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Förord 

Ett stort tack till företaget Venue Retail Group som gett oss förtroendet att genomföra vår 
studie hos er. Vi vill även rikta ett extra stort tack till Evelina på Venue Retail Group, som 
inte bara varit vår kontaktperson, utan även ett värdefullt extra bollplank. Utan er hade denna 
uppsats inte varit möjlig att genomföra.  

Tack till vår handledare, Mari-Ann Karlsson, som gett oss goda råd och vägledning genom 
hela processen. Även stort tack till vår bi-handledare Ravi Dar samt kursansvarig Magnus 
Hansson för kritiska synpunkter och värdefulla tips som hela tiden hjälpt oss framåt.  

Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter för väl genomförd opponering. Tack för 
relevant och konstruktiv kritik, den har hjälpt oss att se på vår uppsats med nya ögon och 
bidragit till flertalet förbättringar av vår studie. 

Slutligen vill vi (Emma och Felicia) även tacka varandra för ett väl genomfört samarbete. 
Många timmar, kaffekoppar och breakdowns senare är vi - äntligen - i mål.  
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Abstract 

Companies within the Swedish retail sector testifies about problems in their position as 
employers, it is perceived to be high employee turnover and a difficulty in attracting, 
recruiting and retaining workforce. Employer branding is a strategy that aims to create an 
attractive employer brand, however, previous research in Employer branding lacks studies 
that concern the trade industry in Sweden and studies on how retail companies can use 
Employer branding in their strategy. The aim of the study is thus to creating an understanding 
of how retail companies can use Employer branding in their strategy to be seen as an 
attractive employer. 

In order to investigate and create an understanding of this, the starting point of this study is a 
single retail company in the retail sector. The study is mainly based on a qualitative method, 
but also contains a quantitative method with the purpose of complementing the former. Each 
method addresses different perspectives, employers and employees. Semi-structured 
interviews have been conducted to collect data from an employer perspective and a survey 
has been conducted to collect data from an employee perspective. 

The result shows that companies in the retail sector need to adapt their work with Employer 
branding according to their position as employer in the labor market, from what previous 
research has shown to work well and also on the basis of their own employees. It is also 
important to be aware of external influencing factors. Finally, the result also shows that there 
are several possible improvements intended for the study's case companies and their current 
work with Employer branding. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Denna uppsats behandlar ämnet Employer branding, vilket innebär ett fokus på att stärka ett 
arbetsgivarvarumärke. Tidigare forskning inom ämnet har påvisat hur viktigt det är för 
organisationer att dels vara medveten om, men också arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke 
för att upprätthålla lönsamhet. Forskning har till och med visat att ett medvetet arbete med 
Employer branding kan leda till en ökad lönsamhet. Trots detta återfinns minimalt med 
forskning som behandlar Employer branding inom handelsbranschen med fokus på att 
attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Ändå speglar flertalet branschrapporter 
ett stort behov av bland annat en minskning i företagens personalomsättning samt en 
svårighet i att rekrytera rätt kompetens. 

Till en början var det egna erfarenheter från detaljhandelsbranschen som väckte intresset för 
denna studies ämnesområde, där hög personalomsättning och en svårighet i att behålla samt 
rekrytera tillräckligt kompetent personal till synes lett till problem. När vi sedan läste på om 
branschen i stort, uppdagades än mer hur stort detta problem överlag faktiskt är för 
handelsföretag idag.   

Även i rollen som konsument har våra egna preferenser och krav på medarbetare inom 
handelsföretag förändrats. Många människor idag, likt oss själva, ställer helt enkelt högre 
krav på en butikssäljare där produktkunskap och service i fysisk butik är viktiga parametrar 
för att välja just den butiken, om och om igen. Med grund i handelsbranschens uppenbara 
problem i kombination med de ökade krav som idag ställs på personal i fysisk butik, krav 
som ställs från både konsumenter och arbetsgivare, växte studiens ämnesområde och därmed 
studiens syfte fram.  

1.2 Bakgrund  

I följande kapitel presenteras studiens bakgrund och problematisering, vilka ämnar att 
introducera läsaren för ämnesområdet. Därefter följer studiens syfte och frågeställningar. 

 

På den svenska arbetsmarknaden råder det idag brist på arbetskraft och det förväntas även se 
så ut de kommande åren, bristen rör främst arbetskraft med rätt utbildning och kompetens. 
Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019 och fem år framåt kommer det på sikt finnas 
goda chanser till jobb för den som är utbildad, då speciellt i yrken inom vården och bygg- och 
anläggning. Yrken som normalt inte kräver någon specifik utbildning eller erfarenhet 
kommer bli svårare att få, butikssäljare i detaljhandeln är ett av de arbeten som det framöver 
bedöms vara hård konkurrens inom (Arbetsförmedlingen, 2019).  

Handeln är en bransch i vilken lönsamheten bedöms vara fortsatt god, trots dystra 
försäljningsprognoser som under den senaste tiden fått ett allt mer fokus (Handelsanställdas 
förbund, 2018b). Mot bakgrund av ovan nämnda stycke är det uppenbart att mängden 
jobbansökningar inom handeln inte utgör ett problem, det är många som söker de lediga 
tjänster som finns, men branschen präglas istället av en hög personalomsättning. Trots den 
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hårda konkurrensen om tjänsterna uppger handelsföretag att de upplever svårigheter när det 
kommer till att behålla befintlig personal samtidigt som de upplever en oro när det kommer 
till framtida behov av personal, något som tycks beror på flera faktorer (Handelsanställdas 
förbund, 2018b).  

En rapport från Handels belyser anställningsformer och arbetstider, inom detaljhandeln är år 
2018 antalet arbetare med en tidsbegränsad anställning eller en deltidsanställning synnerligen 
många i förhållande till antalet heltidsanställda. Antalet med deltidsanställning uppges bero 
på att anställda inom detaljhandeln sällan får en heltidstjänst, fasta tillsvidaretjänster är 
mycket ovanliga. Avsaknaden av heltidstjänster uppges vara en bidragande orsak till att 
arbetet saknar status och att många tillslut söker sig vidare (Handelsanställdas förbund, 
2018a). Handeln är även genomgående präglad av digitaliserings framväxt, branschen har 
påverkats i riktning mot nya, ökade krav vad gäller konkurrenskraft. Digitaliseringen har 
bland annat medfört en ökad global konkurrens, det är inte längre bara aktörer på den svenska 
marknaden som konkurrerar om de svenska konsumenterna (Svensk Handel, 2015). På grund 
av digitaliseringen besitter även kunder mer förkunskap och information än tidigare, vilket 
har skapat ökade krav på personalen och dess förmåga att besvara avancerade detaljfrågor, 
och därigenom ställs ökade krav på expertkunskaper om särskilda produkter. Fortsatt 
lönsamhet för butiker förutsätter nu än mer kompetent arbetskraft i fysisk butik (Arnberg, 
Bergh, Nevander & Svensson, 2018; Svensk Handel, 2015).  

