster kräver viss utbildning i Nordea. 
Jobbar man ex med rådgivning mot kund så behöver man ha SwedSec licens för att 
genomföra rådgivning med kunder. Vissa utbildningar som är kopplade till sin tjänst 
måste man bara ha. Kompetenspersonal är också ett sätt att ta hand om kunder på ett 
bra sätt så Nordea vill därför ha bra kompetens inom organisationen, och då är det 
viktigt att de utbildar sig. Det gäller att ha kompetens inom hela det området som 
Nordea arbetar med. Men oftast är det interna utbildningar det handlar om. 
Utvecklingen och utbildningen som erbjuds och finns inom banken är något som 
Eriksson anser är självklart att diskutera redan vid rekrytering. 
 
5. 4. 5 Socialisering 
Som kontorschef försöker Eriksson träffa alla nya medarbetare under första 
arbetsdagen. Både för att hälsa dem välkommen och presentera kontoret och 
personalen ytterligare. Det utses även en fadder som sedan ansvarar för 
inlärningsprocessen för den nyanställde. Det är många på ett kontor som hjälper till 
att ta hand om en nyanställd. 
 
Visioner och värderingar tas upp vid rekrytering och då personen börjar arbeta. 
Nordea vill leverera positiva kundupplevelser, att arbetet handlar om människor och 
att de inom företaget ska jobba tillsammans. Det finns många samarbeten både mellan 
andra kontor och andra centrala enheter, som sköter back-office saker. Nordea ska då 
tillsammans försöka jobba med dessa saker. Kunder och positiva kundupplevelser är 
det viktigaste för Nordea vilket också tas upp för att informera var organisationen 
står. Att banken står för positiva kundupplevelser är självklarhet som också ska 
förmedlas utåt till kunder då de för Nordeas namn vidare och bidrar till 
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rekommendationer och att de stannar i banken. På hemsidan beskrivs Nordeas 
värderingar, samt dess vision och missioner. 
 
Eriksson tror att en bra arbetsgivare som är närvarande, försöker hitta lösningar, vara 
flexibel, bidrar till att medarbetare känner det och på så sätt uppstår lojalitet. Om 
arbetsgivaren ställer upp när någon behöver det, då ställer de anställda upp som ett 
gensvar. Så upplever Kristina det, att det handlar om ett givande och ett tagande. Man 
får det man förtjänar som arbetsgivare. Hon anser att man som arbetsgivare bör ställa 
upp och göra det lilla extra för att både skapa ett bra klimat på kontoret, och att man 
genom detta hittar en balans i lojaliteten mellan arbetsgivare och medarbetare. 
 
Varje år genomförs en stor personalundersökning och nu har region Norr även börjat 
med en regional personalundersökning varannan månad på del av frågorna. Detta för 
att säkerställa att de är på rätt väg med den handlingsplan som lagts. Nordea upplevde 
att en undersökning per år var för lite och började därför med fler uppföljningar. 
 
Eriksson tror att Nordea har ett bra rykte när det gäller arbetsgivarvarumärke. 
Bankverksamheten är ett roligt arbete och det finns många vägar att gå. Sedan har 
banker totalt sett varit under press en period, när vi ser på exempelvis tiden efter 
finanskrisen som till viss del påverkar. Men Nordea har inte haft mindre antal 
ansökningar för det. 
 
5. 4. 6 Belöningssystem & förmåner 
Inom Nordea finns ett vinstandelssystem med många parametrar som ska uppfyllas, 
så får man då en viss summa på det som uppfylls, vilket beror på hur koncernens 
utveckling varit. Sen finns det några förmåner beroende på tjänst vilket kan innebära 
prestationsmål, men detta finns inte på kontoren. Nordea har lön, sen finns 
övergripande förmåner som alla medarbetare får ta del av beroende på hur den 
koncernen går. Friskvårdsbidrag finns också, vilket gäller för alla. Rabatter på 
glasögon och annat finns också. 
 
5. 4. 7 Avveckling 
Nordea har alltid ett avslutssamtal där HR ringer upp för ett samtal med medarbetare 
som slutar på banken. Sedan genomförs även samtal på kontoret där man summerar 
upp det som varit. 
 
Eriksson har aldrig varit med om att behöva säga upp någon som misskött sitt jobb. 
När det sker är det dock en lång process som ligger bakom beslutet. Det för samtal 
och handlingsplaner läggs upp för att kunna rätta till det som inte är acceptabelt. Det 
sunda förnuftet är att man ändå behandlar varandra med respekt då en person slutar 
sitt arbete. Att skilja på sak och person, vilket också är ett viktigt ansvar som chef. 
Anställda stannar länge inom banken. Ibland byts det personal men då handlar det 
oftast om personer som byter tjänst inom Nordea. 
 
5. 4. 8 Framtid 
Eriksson anser att hela frågan är viktig. Nordea vill vara en attraktiv arbetsgivare, att 
få folk att vilja stanna och utvecklas - det är nyckeln till framgång. För detta måste 
banken vara på tårna. Ungdomarna ska man också attrahera nu när de ska in i 
arbetslivet. Det gäller att vara med när det händer och det är något Nordea vill. 
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6. Analys 
Först presenteras uppbyggnaden av analysen. Analysen består, likt intervjuguiden, av 
ett antal teman: definition av arbetsgivarvarumärket, rekrytering, kompetens, 
utveckling & karriär, socialisering, belöningssystem & förmåner, avveckling samt 
framtid. Dessa teman tas upp en efter en, där empirin kopplas till den teori som 
intervjuguiden bygger på. 
 