Förhöjda krav på kompetens i kombination med ökad konkurrens på marknaden förändrar 
förutsättningarna för handelsföretag när det gäller deras personal. Företag i branschen uppger 
i dagsläget att allt för många som söker arbete och som redan är anställda saknar rätt 
kompetens, främst när det kommer till sälj, service, IT och hållbarhet. Svensk Handel (2015) 
förutspår att det i framtiden kommer krävas fler kvalificerade anställda, särskilt inom 
yrkesroller såsom butikssäljare, butikschefer, butikskommunikatörer och anställda med 
expertkompetens. För att kunna möta framtidens krav och ha en fortsatt god utveckling är 
handelsbranschen i behov av en förändring, det i form av en generell kompetenshöjning. 
Handelsföretag som inte har tillräckligt kompetent personal riskerar att förlora sina kunder på 
sikt (Svensk Handel, 2015).  

Faktum är att de högre krav företag inom handelsbranschen upplever, nu specifikt gällande 
kompetent arbetskraft, är ett globalt fenomen (Dyhre & Parment, 2013). Idag ses mänskliga 
resurser som en av de absolut viktigaste resurserna som en organisation kan besitta (Dyhre & 
Parment, 2013; Tanwar & Prasad, 2016). Transparensen i samhället har ökat och 
organisationer behöver nu mer än någonsin arbeta med sitt varumärke och sina medarbetare 
för att behålla sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden (Dyhre & Parment, 2013). Att finna 
strategier för att värna om personal som når upp till företagens krav samt attrahera och 
rekrytera personal, rätt personal med rätt kompetens, blir därmed avgörande aktiviteter för 
handelsföretag för att ha möjlighet att möta tidigare nämnda utmaningar (Svensk Handel, 
2015).  

Varje år genomför Randstad, ett HR-service-företag, en omfattande undersökning om vad 
svenskar anser vara viktigast i valet av arbetsgivare. 2019 års undersökning visar att de tre 
faktorer som svenska arbetstagare efterfrågar mest är trevlig arbetsmiljö, intressanta 
arbetsuppgifter samt balans mellan jobb och fritid. Utöver detta visar rapporten även vad 
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arbetstagarna anser att arbetsgivare i Sverige faktiskt erbjuder, de tre främsta faktorerna 
utgörs då istället av finansiellt välmående, användning av den senaste tekniken samt 
anställningstrygghet. Rapporten tyder därmed på att svenska arbetsgivare uppenbart inte 
erbjuder, eller inte lyckas förmedla att de erbjuder, det som svenska arbetstagare vill ha 
(Randstad, 2019).  

Det som går att konstatera på den svenska arbetsmarknaden inom handelsbranschen, är att de 
strategier arbetsgivarna idag har inte fullgör sitt syfte. Arbetsgivarna har tillgång till en 
tillräcklig mängd arbetskraft, men upplever att de inte vet hur de ska attrahera och behålla rätt 
typ av arbetskraft i relation till de krav som ställs och den kompetens som efterfrågas. Svensk 
arbetskraft tycks överlag i sin tur en uppleva en skillnad när det kommer till vad de faktiskt 
efterfrågar och vad arbetsgivarna erbjuder. Således finns det i dagsläget en uppenbar 
problematik, frågan kvarstår dock hur arbetsgivarna ska lösa situationen då det är uppenbart 
att de strategier som används nu inte fungerar fullt ut.  

1.3 Problematisering 

Klassisk teoribildning inom marketing management har länge sett på företagets varumärke 
som endast ett namn på en produkt eller som en struktur vilken företag tilldelade en produkt. 
Idag är synen på varumärken mycket bredare än så (Uggla, 2013). En kund kan ha starka 
åsikter om och känna olika saker inför olika varumärken, det kan handla om positiva eller 
negativa associationer, tidigare kännedom eller unika upplevelser. Ett företag kan använda 
sig av sitt varumärke för att skapa associationer till företaget gentemot kunder, men även mot 
personal. Det vill säga, på samma sätt som allt som ett företag gör och associeras med 
påverkar hur kunder ser på dem, påverkar det även synen på företaget som arbetsgivare 
(Uggla, 2018). 

Drury (2016) påpekar att företag alltför ofta har för stort fokus på sina konkurrenter och på 
hur företaget ses utifrån ett kundperspektiv, många gånger förbises betydelsen av hur 
organisationen uppfattas i sin roll som arbetsgivare. Employer branding är en strategi vilken 
syftar till just detta, att använda en organisations och dess arbetsgivarvarumärke för att 
attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. I praktiken innebär det en process där 
organisationer försöker kommunicera en på förhand utvald uppfattning av företaget till 
potentiella såväl som nuvarande medarbetare, målet är att ses som en attraktiv arbetsgivare. 
(Tanwar & Prasad, 2016). Enligt tidigare forskning behöver företag arbeta utifrån flera olika 
avseenden för att lyckas med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, alltifrån att forma 
ett attraktivt medarbetarlöfte och kommunicera det till nuvarande samt framtida medarbetare, 
till att arbeta utifrån viktiga drivkrafter hos medarbetare (Dyhre & Parment, 2013; Bilińska-
Reformat & Stańczyk, 2018; Tanwar & Prasad, 2016). 

Tidigare forskning inom Employer branding har även pekat på flera specifika, utmärkande 
faktorer vilka visat sig bidra till att arbetsgivare ses som mer attraktiva hos sina medarbetare 
(Dyhre & Parment, 2013). Dyhre och Parment (2013) redogör för flertalet vanligt 
förekommande faktorer vilka är att få jobba med något man är intresserad av, trevliga 
kollegor, balans i livet, personliga utvecklingsplaner, bra chefer samt värderingar, etik och 
moral. Alla utgör önskemål som arbetsgivare bör tillfredsställa för att ha möjlighet att anställa 
och behålla de bästa talangerna (Dyhre & Parment, 2013).  
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Det har även genomförts forskning med mer specifik inriktning, Tanwar och Prasad (2016) 
utförde bland annat en studie med syfte att utforska organisationers möjlighet att behålla 
arbetskraft med hjälp av drivkrafter hos medarbetare. I studien påpekar forskarna att det finns 
en hel del studier om drivkrafter hos medarbetare inom Employer branding, men då ofta från 
potentiella, utomstående, arbetares perspektiv (Tanwar & Prasad, 2016). Tanwar och Prasads 
(2016) studie utgår istället från perspektivet hos nuvarande anställda, ett val som motiveras 
av det faktum att de anser att Employer branding behöver utforskas ytterligare från olika 
perspektiv.  