6. 1 Analysens uppbyggnad 
Analysen börjar med att visa hur respondenterna definierar arbetsgivarvarumärket, 
sedan kommer vi fortsätta beröra varje tema var för sig i ordningen: rekrytering, 
kompetens, utveckling & karriär, socialisering, belöningssystem & förmåner, 
avveckling samt framtid. Dessa teman kopplas samman med insamlat empiriskt 
material och den teoretiska referensramen. Slutligen visar vi en slutsats över det vi 
kommit fram till samt förslag till vidare forskning. 
 
6. 2 Definition av arbetsgivarvarumärket 
De respondenter vi intervjuat förklarar arbetsgivarvarumärket på lite olika sätt, men 
många förklaring liknar Ambler & Barrows (1996, s. 187) definition av begreppet: 
“kombinationen av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som erbjuds 
via anställning och identifiering med arbetsgivaren”. Samtliga respondenter är 
medvetna om sitt arbetsgivarvarumärke och arbetar idag aktivt med det, de pratar 
öppet om begreppet och att det innefattar såväl interna som externa aspekter, där 
arbetet kring att skapa medvetenhet hos potentiella medarbetare och även kunder är 
en del och arbetet och en annan del av arbetet är riktat till redan anställd personal, 
som efterliknar den interna och externa delarna i modellen “Employer branding som 
ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503, 505). Inger Hiller sitter på HR-
avdelningen i Handelsbanken som personalman och arbetar med alla delar inom 
personalområdet, Anette Ringius ansvarar för employer branding i Swedbank och 
jobbar även med rekrytering, Eva Liden har arbetat som personalchef på Sparbanken 
Nord och Kristina Eriksson är kontorschef på Nordea, vars samtliga arbetsuppgifter 
innebär arbete med företagens employer brand. 
 
Hiller, Ringius och Eriksson pratar alla om att de externt marknadsför sig som 
arbetsgivare via event och arbetsmarknadsmässor på universitet och högskolor till 
målgruppen studenter. Eriksson nämner också deras “trainee graduate program” som 
bidrar till deras arbetsgivarvarumärke för att attrahera duktiga studenter med rätt 
kompetens. Employer branding implementeras också i de rekryteringsannonser och i 
de anställningsintervjuer som görs för att förmedla bilden av bankernas 
arbetsgivarvarumärke, det hjälper också till att locka de potentiella medarbetarna som 
företaget tycker är intressanta. Extern marknadsföring skapar ökad medvetenhet om 
bankerna, där positiva uppfattningar om bankens varumärkesimage leder till att 
personer lättare identifierar sig med bankerna och då är sannolikheten större att 
personer söker sig till de företagen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 506). Imagen bidrar 
till att möjliggöra attraktionskraft till företaget av önskvärd personal som personer 
med rätt erfarenhet och kompetens. Extern marknadsföring sköts också via bankernas 
hemsidor där målgruppen potentiella arbetstagare kan gå in och läsa information om 
bankerna, hur de arbetar och om deras värderingar. Att attrahera rätt personer tycks 
vara viktigt då företagen satsar på extern marknadsföring på olika sätt, här kan 
koppling göras där goda investeringar inom personal leder till att prestationsförmågan 
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ökar, personalen ger värde till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503; Moroko & 
Uncles, 2008, s 160-161). 
 
Hiller, Ringius och Eriksson uppger även att employer branding handlar om att 
rekrytera långsiktigt och att få rätt personer att stanna i företaget och att de alla arbetar 
med den interna arbetsmarknaden, då det finns stora utvecklingsmöjligheter inom 
bankbranschen. Denna förklaring av employer branding är likt definitionen “en 
målmedveten, långsiktig strategi för att hantera medvetenhet och uppfattning om 
anställda, potentiella medarbetare, och relaterade intressenter med avseende på ett 
visst företag” (ER Daily, Sullivan, 2004). Arbetsgivarvarumärket och organisationens 
identitet har betydelse innan själva anställningen tar vid då det är ett sätt att presentera 
information till arbetstagaren som kan bidrar till positiva effekter som bland annat 
långsiktig anställning (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 508). Liden och Ringius pratar om 
anställda som ambassadörer för att förmedla deras employer brand-budskap, både 
gällande marknadsföring av produkter och tjänster men också som en bra arbetsgivare 
att jobba för, vilket är i enlighet med några av de kriterier Maxwell & Knox (2009, s. 
899) tar upp som påverkar anställdas attraktivitet i företags employer brand. 
Bankernas värderingar, vill alla respondenter ska genomsyras i hela organisationen, 
samt även hur de anställda arbetar och deras beteenden. Vilket är likt det Maxwell & 
Knox (2009, s. 904-905) menar att employer brand också således handlar om att 
spegla anställdas intressen samt företagets identitet som bidrar till särskilda beteenden 
hos anställda med värderingar som efterliknar företagets varumärke. 
 
Alla respondenter medger att de på något sätt försöker skilja sig från sina 
konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501,502; Maxwell & Knox, 2009, s. 895; 
Ambler & Barrow, 1996, s. 187). Hiller säger att positionera sig gentemot andra 
banker är en fördel för att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke, där fördelar som finns i 
deras bank är att de själva utvecklar sina egna chefer vilket kan vara fördelar som 
attraherar vissa personer till banken, således finns viktiga utvecklingsmöjligheter 
(Barrow & Mosley, 2006, s. 58-59) inom företaget. Ringius menar att bankers 
produkter och tjänster egentligen är likartade, och att deras styrka ligger därför i att 
särskilja sig genom deras arbetare och det sätt de kommunicerar på. Eriksson tar upp 
ett liknande resonemang om att det egentligen inte finns större skillnad mellan 
bankerna, men hon lyfter fram deras bank som en stor koncern med otroliga 
möjligheter och karriärvägar, som är några av de fördelar som de erbjuder rätt 
arbetskraft. Liden menar att de på deras bank skapar en sorts närhet genom att den är 
en mindre organisation, chefer och ledare blir på så sätt mer lättillgängliga, alla får 
synas och höras vilket underlättar bland medarbetare och ledning. Att lyfta fram 
aspekter som gör att bankerna skiljer sig åt kan också ligga till grund för varför de 
anställda arbetar just där. 
 
Employer brands utvecklas för att stämma överens med företagets produkter och 
varumärken (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503), detta återspelar Ringius i sitt 
resonemang om att arbetsgivarvarumärket inte skiljer sig åt mycket från varumärket i 
stort. Hon menar att det som eftersträvas i deras kundvarumärke eftersträvas även i 
arbetsgivarvarumärket. Även om arbetsgivare inte är medvetna om sitt 
arbetsgivarvarumärke och inte aktivt arbetar med detta, så finns 
arbetsgivarvarumärket där ändå per automatik då det är starkt kopplat med 
organisationen i stort. Detta är i enlighet med det Maxwell & Knox (2009, s. 895) 
menar om att employer brand bör uppfylla att det ska vara förenligt med verkligheten 
av organisationen. 
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6. 3 Rekrytering 
Employer branding handlar mycket om att rekrytera rätt personer, Hiller på 
Handelsbanken menar att de ser mycket på vem personen är som de anställer, 
personliga egenskaper beskrivs vara det absolut viktigaste, sedan är det en betydande 
fördel att personen har en bra ekonomisk utbildning också. Liden fyller i att individer 
som har både utbildningen och personligheten är det såklart mest önskvärda, och att 
de har personer som dras till deras bank som arbetsplats för att de är medvetna om 
deras sätt att jobba. Ringius säger att de söker medarbetare som driver sin egen 
utveckling, som är engagerade och vill något, har idéer och inte sitter och väntar på att 
chefen ska beordra dem till att utföra arbetsuppgifter, de söker medarbetare som vill 
utvecklas och prova olika roller, tjänster, projekt och där det finns rum för olikheter. 
Bankerna verkar därför ha en bild över vilka personer och kompetenser som eftersöks 
(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 295; Forssell & Ivarsson Westerberg, 2008, s.130). 
 
Hiller, Ringius och Eriksson berättar att de jobbar mycket med att rekrytera internt, de 
går alltid internt innan de går ut externt för att de anställda alltid ska ha möjlighet till 
utveckling, detta är en viktig del då anställda ska kunna byta arbetsuppgifter internt 
utan att måsta byta arbetsgivare för att kunna utvecklas vidare. Samt för företagen att 
kunna hålla kvar kompetent personal som gått interna vidareutbildningar så att dessa 
kompetenser inte försvinner ut till andra företag som drar nytta av dessa, vilket skulle 
kosta företaget både tid och pengar. Detta kan leda till en positiv inverkan där lojalitet 
och välbefinnande hos anställda skapas, och där anställda väljer att stanna inom 
koncernen som bidrar till effektivitet i företaget (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 508). 
 
Psykologiskt kontrakt som tas upp vid rekryteringar handlar om ett sätt att 
marknadsföra den attraktionskraft och jobbsäkerhet som företag ger till anställda som 
träning, karriärmöjligheter och personlig utveckling som ett sätt för att attrahera 
potentiella medarbetare till att välja just det företaget att arbeta på (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 504; Moroko & Uncles, 2008, s. 169; Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 
297; Barrow & Mosley, 2006, s. 58-59; Knox & Freeman, 2006, s. 703-704). Detta 
kan också tänkas utgöra den externa delen om arbetsgivarvarumärkesassociationer, 
arbetsgivarimage och arbetsgivarattraktion utifrån “Employer branding som 
ramverk”. 
 
Eriksson i Piteå, anser att det är ganska enkelt att få tag på arbetskraft till deras bank 
och Hiller, belägen i Umeå, förklara att det inte alltid är så enkelt att hitta arbetskraft 
till kontoren i norra Sverige, eftersom de har färre sökande där. Under 
anställningsintervjuer beskriver de företaget (vilket är en del av varumärket) och vad 
de förväntar sig av den potentiella medarbetaren. Både Hiller och Eriksson för sina 
resonemang på lokal nivå och inom norra Sverige. Ringius däremot, vars säte är i 
Stockholm på Swedbank, pratar om situationen i stort i Sverige och internationellt, 
hon menar att för dem är det lätt att hitta rätt arbetskraft, de får många sökande när de 
väl rekryterar. I rekryteringssammanhang pratas det mycket om värderingar och vad 
deras bank står för, rekryteringsprocessen syftar även till att utvärdera om personen 
passar in i företagets kultur, som också är en del i employer brand (Maxwell & Knox, 
2009, s. 904-905).   Liden, Piteå, säger att det oftast är enkelt att hitta rätt arbetskraft 
vid rekrytering, oftast finns ett större urval sökande som gör att det går att hitta de 
individer som eftersöks. Hon ser också chans till att marknadsföra banken till 
potentiella medarbetare vid rekryteringstillfällen men även som ett viktigt 
säkerställande av att den som eventuellt anställs måste kunna identifiera sig med 
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bankens koncept. Vid rekryteringar ser de också en möjlig kanal i att marknadsföra 
företaget för den som person som söker arbete i banken, personen kan sluta upp som 
extern eller intern publik, och employer branding syftar till att rikta sig till bägge. Det 
handlar också om att såväl internt som externt ge klarhet i vad som gör företaget 
attraktivt som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 503; Backhaus & Tikoo, 
2004, s. 501). Resonemanget om att marknadsföra banker till interna och externa 
intressenter är också centralt gällande organisationskultur och att företagen ger en 
fullständig bild av deras organisationskultur till intressenterna, i syfte att minimera 
risken för missuppfattningar om viktiga organisationskulturella värden (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 508). 
 