När det kommer till studier som behandlar Employer branding inom handelsbranschen finns 
det i dagsläget ett begränsat utbud, en av få studier som gjorts genomfördes 2018 av Bilińska-
Reformat och Stańczyk. Syftet med studien var att analysera implementering av Employer 
branding hos globala återförsäljare inom detaljhandelsbranschen i Polen och vilka eventuella 
effekter det hade när det kommer till konkurrenskraft som arbetsgivare. Studiens resultat 
påvisade att branschens låga attraktivitet och höga personalomsättning kunde förklaras med 
hjälp av flera faktorer, men den generella slutsatsen var att företag i den polska detaljhandeln 
behöver lägga mer tid och resurser på sitt arbete kring Employer branding, många saknade ett 
engagemang och en tydlig strategi vilka ämnade att öka dess attraktivitet hos medarbetare 
(Bilińska-Reformat & Stańczyk, 2018). 

Tidigare har det konstaterats att företag på den svenska handelsbranschen upplever 
svårigheter i sin position som arbetsgivare och branschen kännetecknas av hög 
personalomsättning. Det är uppenbart att handelsföretag i Sverige inte har ett problem när det 
kommer till att attrahera arbetskraft, deras problem handlar snarare om att de saknar strategier 
som fungerar med syfte att attrahera och behålla personal som besitter rätt kompetens. Då 
syftet med Employer branding är att hantera problem likt det handelsbranschen upplever, är 
det relevant att använda det som studiens främsta teoretiska utgångspunkt. Mot bakgrund av 
brist på tidigare forskning inom handelsbranschen, den svenska handelsbranschens upplevda 
problematik, samt att tidigare studier menar att Employer branding behöver utforskas från 
ytterligare perspektiv, kommer denna studie därav geografiskt utgå från ett 
detaljhandelsföretag i Sverige och från två olika perspektiv, arbetsgivarnas och 
medarbetarnas.  

1.4 Syfte  

Företag inom den svenska handelsbranschen har ett uppenbart problem när det kommer till 
att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. De behöver förstå vad det är som 
fungerar för deras bransch samt vad som inte gör det, för att därigenom kunna skapa en 
strategi med syfte att ses som en mer attraktiv arbetsgivare.  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur detaljhandelsföretag kan använda sig 
av Employer branding i sin strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare.  

 

 



 10 

1.5 Frågeställningar 

Utifrån syftet ämnar denna studie besvara följande frågeställningar: 

● Hur har ett detaljhandelsföretag tidigare arbetat för att attrahera, rekrytera och behålla 
kompetent personal? 
 

● Hur arbetar ett detaljhandelsföretag med Employer branding i dagsläget? 

1.6 Studiens avgränsning  

Denna studie avgränsas till ett fallföretag inom detaljhandeln, Venue Retail Group. Venue 
Retail Group är ett detaljhandelsföretag i Sverige som består utav ett kedjekoncept, där 
varugruppen består av sällanköpsvaror. Likt det Svensk Handel (2015) beskriver om att 
digitaliseringens framväxt ställer ökade krav på medarbetare inom detaljhandeln, bekräftar 
Venue Retail Group i sin årsredovisning för 2017/2018, att kraven på deras medarbetare är 
höga där försäljning, ansvar och självständighet är nyckelord (Venue Retail Group AB, 
2018). Detta ställer vidare krav på företaget vad gäller att attrahera, rekrytera och behålla 
kompetent personal, vilket motiverar Venue Retail Group som val av fallföretag inom 
detaljhandeln.  

Vi är medvetna om att det genomförts liknande studier i andra länder (se exempelvis 
Bilińska-Reformat & Stańczyk, 2018). Dock finns det ingen liknande studie vilken utgår ifrån 
Sverige, vilket motiverar val av fallföretag och den geografiska avgränsning vi valt att göra.  
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2. Teoretisk referensram 

I följande del presenteras teori vilken anses vara central för att förstå hur 
detaljhandelsföretag kan använda sig av Employer branding i sin strategi.  

Inledningsvis presenteras en övergripande beskrivning av Employer branding som strategi 
och vad det innebär i allmänhet. Vidare redogör avsnittet mer ingående för skapandet av ett 
arbetsgivarvarumärke och då specifikt utformandet av företagets medarbetarlöfte och de 
drivkrafter vilka tycks vara viktiga hos dagens medarbetare. Därefter introduceras de 
processer, interna och externa, vilka är väsentliga i företagens arbete med Employer 
branding. Slutligen återges även yttre faktorer vilka kan påverka företagens arbete.

 
2.1 Employer branding  

Mänskliga resurser ses som viktiga för organisationer att ta hänsyn till, samtidigt som det 
uttrycks en svårighet i att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare (Tanwar & 
Prasad, 2016). Begreppet “Employer branding” introducerades av Ambler och Barrow (1996) 
och beskrevs då som “ett paket med funktionella, ekonomiska och psykiska fördelar som en 
anställning innebär, och som arbetsgivaren identifieras med”, en blandning mellan 
personalfrågor och varumärkesstrategi. På samma sätt som företag strategiskt arbetar med 
positiva associationer kring sitt varumärke gentemot kund, utvecklades Employer branding 
med syfte att förhålla sig på ett liknande sätt mot personal. Detta med grund i uppfattningen 
av att företag, vilka aktivt arbetade med relationen mellan dem och deras anställda, verkade 
även attrahera bäst kandidater samtidigt som de behöll flest medarbetare (Ambler & Barrow, 
1996).  

Redan innan Employer Branding har företag under en lång tid tillbaka arbetat strategiskt med 
liknande frågor, då med fokus på dess varumärke. Definitionen av ett företags varumärke 
sågs länge som något som omfattade endast produkter men är idag något mycket mer än så. 
Idag är ett varumärke inte bara ett namn på en produkt, det inrymmer även associationer och 
perceptioner hos konsumenter. I ett strategiskt perspektiv kan varumärket definieras som ett 
löfte vilket företag skapar och definierar, medan det i slutändan är konsumenten som skapar 
värdet av varumärket. Att arbeta med varumärkesstrategi är därav så mycket mer än att bara 
tilldela ett värde till ett varumärke. Det handlar om en strategisk process där ett företag initialt 
bygger upp ett löfte avseende deras produkter eller tjänster kring funktionella, emotionella 
eller självuttryckande förväntningar. Därefter behöver löftet inte bara uppfyllas, företag 
behöver även se till att det fortsätter att aktivt skapa varaktiga positiva associationer hos 
användaren (Uggla, 2013).  

I likhet med varumärkesstrategi innebär Employer branding därav inte bara att skapa en bild 
av företaget som arbetsgivare, det är en process vilken innebär ett aktivt arbete att bygga upp, 
skapa och upprätthålla ett unikt arbetsgivarvarumärke. Det innefattar även marknadsföring, 
såväl externt som internt, vilket tydligt uppvisar vad som gör företaget attraktivt att söka sig 
till och arbeta för. I strategiska termer kan Employer branding närmare ses som en 
trestegsprocess. Först skapar företaget sitt värdeerbjudande, det centrala löftet, vilket kan 
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utformas med grund i företagets kultur, ledarskapsstil, kvaliteter hos nuvarande arbetare och 
servicekvalitet, det som företaget själva anser vara av värde och som differentierar dem från 
övriga arbetsgivare. Därefter marknadsför företaget externt gentemot exempelvis tilltänkta 
potentiella medarbetare, rekryteringsfirmor eller liknande, på så sätt attraheras arbetskraft 
samtidigt som associationerna till arbetsgivarvarumärket stärks. Det tredje och sista steget 
innebär en intern marknadsföring där löftet till slut uppfylls och når upp till de förväntningar 
som de rekryterade har. Målet är inte bara att uppfylla löftet, utan även att få medarbetarna att 
känna sig engagerade och hängivna företagets värderingar och målsättningar (Backhaus & 
Tikoo, 2004).  

Således gäller det att arbeta strukturerat under hela processen mot att bli en attraktiv 
arbetsgivare. För att lyckas med Employer branding räcker det inte bara att skapa ett 
attraktivt värdeerbjudande gentemot medarbetare, det har ingen effekt om ingen känner till 
det eller om det inte stämmer överens med verkligheten (Dyhre & Parment, 2013). Till 
skillnad från varumärkesstrategi, där allt handlar om hur en produkt eller tjänst uppfattas utåt 
sett, kräver Employer branding en medveten strategi både internt och externt (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Företag behöver aktivt arbeta utifrån ett flertal aspekter såsom omgivningens 
och de egna medarbetarnas uppfattningar, yttre påverkansfaktorer som ryktesspridning och 
sociala medier samt före detta anställdas omdömen vilket de tar med sig från sin tid på 
företaget. Det strategiska arbetet med Employer branding är långsiktigt och det gäller att ha 
tydliga mål och visioner för vart företaget är på väg och hur det ska ta sig dit (Dyhre & 
Parment, 2013).  

 

Bild 1. Process från nulägesanalys till att genomföra, uppfölja och mäta effekten av sitt Employer Branding 
arbete (Dyhre & Parment, 2013).  

2.2 Skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

Employer branding handlar till stor del om att veta vem du är och förstå hur och på vilket sätt 
du ska visa upp dina fördelaktiga sidor. Det ställer krav på att företag, innan de börjar arbeta 
med att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke, strategiskt planerar på vilket sätt de ska 
formulera det löfte de erbjuder gentemot medarbetare. Vilken kompetens behövs i 
organisationen idag? Vad kräver dagens medarbetare? Vad är det vi kan locka med i just vår 
organisation? Hur vill vi uppfattas? (Dyhre & Parment, 2013).  
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Att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke handlar således initialt om att noga analysera 
och kartlägga företagets egenskaper och efter det skapa en gemensam vision vilken kan agera 
målbild för hur man vill ses som arbetsgivare. Först därefter kan företaget konkretisera sitt 
medarbetarlöfte, även kallat Employer Value Proposition, (EVP). EVP ska vara en sanning 
som omfattar nuvarande medarbetare samtidigt som det ska vara det som möter nya 
medarbetare, en kombination mellan hur företaget vill att de ska uppfattas, vad medarbetarna 
vill ha och vad konkurrenter gör. När den bakomliggande processen är klar och företaget 
bestämt vad dess EVP ska innehålla, kan företaget börja arbeta med de interna och externa 
processerna vilka syftar att positionera företaget hos nuvarande och potentiella anställda 
(Dyhre & Parment, 2013).  

2.2.1 Employer Value Proposition, EVP 

Som ovan nämnt är ett företags EVP en arbetsgivares unika erbjudande till dess medarbetare, 
och är grunden för hur nuvarande medarbetare uppfattar organisationen. Hos potentiella 
medarbetare ska företagets EVP vara det första som personen möts av. EVP är ett 
värdeerbjudande till medarbetaren och kan innefatta exempelvis en grundtrygghet i 
anställningen, flexibilitet, möjlighet till bonusprogram och andra förmåner (Uggla, 2018). 
Dyhre & Parment (2013) menar även att ett EVP ska vara kopplat till företagets värderingar. 
Genom att som organisation vara medveten om vad dess EVP signalerar, kan organisationen 
uppnå en tydlighet vilken signaleras ut till medarbetare samt till potentiella medarbetare. Ett 
bra formulerat EVP hjälper företag att nå ett bra resultat med dess varumärke som 
arbetsgivare (Dyhre & Parment, 2013).  

Genom sitt EVP ger arbetsgivaren således ett värde till medarbetaren (Uggla, 2018). Uggla 
(2018) beskriver vidare att ett EVP är en syntes av varumärkeslöftet till kund men att ett EVP 
istället riktar sig till medarbetarna. Viktigt är också att ett EVP behöver associationer av 
ekonomiska och psykologiska incitament och därigenom ge ett värde baserat på ett holistiskt 
synsätt - ett värde med koppling till medarbetarnas arbete och fritid. Viktigt att beakta är att 
ett EVP behöver leva upp till medarbetarnas förväntningar och till det som utlovas för att ett 
EVP ska vara meningsfullt att som organisation lägga resurser på. Ett EVP som inte är 
sanningsenligt och attraktivt ger således ingen effekt (Uggla, 2018).  

Ett företags EVP lägger grunden för hur företagen ser på sin organisation, sina medarbetare 
och sina kunder. För att som organisation öka förståelsen för sitt EVP kan 
medarbetarundersökningar och workshops fungera som praktiska element. Om företaget 
däremot har koll på sin strategiska inriktning, vilka planer som finns inför framtiden samt 
kundernas och medarbetarnas behov kan ett EVP utformas utan praktiska åtgärder (Dyhre & 
Parment, 2013).  

Dyhre & Parment (2013) beskriver fem faktorer som ett EVP behöver; ett EVP behöver vara 
tydligt, sant, konkret, särskiljande och bör innefatta en känsla. Genom att använda företagets 
identitet, profil och image som grundstenar menar Dyhre & Parment (2013) att företaget kan 
formulera ett EVP. Identitet står för organisationens identitet och ställer krav på att 
organisationen förstår hur medarbetarna ser på organisationen. Ett andra steg är att skapa sig 
en uppfattning om hur organisationen vill uppfattas ur ett arbetsgivarperspektiv, detta belyser 
begreppet profil och handlar om hur ledningen tycker att organisationen ska uppfattas utåt. 
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Image handlar om en förståelse för hur organisationen som arbetsgivare uppfattas av 
omvärlden, det vill säga tänkbara potentiella medarbetare. De tre grundstenarna bör 
överlappa varandra för att verka kraftfullt på marknaden. Ett företags profil behöver således 
överensstämma med dess identitet och image, för att verka för ett förtroende (Dyhre & 
Parment, 2013). 

Genom att som arbetsgivare arbeta fram ett tydligt, sant, konkret och särskiljande EVP som 
förmedlar den känsla som dess organisationskultur bygger på, skapas möjligheter för ett 
attraktivt arbetsgivarvarumärke. Dyhre & Parment (2013) samt Uggla (2018) beskriver vidare 
drivkrafter som utmärker en attraktiv arbetsgivare och som kan påverka nuvarande 
medarbetares och potentiella medarbetares uppfattningar om arbetsgivaren.  