6. 4 Kompetens 
För att hitta rätt kompetens krävs arbetsgivarattraktion dvs. företagets styrka att 
attrahera eftertraktad arbetskraft. Det är även många olika kompetenser som behövs 
inom en bank: ekonomi-, IT- , HR-kompetenser och kommunikatörer etc. Det är alltså 
viktigt att bredda rekryteringen så den inte endast är anpassad för att se till ekonomer, 
utan kompetensområdet är stort (Hansson 1988, i Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 296-
297). Employer branding kan också användas som verktyg för att nå ut till den 
eftertraktade arbetskraften och eventuellt sålla bort den arbetskraft som inte är 
önskvärd som den externa delen i “Employer branding som ramverk” (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 503, 504-506). Samtliga respondenter är överens om att de gör 
intervjuer, olika tester, referenser tas alltid upp, och att de träffar personen flertalet 
gånger för att kompetens och kunskap ska säkras samt utvecklas i banken. Hiller 
tillägger att det inte alltid är så lätt att säkerställa att rätt person finns på rätt plats. 
Liden menar att de använder särskilda uppsatta mål för att hitta rätt person till jobbet. 
Ringius utvecklar med att en felrekrytering kostar företaget så mycket, därför är det 
viktigt att rätt person hamnar på rätt plats och att de som rekryterar är medvetna om 
detta. De är även överens om att det alltid tänker långsiktigt när de rekryterar 
personal, långsiktighet är något som Sullivan (2004, i ER Daily) förespråkar. 
Kompetens och färdigheter hos personal är viktigt, därför krävs det att bankerna 
lägger fokus på upprätthållande av detta, samt även utveckling av personals 
kompetens (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 295-296), detta är något som samtliga 
respondenter svarar upp till. Employer brand förmedlar ett varumärke som ska matcha 
organisationernas värderingar och som genomsyras i personalen. 
 
6. 5 Utveckling & karriär 
Förutom de regelverk, EU-beslut och certifieringar som krävs för att arbeta inom 
banksektorn uppger samtliga banker att de erbjuder många typer av internutbildningar 
och lyfter fram flera utvecklingsvägar inom bankerna som gör att de anställda har 
möjlighet att gå vidare i sin karriär utan att behöva lämna organisationen. Employer 
brand är ett sätt att förmedla lovord om utveckling och karriärmöjligheter för de 
anställda och potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504; Moroko & 
Uncles, 2008, s. 169; Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 297; Barrow & Mosley, 2006, s. 
58-59). Utvecklings- och karriärmöjligheter, som gör att personer inte behöver byta 
jobb och arbetsgivare för att utvecklas, kan leda till att personal stannar längre inom 
företaget. Ringius berättar att alla utbildningar som erbjuds inte är något som tas upp 
direkt vid första intervjun, men det nämns i rekryteringsannonser då de tror att 
personer vill utvecklas och prestera. Liden, Sparbanken Nord, säger att under 
rekrytering tar man upp karriärer, det för att se vart intresset ligger, att arbeta på 
privatsidan eller med företagskunder, och för att sedan kunna se till att medarbetare 
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hamnar rätt. Eriksson menar att utvecklingen och utbildningen som erbjuds och finns 
inom banken är något som hon tycker är självklart att diskutera redan vid rekrytering. 
För samtliga företag gäller att när en person börjat arbeta i ett företag ges 
uppföljningar och kontinuerliga möten med chefer i syfte att eftersträva personlig 
utveckling och stimulera motivation och ständig förbättring i arbetet. Som nämnt 
ovan i teorikapitlet är associationer om arbetsgivarvarumärket en grund till att skapa 
själva imagen av arbetsgivarvarumärket för företag, imagen är ett sätt att attrahera rätt 
kompetenser vid rekryteringstillfällen (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 505, 506). Knox 
& Freeman (2006, s. 703-704) uppger att vissa attribut som erbjuds från företagets 
sida vid exempelvis rekryteringar attraherar arbetssökande. 
 
6. 6 Socialisering 
Handledare, mentor eller fadder är något som används på samtliga arbetsplatser då 
nya medarbetare anställts, vilka har ett särskilt ansvar för den nye medarbetarens 
integrering. Eriksson lyfter även fram att faddern ser över den nyanställdes 
inlärningsprocess. Hiller säger att de använder sig av ett så kallat utbildningsprogram 
då någon börjar på banken, Ringius och Liden menar att de inleder med 
introduktionsutbildningar för att integrera sina nyanställda. Socialisering handlar om 
hur nyanställda lär sig i företagets värderingar och vad företaget står för, detta är 
också förknippat med vad de anställda förväntas ha för beteenden. Det innebär också 
ett sätt för bankerna att föra över synsätt och ståndpunkter till den nyanställde 
(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 298-299). Det tidigare resonemanget om värderingar 
och hur man bygger relationer i företaget ses likheter till teorier om “Employer 
branding som ramverk” med den interna delen som handlar om företagskultur och 
värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 508-509). 
 
Liden och Ringius lyfter fram bankernas intranät som väl fungerande 
kommunikationsmedel både mellan medarbetare och chefer. Inlärningen av 
datasystem och liknande görs på plats. Liden framhåller även de marknadsdagar och 
återkommande aktiviteter som arrangeras via banken. Uppföljningar och 
kontinuerliga samtal mellan medarbetare och chef är också något som lyfts fram av 
Ringius och Liden. Ringius anser även att uppmuntra de anställda till att ge feedback 
är ett sätt att integrera anställda, medan Hiller understryker vikten av medarbetarens 
egna ansvar som en viktig del i integreringen. Hiller menar att de ger 
förutsättningarna men anser även att det gemensamma och egna ansvaret måste 
finnas. Hiller, tillsammans med Liden, lyfter också fram de gemensamma samlingar 
som finns, och i övrigt förmedlas bankernas värderingar och kulturfrågor genom 
skriftliga och elektroniska dokument.    
 
Enligt modellen “Kommunikation som internt redskap” av Thomson & Hecker (2000, 
s. 52) verkar bankerna utifrån olika sätt att kommunicera värderingar och mål för att 
öka förståelse hos de anställda. Genom olika redskap och kommunikationsvägar 
arbetar bankerna för att skapa engagemang från de anställdas sida. Socialiseringen 
skapar på så sätt relation och förbindelse till arbetsgivaren. Studier har som tidigare 
nämnts visat på att medarbetare lägger ner mer engagemang och ansluter sig starkare 
till ett företag med god kommunikation. 
 
Liden anser att lojalitet är ömsesidigt och något som skapas från både medarbetare 
och ledningens sida. Eriksson tror att inom Nordea är en närvarande och flexibel 
arbetsgivare något som de anställda känner av och på så sätt uppstår lojalitet. Hiller 
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tror att lojalitet från medarbetarnas sida skapas genom tilltro och respekt till 
människan medan Ringius menar på att den största lojaliteten är den anställda känner 
gentemot kunder och banken, och att det gör att medarbetaren känner lojalitet mot 
banken som varumärke. Hon tror även att det uppstår genom kollegor, samarbete och 
att veta hur saker och ting fungerar på arbetsplatsen, samt att möjligheten till 
utveckling gör att den anställde känner att banken har tilltro till honom/henne. Stolthet 
i att vara anställd inom ett företag kan med fördel spridas externt av arbetarna till 
utomstående som skapar ett stärkt och välkänt arbetsgivarvarumärke. Även externa 
faktorer som konjunkturer har visat påverka lojalitet till ett företag, under 
lågkonjunkturen år 2008 säger Ringius att Swedbank tappat förtroende och att 
anställda på företaget inte kände sig lika stolta över där de jobbade. Lojalitet kan 
därför också i praktiken beskrivas i två dimensioner där beteendemässiga behandlar 
organisationernas kultur och anställdas beteenden och den attitydmässiga rör 
organisationers identitet och hur anställda engagerar sig inom banken (Backhaus & 
Tikoo, 2004, s. 508). Det Ringius beskriver om företagets rykte under år 2008 kan 
appliceras kring teorin “Employer branding som ramverk” och tar i huvudsak en 
extern utgångspunkt (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504-506; Knox & Freeman, 2006, 
s. 703-704) om arbetsgivarvarumärkesassociationer, arbetsgivarimage och 
arbetsgivarattraktion. 
 
6. 7 Belöningssystem & förmåner 
Enligt Thompson & Strickland (1992, i Bruzelius & Skärvad 2008, s. 300) borde 
belöningar gälla alla inom organisationen och målet som ska uppnås för de anställda 
att nå belöningen måste vara realistiskt. Eriksson uppger att de på Nordea inte arbetar 
med säljmål, det finns istället ett vinstandelssystem som beror på hur det går för 
koncernen samt flera parametrar som ska uppfyllas. Vissa förmåner kan gälla för 
specifika tjänster och kan då vara baserade på prestationsmål, men detta gäller ej för 
kontoren. I övrigt finns övergripande förmåner som friskvårdsbidrag och rabatter. 
Förutom friskvårdsbidrag uppger Ringius att personalen har tillgång till deras 
produkter och tjänster för att kunna marknadsföra dem, de har också övriga rabatter 
som hotellerbjudanden och biljetter till olika event, samt kaffe och frukt som finns på 
arbetsplatsen. För personal som gjort bra ifrån sig på arbetet, menar Ringius, att då 
kan den anställde få en bonus i form av aktier som blir tillgängliga efter tre år. Hiller 
berättar att Handelsbanken inte arbetar med bonusar, men att de har ett 
vinstandelssystem som gäller för samtliga anställda. Detta innebär att det till denna 
stiftelse avsätts en del av vinsten, de år banken haft bättre lönsamhet jämfört med 
genomsnittet bland konkurrenterna, där anställda kan ta ut sin andel vid 59 års ålder. 
Liden säger att i Sparbanken Nord gäller högre ersättning för individer som utför ett 
bättre arbete samt vissa behovsstyrda förmåner, exempelvis bilförmåner för de som 
reser mycket. Friskvårdsbidrag och andra rabatter gäller också, samt resultatsystem på 
gruppnivå som gäller då förutbestämda mål uppnåtts. Belöningar behöver alltså inte 
vara uppbyggda av pengar (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 300).  Anställdas 
produktivitet är starkt sammansvetsad med lojaliteten de känner för arbetsgivaren, 
företag skapar kundtillfredsställelse och även högre produktivitet i företaget 
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 510). Teorin om arbetsgivarattraktion i modellen 
“Employer branding som ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504, 506), menar att 
belöningssystem och förmåner kan bidra till att utomstående söker sig till företaget i 
fråga. 
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6. 8 Avveckling 
Samtliga banker ser långsiktigt när det gäller anställning och personalen stannar oftast 
länge, vilket innebär låg personalomsättning på samtliga banker. Vanligast är att 
anställda går i pension och ibland att medarbetare slutar på grund av arbete på annan 
arbetsplats. Den låga personalomsättningen beror också på att samtliga banker arbetar 
med stor grad av intern rekrytering, vilket kan innebära att personal avslutar sin tjänst 
för att påbörja annan inom koncernen. Anställdas attraktion till företaget kan således 
anses som starkt och arbetsgivarvarumärkeslojalitet är även den stark. Detta kan 
härledas ur teori från “Employer branding som ramverk” (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 
508). Liden och Eriksson påpekar att de aldrig varit med om att någon behövt sägas 
upp, att det i sådant fall skulle handla om extrema fall. Hiller menar på att det alltid 
finns juridiska regler om hur ett avsked skall hanteras. I de mindre extrema fallen 
avslutas anställning med en avskedsintervju, vilket även förs på samtliga banker. 
Ringius menar att de gärna önskar ha ambassadörer även om de i fråga inte längre 
jobbar kvar, vilket innebär att de arbetar för att få ett bra avslut oavsett hur 
anställningen avslutats. Med andra ord tillämpas särskilda regler vid avsked samt att 
arbetsgivarna ofta hjälper till med att hitta nytt arbete inom banken (Bruzelius & 
Skärvad, 2008, s. 300-301). 
 