2.2.2 Drivkrafter medarbetare  

En avgörande faktor vilket flertal forskare inom Employer branding verkar vara överens om 
(se Tanwar & Prasad, 2016; Dyhre & Parment, 2013; Uggla, 2018) är att det finns drivkrafter 
hos medarbetare vilka påverkar en arbetsgivares attraktivitet, och att det är viktigt att vara 
medveten om vilka det är. Idag ställer medarbetare, både nuvarande och framtida, högre krav 
än tidigare på sin arbetsgivare och sitt arbete. Om en organisation vill anställa och behålla en 
viss typ av medarbetare krävs det att de uppfyller deras önskemål. Drivkrafterna, det vill säga 
önskemålen, kan beskrivas som individuella förväntningar medarbetare har på sina 
arbetsgivare, det kan till exempel vara olika villkor, förmåner och ersättningar (Dyhre & 
Parment, 2013). Idag finns det flera olika drivkrafter hos medarbetare vilket forskning tar 
upp. 

Arbetsmiljö 
Tanwar och Prasad (2016) redogör för att en god arbetsmiljö inom organisationen har 
möjlighet att påverka anställdas attityder positivt, både gentemot organisationen men beskrivs 
även ha en positiv påverkan när individer gör ett urval av arbetsgivare. Även flexibla 
arbetsmöjligheter är en viktig faktor för ett företag att ta hänsyn till vid fall då kompetenta 
medarbetare vill rekryteras och behållas inom organisationen (Tüzüner & Yüksel, 2009). 

Tüzüner och Yüksel (2009) beskriver även att könstillhörighet hos potentiella medarbetare 
kan påverka uppfattningen av en arbetsgivares attraktivitet. Män föredrar att arbeta i en 
konkurrensbetonad arbetsmiljö där kompensation är beroende av dess prestation. Kvinnor 
attraheras inte till en sådan arbetsmiljö i samma utsträckning, utan föredrar en arbetsplats som 
kan skapa och ge ett värde i utbyte mot sin prestation. Kvinnorna i studien vill på ett tydligt 
sätt se relationen mellan identiteten hos det kommunicerade varumärket och identiteten hos 
arbetsgivarvarumärket (Tüzüner & Yüksel, 2009). Således kan arbetsmiljö påverka en 
arbetsgivares attraktivitet, och könstillhörighet kan åberopas till arbetsmiljön och dess 
påverkan på en arbetsgivares attraktivitet.  

Värderingar, etik och moral 
CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility och står för företagets ansvar i 
samhället. Företag har ett ekonomiskt ansvar till dess aktieägare men också ett socialt och 
miljömässigt ansvar. Ett miljömässigt ansvar innebär att företag ska driva sin verksamhet på 
ett sådant sätt att miljön inte påverkas negativt på lång sikt. Företagets sociala ansvar innebär 
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ett fokus på goda arbetsförhållanden samt en verksamhet som tar hänsyn till sina anställda, 
underleverantörer, affärspartners och dess konsumenter (Borglund, De Geer, Frostenson, 
Lerpold & Nordbrand, 2017).  

Dyhre och Parment (2013) redogör för att medarbetare överlag önskar att deras organisation 
tar ett socialt ansvar och agerar utefter god etik och moral. Organisationer som tydligt tar ett 
miljömässigt och socialt ansvar genom att driva sin verksamhet med fokus på hållbarhet och 
vidare arbetar för att upprätthålla goda arbetsförhållanden, har möjlighet att genom detta 
påverka sina medarbetares engagemang inom organisationen på ett positivt sätt (Dyhre & 
Parment, 2013; Brammer, Millington & Rayton, 2007). Tanwar och Prasad (2016) beskriver 
att företag som arbetar med CSR möjliggör en förbättring av dess arbetsgivarvarumärke. 
Även Borglund et al. (2017) betonar att en organisations Employer branding delvis bygger på 
att företaget tydligt visar sin syn på dess ansvar i samhället. CSR möjliggör att företag kan 
motivera, attrahera och behålla de mest talangfulla medarbetarna (Brammer, Millington & 
Rayton, 2007).  

Utvecklingsmöjligheter 
Interna karriärvägar är en viktig faktor att beakta när det kommer till en organisations arbete 
med Employer branding. Att kommunicera och visa på utvecklingsmöjligheter inom 
organisationen bedöms påverka attraktiviteten hos arbetsgivaren positivt, såväl ur nuvarande 
medarbetares perspektiv som ur potentiella medarbetares perspektiv (Dyhre & Parment, 
2013; Uggla, 2018). Det betyder däremot inte att medarbetarna behöver förändra något vad 
gäller sin position inom organisationen, utan den viktigaste beståndsdelen i denna drivkraft 
ligger i att medarbetarna besitter en känsla av att det inom organisation finns flera 
utvecklingsmöjligheter och att medarbetaren därmed befinner sig i ett större sammanhang, 
vilket beskrivs tillgodoses vid kommunikation gällande olika karriärvägar inom 
organisationen.  

Om möjligheter till utveckling eller nya karriärvägar kommuniceras, ökar detta chansen för 
att medarbetare inom organisation ser över sina möjligheter i den redan utvalda organisation 
vid fall då medarbetaren är villig att se sig om efter en ny arbetsgivare. Likaså bidrar det till 
en betydligt större chans att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv utifrån nya potentiella 
värdefulla medarbetare. Utvecklingsmöjligheter inom organisationen är således en viktig 
drivkraft hos medarbetarna och en viktig faktor att som organisation vara medveten om i 
syfte att behålla och attrahera rätt medarbetare (Dyhre & Parment, 2013). 

Wilden, Gudergan och Lings (2010) beskriver att utvecklingsmöjligheter är en viktig faktor 
för medarbetare vid val av arbetsgivare, samt att organisationer som tydliggör sina 
utvecklingsmöjligheter inom organisationen kan attrahera erfarna och kompetenta 
medarbetare. Trots att monetära förmåner beskrivs som viktigt, anses karriärutveckling som 
än mer viktigt hos erfarna medarbetare, både vad gäller nuvarande och potentiella 
medarbetare (Wilden, Gudergan & Lings, 2010).  

Balans i livet  
Dyhre och Parment (2013) återger att balans i livet är en av de drivkrafter vilken flest 
undersökningar visar att såväl unga som gamla medarbetare värderar väldigt högt. Vad det 
innebär med att ha balans i livet skiljer sig dock åt mellan medarbetare, det är upp till 



 16 

arbetsgivaren att utforska vad var och en behöver och vill ha. Det som går att konstatera är att 
synen på arbete alltmer gått från att vara något kontinuerligt som ej går att ifrågasätta till att 
innehålla ett ömsesidigt förtroende arbetsgivare och medarbetare emellan där båda parter har 
chans att påverka förutsättningarna (Dyhre & Parment, 2013). Mcdonald, Brown och Bradley 
(2005) beskriver att balansen mellan arbete och fritid, är en faktor som påverkar 
attraktiviteten hos en arbetsgivare.  