6. 9 Framtid 
Ringius anser att det alltid är viktigt att förbättra det som banken är mindre bra på. 
Något konkret som hon tror är värt att satsa på är att i högra grad ta tillvara på unga 
medarbetares feedback och åsikter, samt hur de vill sköta banken i framtiden. Ringius 
tror att detta skulle kunna öka deras banks marknadsandelar och framgång. Hiller 
menar på att alla frågor är viktiga, att arbeta för Handelsbankens rykte och varumärke, 
samt att se över anställdas motivation och säkerställa att arbetsuppgifter är tillräckligt 
utmanande. Eriksson håller med om att alla frågor är väsentliga, Nordea vill vara en 
attraktiv arbetsgivare och därför anser hon att de ständigt måste vara på tårna. Hon 
anser att nyckeln till framgång är att få medarbetare att vilja stanna och utvecklas. På 
frågan om vad som bör prioriteras inför framtiden svarar Liden för Sparbanken Nord 
att det är betydelsefullt att fokusera på samtliga ämnen och ständigt förbättra 
personalprocessen. Hon tycker också att det är viktigt att fortsätta informera och 
missionera om Sparbanken Nords värderingar och vad banken står för, då allt detta är 
grunden för bankens existens. 
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7. Slutsats och förslag till vidare forskning 
I kapitlet dras slutsatser utifrån analysen. Vidare besvarar författarna studiens 
problemformulering, sedan ges förslag till vidare forskning. 
 
7. 1 Slutsats 
Genom vår undersökning har vi sökt svar på hur banker arbetar med employer 
branding och varför de använder sig av detta. Utifrån den insamlade datan av fyra 
intervjuer gjorda med de olika bankerna i Piteå, med insatta chefer/ledare, har vi 
kunnat se att det finns förbestämda rutiner för de olika delarna av personalprocessen. 
Intervjuguiden, som baserades på organisationsteori kring vad en personalidé 
innehåller samt teorier om employer branding, visade att respondenterna hade goda 
kunskaper inom dessa ämnen. 
 
Hur arbetar banker med employer branding? 
 
Employer branding är något som samtliga banker arbetar med. Rutinerna för 
organisationernas employer brand är väldigt likartade även om de uttryckts på olika 
sätt. Då de intervjuade personerna är verksamma på olika orter har vi märkt av vissa 
skillnader. Exempelvis så är Swedbanks representant Anette Ringius verksam i 
Stockholm, som därför har närmare arbete mot den verksamhet som finns utomlands, 
vilket gav vissa svar ett lite mer internationellt perspektiv. Vi har valt att begränsa de 
insamlade svaren till ett fokus på arbetssätten inom de svenska arbetsplatserna.   
 
Bankerna arbetar aktivt för att attrahera potentiella medarbetare till sina arbetsplatser. 
Detta görs genom att marknadsföra bankerna på bland annat arbetsmarknadsmässor 
och via universitet, vid rekryteringstillfällen, men även genom de dagliga möten som 
sker mellan medarbetare och kunder. Marknadsföring sker även via internet. För att 
skapa trivsel på arbetsplatserna inom banksektorn satsar samtliga arbetsgivare i 
undersökningen på genomtänkta lösningar för sina anställda, från 
rekryteringsprocessen till när någon slutar inom organisationen. 
 
De strategier som kan utläsas av den insamlade datan är: 

o Aktiviteter som bidrar till positiva relationer mellan anställda och chefer. 
o Öppen och lättåtkomlig kommunikation med kontinuerliga samtal. 
o Effektivt, internt informationsflöde genom bland annat intranät. 
o Möjligheter till utveckling och utbildning. 
o Välutvecklade lönesystem. 
o Möjlighet till att följa kunder genom olika livsskeden. 
o Flexibilitet i ansvar, uppgifter och vissa fall arbetstider. 
o Förmåner som friskvårdsbidrag och rabatter. 
o Möjlighet till bonusar i vissa tjänster. 

 
Varför arbetar banker med employer branding? 
 
Dessa strategier finns i mer eller mindre utsträckning på samtliga arbetsplatser och 
används i syfte, som vi tolkar det, att skapa en trivsel och attraktivitet till 
arbetsplatsen och en positiv företagskultur. Detta i sin tur förväntas leda till en 
effektivitet och ett starkt engagemang synligt genom de anställdas arbetsinsatser. Vi 
anser att bankerna är medvetna om att det de erbjuder till stor del är beroende på sina 
anställda och de servicetjänster som de utför. 
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Employer branding handlar till stor del om att arbetsgivare bör, framförallt i 
tjänstebaserade företag, se och behandla sina medarbetare som interna kunder. Detta 
då banksektorns varor ej kan betraktas som självständiga från dem som verkliggör 
dem. Varorna blir indirekt människorna inom organisationen, och erbjudandet 
sammankopplat med de som arbetar med att genomföra det. Respondenterna i vår 
undersökning uttrycker sig inte ordagrant som att de ser sina anställda som kunder, 
även om det indirekt handlar om ett sådant beroendeförhållande. Arbetsgivaren är 
beroende av arbetskraft medan individer söker sig till företagen för att de på något sätt 
är i behov av arbete, oavsett hur behovet ser ut; erfarenhet, sysselsättning, pengar, och 
så vidare. På samma sätt finns behov mellan organisation och extern kund, då 
företaget är beroende av sina kunder och dessa har behov som de önskar mättade. 
Även om bankerna inte refererar till sina anställda som interna kunder, tolkar vi 
resultatet som att de är medvetna om den slagkraft som nöjda och lojala medarbetare 
kan ha gällande bankernas framgång. 
 
7. 2 Återkoppling till syfte och diskussion 
Syftet med studien, som varit att öka förståelsen och identifiera hur och varför banker 
arbetar med employer branding, har genom insamlad data gett oss goda insikter i hur 
detta begrepp används i praktiken. Vi upplever att studien svarat på syftet och 
forskningsfrågorna då vi erhållit djupgående information från kompetenta 
respondenter. Det valda branschperspektivet visade sig ge utförliga svar baserade på 
organisationer som genom sina anställda förmedlar tjänster som påverkar individers 
ekonomi och investeringar. Inom denna bransch anser vi att det är särskilt viktigt för 
arbetsgivare att kunna attrahera och bibehålla kvalificerad personal på grund av de 
tjänster som utförs.   
 
Det som i respondenternas svar kan ses som något oklart är hur man inom de olika 
bankerna skiljer arbetsgivarvarumärket från dess varumärken i stort. För att, som 
arbetsgivare, se sina anställda som interna kunder bör det finnas en tydligare 
avgränsning mellan vad som erbjuds internt och vad som erbjuds externt. I svaren på 
bankernas syn på deras arbetsgivarvarumärken tangerar detta snabbt mot synen på det 
större övergripande varumärket som gäller både internt och externt. Om man genom 
konceptet employer branding hänvisar till anställda som interna kunder innebär detta 
att det finns två typer av kunder som organisationer behöver ta hänsyn till; interna och 
externa. I och med detta skapas två olika sorters förväntningar samt olikartade 
anspråk på bankernas erbjudanden. För de externa kunderna finns förväntningar på 
kompetent personal, avkastning på insatta medel, möjlighet till finansiering av olika 
slag, och så vidare. De interna kunderna har likväl förväntningar men vilka sträcker 
sig åt helt andra håll. Dessa förväntningar handlar exempelvis om att få bli sedd på 
arbetsplatsen, löner och förmåner, utveckling, feedback och en god arbetsmiljö. 
 
Då de olika slags kundsegmenten har olika behov de önskar få tillfredsställda bör det 
även finnas markerade gränser för vad organisationen vill stå för externt, respektive 
internt. Samma värdeord kan alltså inte riktas både utåt och inåt, om det inte är så att 
dessa värdeord har olika betydelser beroende på om de riktas internt eller externt. Ett 
fiktivt, möjligt, värdeord inom banksektorn tillgänglighet skulle exempelvis mot de 
externa kunderna betyda att banken arbetar för att kunna öka sin tillgänglighet 
gentemot sina kunder genom bland annat telefon- och internetbank. Tillgängligheten 
står därmed för den externa kundens möjlighet att göra bankärenden på, för denne, 
bekvämare tider då hon/han kan utföra detta i sitt hem på kvällen istället för att ta sig 
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tid att åka in på ett kontor under dagtid. Samma fiktiva värdeord; tillgänglighet skulle 
dock, för den interna kunden betyda att exempelvis arbeta på obekväma tider. 
Värdeordet blir på så sätt något som förväntas att medarbetaren, den interna kunden, 
ska ansvara för att verkställa. Tillgänglighet blir därför inget erbjudande om det inte 
används med annan innebörd. Konkreta värdeord bör därför formuleras och 
specificeras som en gren inom arbetsgivarvarumärket. 
 
Några av bankerna har i vår undersökning lyft fram ömsesidighet som en del av grund 
till skapande av lojalitet från medarbetares sida. I denna lojalitet bör det vara lika klart 
vad som kan förväntas av arbetsgivare som vad som förväntas av arbetstagare. Som 
anställd, intern kund, bör vad denne erbjuds och vad denna medarbetare ska erbjuda 
finnas utformat genom klara riktlinjer och normer. 
 
Önskvärt skulle vara om den ömsesidiga lojaliteten kunde jämkas så att vågskålarna 
med vad den anställde upplevs ge ut och vad denne upplevs få genom sin arbetsplats 
och sitt arbete uppfattas väga lika tungt. Detta kan självklart inte uppnås kollektivt till 
yttersta procentsats men att det ändå finns en vilja från arbetsgivarens sida att få dessa 
flöden att sammanfalla så likvärdigt som möjligt. Detta kan exempelvis göras genom 
att arbeta fram effektiva och fungerande belöningssystem som möjliggör för den 
enskilde medarbetaren att själv justera och arbeta upp värdet av vad som ges ut och på 
så sätt nå upp till vad som upplevs vara lika mycket värt som det som förväntas från 
arbetsgivarens sida. 
 