Ekonomiskt värde  
Utöver utvecklingsmöjligheter som kommer vid ett större ansvar beskrivs även en högre lön 
vid mer ansvar som en viktig drivkraft. Men även att grundlönen är rimlig i förhållande till 
arbetsuppgifterna. Även anställningstrygghet bedöms vara en viktig faktor för att ses som en 
attraktiv arbetsgivare, i enlighet med Uggla (2018). Monetära förmåner beskrivs som 
viktigare hos medarbetare med lägre grad av erfarenhet, än hos medarbetare som besitter 
större kunskap och erfarenhet (Wilden, Gudergan & Lings, 2010).  

Framtidsvärde 
Vidare behöver en organisation förmedla ett så kallat framtidsvärde för att möjliggöra att 
potentiella medarbetarna attraheras till organisationen. Genom att som arbetsgivare förmedla 
en förbättrad framtida anställningsbarhet om individen i framtiden vill byta arbetsgivare, och 
att arbetsgivaren därmed faktiskt kan ge medarbetaren något inför framtiden, förmedlas ett 
framtidsvärde. Därigenom ökar chanserna för att duktiga medarbetare söker sig till 
organisationen (Uggla, 2018).  

Meningsfullhet  
En organisation behöver kommunicera och visa på ett meningsfullt arbete för att 
tillfredsställa medarbetares behov av ett meningsfullt arbete. Meningsfullhet beskrivs vara en 
drivkraft som påverkar både nuvarande och potentiella medarbetare. Således är det av vikt att 
som organisation kommunicera vad ett arbete hos denne innebär och på vilket sätt en 
medarbetares arbete påverkar andra människor positivt. Genom att som organisation visa på 
nyttan för medarbetaren inom just sin organisation, bidrar det till en starkare attraktionskraft 
och en positiv påverkan på en organisations Employer brand (Dyhre & Parment, 2013).  

Vidare ser många medarbetare, och framförallt unga medarbetare, sin arbetsplats som en 
viktig samlingspunkt vad gäller både att arbeta och att inneha ett socialt samspel med andra 
människor. Den sociala gemenskapen bedöms således vara en viktig drivkraft vad gäller 
trivsel på arbetsplatsen, vilken Uggla (2018) benämner som ett socialt värde. Det sociala 
värdet inkluderar allt ifrån lunchmöjligheter till trevliga mötesplatser och att arbetsgruppen 
har roligt tillsammans på arbetet. Sociala aktiviteter är således viktiga drivkrafter vad gäller 
företagets påverkan på anställdas upplevda meningsfullhet och därigenom på företagets 
Employer brand (Dyhre & Parment, 2013).   

Tillhörighet på arbetsplatsen 
Dyhre och Parment (2013) beskriver även vikten av att som arbetsgivare se till 
organisationens och medarbetarnas resultat, istället för den specifika fysiska tid som läggs på 
arbetet. Detta bidrar till ett ökat förtroende parterna emellan och därmed till ett förbättrat 
ekonomiskt resultat. På vissa arbetsplatser är detta ingen möjlighet, men att som arbetsgivare 
ta reda på medarbetarnas enskilda behov vad gäller att uppnå balans i sitt liv, beskrivs vara en 
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viktig faktor för ökad trivsel på arbetsplatsen och görs genom att försöka anpassa arbetet efter 
individen.  

Detta ligger även i linje med att se alla medarbetare i organisationen samt få medarbetare att 
uppleva tillhörighet. Individuella utvecklingsplaner beskrivs som ett bra tillvägagångssätt för 
att se samtliga medarbetare inom organisationen. Som arbetsgivare blir det även viktigt att 
förmedla en helhetsbild av organisationen för att bidra till inkluderbarhet och tillhörighet, 
detta genom att medarbetaren förstår på vilket sätt denne bidrar till helheten. Detta skapar 
både tillhörighet och meningsfullhet hos medarbetaren. Vidare är chefers sätt att 
kommunicera en viktig drivkraft bakom trivsel på arbetsplatsen. En bra chef beskrivs vara 
tydlig, närvarande och utmanade vad gäller medarbetarnas utveckling (Dyhre & Parment, 
2013).  

2.3 Extern process 

Den externa processen syftar till att skapa associationer vilka bidrar till att attrahera potentiell 
arbetskraft samt att ett företag ses som en attraktiv arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Uggla (2018) menar att allt som ett företag gör och allt som en individ i en organisation gör, 
skapar associationer till arbetsgivarvarumärket. Associationer kan beskrivas som den känsla 
som uppstår hos individer när de tänker på ett visst varumärke. Det kan bestå av det 
organisationerna själva väljer att kommunicera, men även av individens egna erfarenheter av 
företaget, associationer kan vara både positiva och negativa (Uggla, 2018). Enligt Backhaus 
och Tikoo (2004) utgör associationer en av de mest betydelsefulla faktorerna för företag att ta 
hänsyn till, detta då det till stor del påverkar den bild potentiell arbetskraft har av företaget. 
Effektiv Employer branding handlar således dels om att identifiera attraktiva och fördelaktiga 
associationer och sedan utveckla dessa vidare i sin strategi (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Liksom vid skapandet av företagets EVP är det initialt i den externa processen även viktigt att 
veta vad man letar efter, vart man vill och vad som behöver förbättras. Vilka grupper av 
individer vill vi komma åt? Vilka är våra viktigaste medarbetare idag och vad upplever dem 
är den största anledningen till att de väljer att stanna kvar i organisationen? Dyhre och 
Parment (2013) menar att attraktiva arbetsgivare kontinuerligt mäter attraktionskraft hos 
tilltänkta målgrupper och gör utvärderingar när det kommer till insatser för att attrahera och 
rekrytera personal. Genom att ta reda på vad ens tilltänkta målgrupp vill ha är det möjligt att 
skapa bättre strategier kring hur företag ska utveckla och rikta sitt Employer branding arbete 
externt (Dyhre & Parment, 2013).  