7. 3 Bidrag och förslag till vidare forskning 
Vi har genom uppsatsen lämnat ett teoretiskt såväl som praktiskt bidrag till ökad 
kunskap och förståelsen om employer branding inom banksektorn. Vi upplever 
employer branding som ett relativt nytt ämne och att det därför rent generellt behövs 
mer forskning inom området. I det material vi använt oss av har det ibland varit svårt 
att skilja mellan begreppet employer branding och andra koncept som till exempel 
corporate branding och intern marknadsföring. Vidare forskning skulle därför kunna 
belysa de skiljelinjer som finns mellan dessa ämnen för att på så sätt tydliggöra 
gränserna för employer branding. 
 
Ett förslag till något som skulle kunna undersökas djupare är utvecklandet av 
incitament inom banksektorn, hur ett rättvist och motiverande belöningssystem kan 
utformas. Ju mer tjänstebaserade organisationer utvecklas, desto mer behöver även 
anställda uppdateras i förändringarna. För att öka kundens värde av en tjänst ökas 
även företagets värde av sina medarbetare. För att differentiera sina erbjudanden 
gentemot konkurrenter, krävs också att de anställda differentieras i sitt sätt att utföra 
dessa erbjudanden i jämförelse mot andra organisationers medarbetare. Inom 
banksektorn upplevs det finnas en ökad trend av tillgänglighet där allt ska bli mer 
tidsbesparande och lättåtkomligt för kunden, detta genom bland annat internet- och 
telefonbanker vilket gör det möjligt att sköta ärenden från hemmet. Men detta innebär 
i sin tur att genom tjänsternas tillgänglighet fordras tillgänglighet till de som utför 
tjänsterna. Att det till exempel går att få tag på bankmän sent på kvällarna alla dagar i 
veckan medför att personal, förutom sin vanliga arbetsinsats, även avstår från fritid. 
Ett effektivt belöningssystem bör kunna framkalla den mest nyttomaximerande 
kombinationen av arbete och fritid, vilket bidrar till organisationens utökande av sina 
tjänster samtidigt som de medarbetare som medverkar till detta ändå känner att de blir 
kompenserade eller själva kan återvinna bortkomsten av fritid. 
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Det finns både för- och nackdelar med att ha belöningssystem som bygger på säljmål 
eller är provisionsbaserade. Nackdelen kan vara att det upplevs som stressigt och 
kravfullt och därmed minskar individens motivationsnivå. Detta uppstår framförallt 
om det saknas kommunikation som bidrar till förståelse för organisationens mål och 
visioner. Om medarbetaren ej är införstådd eller kan identifiera sig i vart företaget är 
på väg lär denne uppfatta bortfallet av fritid, som uppkommer då tjänsters 
tillgänglighet utökas rent tidsmässigt, som större jämfört med en medarbetare som har 
den insikten. Något som kan vara en fördel med belöningssystem är att den anställde 
själv kan skapa ett mervärde genom ett större driv och ett djupare engagemang. 
Problemet med att skapa denna balans är dock att kunna bibehålla kvalitén på de 
utförda tjänsterna och att medarbetare fortfarande har kundens bästa som fokus, så att 
kunden inte blir vilseledd på något sätt för att säljmål ska uppfyllas. 
 
Respondenterna i vår undersökning tenderade att i beskrivningen av deras 
arbetsgivarvarumärke komma väldigt nära vad bankerna i stort står för och förmedlar 
utåt. För att stärka arbetsgivarvarumärket anser vi att ett förtydligande av vad de olika 
bankerna vill vara och stå för som arbetsgivare skulle stimulera till medarbetares 
identifikation till organisationen och lojalitet till arbetsgivaren. Detta då det inte bara 
tydligare förmedlas vad som förväntas att de anställda ska ge ut, utan även vad 
medarbetare inom företaget erbjuds genom arbetsgivarvarumärket. Hur man som 
arbetsgivare differentierar företagets varumärke i stort gentemot dess 
arbetsgivarvarumärke skulle därför också kunna vara av intresse för vidare forskning. 
 
I vår test-intervju fick vi även förslaget att intervjua anställda på bankernas 
arbetsplatser för att se huruvida den upplevda användningen av employer branding 
stämmer överens med de arbetssätt som bankerna som arbetsgivare arbetar utifrån. 
Detta är något som vi också finner intressant men som vi på grund av dess omfattning 
inte haft möjlighet att fokusera på i denna studie. Denna undersökning begränsades 
därför till ett arbetsgivarperspektiv. 
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Appendix 1 – Mail till bankerna 
Nedan är det första mail vi skickat ut till samtliga banker i Piteå för att få access till 
respondenterna.  
 
 
Hej! 
 
Vi är två ekonomstudenter som läser vårt examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet med 
inriktning mot marknadsföring. Med vår uppsats har vi för avsikt att undersöka begreppet employer 
branding och om/hur detta integreras inom banksektorn. Då er bank är en av de banker som finns i 
Piteå är vi intresserade av att intervjua dig eller någon av dina kollegor för att bättre förstå hur Ni 
arbetar med detta ämne. Intervjun kommer att beröra frågor kring: 
 
o Er personalidé 
o Processen med anställda från rekrytering till avveckling. 
o Intern marknadsföring 
 
Om ni önskar är anonymitet möjligt och vi kommer då inte att direkt citera det du eller dina kollegor 
säger. Intervjuerna beräknas ta runt 60 minuter och ni får givetvis ta del av uppsatsens resultat innan 
den publiceras. 
 
Vi hoppas att Ni har möjlighet att delta i denna undersökning. Hör gärna av er så snart som möjligt. 
Tack på förhand! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Annica von Ahn & Lisa Lindfors, LTU 