Vartefter organisationen identifierat sin tilltänkta målgrupp samt fastställt vad man vill 
använda sig av i den externa marknadsföringen av sitt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att 
använda sig av rätt kommunikationskanaler. Employer branding handlar till stor del om 
kommunikation och en väl genomtänkt kommunikationsstrategi bidrar med största 
sannolikhet till ökad attraktivitet och konkurrenskraft. För att fungera på ett bra sätt behöver 
kommunikationen vara anpassad efter den tilltänkta målgruppen, vara uthållig och 
konsekvent samt kommuniceras på ett väl sammanhållet sätt. Budskapet i kommunikationen 
ska ha sin grund i en gemensam uppsättning värderingar, på så sätt får potentiella 
medarbetare en tydlig och enhetlig uppfattning av företaget som arbetsgivare (Dyhre & 
Parment, 2013).  
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2.4. Intern process  

Till skillnad från den externa processen, vilken handlar om att attrahera och skapa 
associationer, syftar den interna processen till att säkerhetsställa att medarbetarna identifierar 
sig med organisationen och upprätthåller företagets EVP, detta genom att forma deras 
attityder och beteenden (Chhabra & Sharma, 2014). Om medarbetarna känner att de kan 
identifiera sig med organisationen ökar det även deras vilja att stanna inom organisationen, på 
så sätt kan företag behålla medarbetare. Ett första steg i den interna processen går att koppla 
till utformandet av EVP, medarbetarlöftet, och medarbetarnas del i arbetet. Det är viktigt att 
se till att företagets EVP känns äkta för företagets nuvarande anställda, det är genom endast 
dem som löftet kan bli till verklighet (Dyhre & Parment, 2013). Dyhre och Parment (2013) 
framhåller att det därav är väsentligt att EVP och den externa kommunikationen inledningsvis 
förankras internt så att medarbetarna känner tillhörighet, därefter kan företaget förstärka 
budskapet utåt.  

Ytterligare två viktiga aspekter när det kommer till medarbetarnas känsla av tillhörighet är 
organisationskultur och identitetsskapande, menar Backhaus och Tikoo (2004). En 
organisations identitet kan ses som en gemensam uppfattning av företaget som alla 
medlemmar inom organisationen delar (Backhaus & Tikoo, 2004), medan 
organisationskulturen utgörs av de grundläggande värderingar och det agerande 
medlemmarna i en organisation uppvisar, såväl i det dagliga arbetet som gentemot nya 
anställda. En viktig del i den interna processen utgörs därmed av ledningens förmåga att med 
hjälp av EVP samt visioner, mål och policys skapa en organisationskultur samt en gemensam 
uppfattning av företaget, vilken medarbetarna kan identifiera sig med och känna tillhörighet 
till (Chhabra & Sharma, 2014). 

Vidare lyfter Dyhre och Parment (2013) internkommunikation som en viktig aspekt för 
företag att ta hänsyn till idag, främst när det gäller att kommunicera företagets värderingar. 
Öppen kommunikation i form av stormöten och med medarbetare direkt via medier eller 
riktiga möten, gynnar relationer och skapar förtroende. Vidare bidrar god 
internkommunikation även till öppnare klimat och bättre förståelse mellan ledning och 
medarbetare, vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för medarbetare när det kommer 
till att känna tillhörighet till företaget i fråga (Dyhre & Parment, 2013).  

2.5 Yttre påverkan 

2.5.1 “Word of mouth” 

Hur tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare uppfattar en organisations trovärdighet 
och därmed även dess varor och tjänster, formar en organisations budskap. Detta budskap har 
en enorm marknadseffekt och förmedlas vidare från en person till en annan, vilket är en yttre 
faktor som påverkar ett arbetsgivarvarumärke. Fenomenet benämns som “word of mouth” 
och är en form av ryktesspridning som ofta har en större marknadseffekt än den 
marknadskommunikation som organisationen själva planerat för (Grönroos, 2015). Likväl 
som begreppet används inom marknadsföring för att förstå den ryktesspridning som når 
potentiella kunder, kan begreppet användas för att förstå hur ett arbetsgivarvarumärke både 
kan hjälpas och stjälpas genom ryktesspridning (Dyhre & Parment, 2013).  



 19 

Grönroos (2015) beskriver att “word of mouth” ur ett relationsperspektiv, spelar en viktig roll 
för organisationer. Upplevelsen av en relation består av en typ av art och ett värde, vilket 
avgör hur tillfreds personen är med relationen. Graden av tillfredsställelse kommer således 
avgöra vilken uppfattning och därmed vilket rykte personen kommer förmedla vidare om 
organisationen till andra. En person som har personlig erfarenhet av en organisation, kommer 
uppfattas som en mer objektiv informationskälla ur andras synvinkel, jämfört med den 
information som organisationen själva förmedlar. Informationskällorna kommer även 
jämföras med varandra, där väsentliga skillnader, kommer leda till att organisationens egna 
information behandlas som mindre trovärdig (Grönroos, 2015; Dyhre & Parment, 2013).  

Att som organisation arbeta för att tidigare, nuvarande och potentiella anställda talar väl om 
organisationen och att detta rykte stämmer överens med den vision som organisationen själv 
har, bör därmed betraktas som mycket viktigt. Dels för att möjliggöra för organisationen att 
faktiskt lyckas rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, men inte minst på grund av 
den tillväxttakt som Grönroos (2015) beskriver som en faktor som påverkas av mängden 
positiva “word of mouth” referenser. Ju fler positiva “word of mouth” referenser, desto högre 
blir företagets tillväxttakt (Grönroos, 2015). Ett positivt budskap om organisationen kan med 
andra ord påverka mängden kompetent arbetskraft som lyckas rekryteras och behållas och 
även påverka företagets lönsamhet positivt på sikt, vilket gör begreppet “word of mouth” än 
mer viktig att som organisation ha förståelse och för.  

2.5.2 Sociala medier 

Grönroos (2015) lyfter sociala medier som en plattform där yttre påverkansfaktorer såsom 
exempelvis “word of mouth” kan få en enorm slagkraft. På sociala medier delger personer 
sina erfarenheter av olika företag på ett enkelt men väl effektivt vis. På grund av 
digitaliseringens framväxt sprids idag positiva som negativa budskap med en betydligt 
snabbare hastighet än tidigare och till en betydligt bredare massa, att utvärdera en 
organisation är därför väldigt enkelt idag. Detta har medfört att många människor idag 
besitter en större del information och därigenom en större kontroll och makt på marknaden 
(Grönroos, 2015). Denna kontrollförlust som organisationer faktiskt befinner sig i, belyser 
åter vikten av att som organisation arbeta för att positiva budskap förmedlas.  

Grönroos (2015) betonar dock att sociala medier som plattform inte enbart lett till en 
kontrollförlust från organisationens perspektiv, utan är även en effektiv plattform för 
organisationens kommunikation där egna budskap kan framföras samt en plattform där frågor 
och omdömen på ett effektivt sätt kan bemötas. Dyhre och Parment (2013) betonar dock 
vikten av att organisationen kommunicerar sådant som nuvarande medarbetarna känner igen 
sig i vad gäller de positiva budskap som organisationen försöker förmedla, för att undvika att 
informationen upplevs som missvisande mot omvärlden. Således förstärks den yttre påverkan 
på organisationen, såväl positivt som negativt, genom sociala medier (Grönroos, 2015).  

2.6 Tillämpning av teoretisk referensram 

Studiens problematisering grundar sig i att handelsföretag i dagsläget inte tycks förstå vad det 
är som inte fungerar i deras strategi för att attrahera, rekrytera och behålla kompetent 
personal. Mot bakgrund av problematiseringen krävs därav teori vilken dels förklarar på 
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vilket sätt företag, i denna studie specifikt detaljhandelsföretaget Venue Retail Group, kan 
arbeta med detta. Men även vad som driver dagens medarbetare och vilka faktorer som gör 
att de väljer att söka sig till vissa arbetsgivare men inte till andra. Studiens centrala teoretiska 
utgångspunkt utgörs därav av Employer branding, en strategi vilken ämnar skapa ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke.   

Inom ramen för Employer branding finns det olika tillvägagångssätt för att nå ut till 
medarbetare, denna studie fokuserar dels på det Dyhre och Parment (2013) väljer att benämna 
som medarbetarlöfte, det vill säga företagets EVP. EVP fungerar i denna studie som ett 
verktyg för att förstå vad företag kan erbjuda för att skapa värde för potentiella och 
nuvarande medarbetare. Utöver detta, för att konkretisera EVP ytterligare har även begreppen 
image, profil och identitet lyfts fram. Detta med anledning av att Dyhre och Parment (2013) 
framhäver dess användbarhet som utgångspunkter vid utformandet av EVP då de klargör 
relationen mellan medarbetarnas, arbetsgivarnas och omvärldens uppfattning av företaget. 
Tidigare forskning inom Employer branding har även identifierat vilka typer av drivkrafter 
medarbetare värdesätter och önskar hos en arbetsgivare. Drivkrafterna utgör i denna studie 
referenspunkter när det kommer till att analysera vad det är som medarbetarna önskar hos en 
arbetsgivare.  

Vidare består Employer branding av två olika processer, extern och intern. Den externa 
processen syftar i denna studie till att förklara det arbete Venue Retail Group i dagsläget gör 
för att skapa associationer gentemot potentiell arbetskraft, det vill säga hur de går tillväga för 
att attrahera arbetskraft. Arbetet analyseras bland annat utifrån hur väl företaget är medveten 
om dess positiva associationer, om de har utvärderingar av sina nuvarande insatser och på 
vilket sätt de kommunicerar utåt sett. Den interna processen syftar åt att förklara på vilket sätt 
företaget går tillväga för att förankra företagets EVP hos medarbetarna, på så sätt att de 
hjälper till att upprätthålla det, samt hur de ser till så att medarbetarna känner att de kan 
identifiera sig med organisationen. Tillvägagångssättet undersöks med hjälp av flera vanligt 
förekommande aspekter såsom organisationskultur, identitetsskapande och 
internkommunikation.  

Slutligen existerar det även ett flertal yttre faktorer vilka eventuellt kan påverka ett företags 
arbete med Employer branding. “Word of mouth” och sociala medier är därav två teoretiska 
aspekter vilka är tänkta att agera som eventuella förklaringar, bortsett från aspekter inom 
Employer branding, till vad som kan påverka och ligga bakom företagets förmåga att 
attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft.  
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3. Metod 

Nedan presenteras studieobjekt, urval vid insamling av data, litteratursökning, metodval och 
studiens begränsningar. Vidare beskrivs under respektive beskrivning av metodval även 
metod för datainsamling, struktur på insamling av data, operationalisering av undersökning 
samt studiens validitet och reliabilitet. I anslutning till respektive metodavsnitt presenteras 
även metod för sammanställning och analys av data. Samtliga metodval som gjorts kommer 
användas för att tillämpa de centrala begrepp som återfinns i den teoretiska referensramen. 

Studien utgår ifrån en enskild organisation men innefattar två olika perspektiv, 
arbetsgivarnas och medarbetarnas. Studiens främsta utgångspunkt är arbetsgivarnas 
perspektiv, medarbetarna utgör snarare ett komplement för att skapa ytterligare djup i 
analysen. För att samla in data från arbetsgivarnas perspektiv har vi valt att genomföra en 
enskild fallstudie, vilket i enlighet med Jacobsen (2017) innebär att en eller ett fåtal 
undersökningsenheter undersöks ingående. Vid insamling av information från arbetsgivarna 
används därav en kvalitativ metod.   

För att samla in data från medarbetarnas perspektiv har vi valt att använda oss av 
kvantitativ metod och valt att genomföra en tvärsnittsstudie, vilken innebär att flera 
undersökningsenheter undersöks och sedan ligger till grund för likheter och generaliseringar 
(Jacobsen, 2017).

 

3.1 Studieobjekt  

Val av studieobjekt utgick initialt från den bakgrundsinformation vilken studien är baserad 
på, handelsbranschen och dess upplevda problematik. Målet var därefter att välja ett företag i 
handelsbranschen som ansåg sig uppleva denna problematik. Då studiens syfte och 
problemställning dessutom ställer krav på att studieobjektet i fråga på något sätt medvetet 
arbetat med att attrahera, rekrytera och behålla kompetent arbetskraft, utgick även valet från 
detta kriterium.  

Med utgångspunkt i ovan nämnda beskrivning utgörs val av studieobjekt som tidigare nämnt 
av Venue Retail Group, ett detaljhandelsföretag som äger butikskoncepten Accent, Morris, 
Rizzo samt NK Skor och Accessoarer, vilka både är återförsäljare av externa varumärken 
men innehar även ett utbud av egna varumärken. Varugruppen består utav hand- och 
resväskor, plånböcker, handskar, textila accessoarer samt skor i hög kvalité. Totalt återfinns 
123 butiker i Sverige och Norge, vars utbud består utav både egna och externa varumärken. 
Företaget är placerat i Stockholm och inom koncernen återfinns närmare 420 medarbetare 
(Venueretail.com, 2016).  

Då studien är geografiskt avgränsad till Sverige kommer insamling av data utgå från de delar 
av företaget vilka är geografiskt placerade i Sverige.  
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3.2 Urval vid insamling av data 

Vid insamling av data från arbetsgivarnas perspektiv valdes två personer vilka är insatta i det 
Employer branding arbete som sker inom Venue Retail Group. Val av respondenter 
motiveras främst av den anledningen att de är mest insatta i företagets Employer branding 
arbete och är därmed de i företaget som besitter tillräcklig information om processen, men 
även av den anledningen att de är en stor del i företagets rekryteringsprocesser och därav kan 
svara väl för rollen som arbetsgivare.   

Respondenterna i den kvalitativa delen av undersökningen valdes inte ut slumpmässigt och 
urvalet kan därav klassas som det Bryman och Bell (2017) kallar för icke-sannolikhetsurval. I 
detta fall utgörs ett av studiens urvalsbias att den inte fullt ut representerar den population den 
är tänkt att spegla, urvalets representativitet är något skev. Då studiens urvalsbias är ett 
medvetet val för att uppnå studiens syfte, detta då syftet kräver att respondenterna kan 
uppfylla de aspekter som tidigare nämns i motivering till val av respondenter, behöver det tas 
i beaktning, men inte till den grad att det kan ses som ett betydande samplingsfel.  

Vidare, då studien endast utgår från ett fallföretag, krävdes det att arbetsgivarnas perspektiv 
på något sätt skiljdes från medarbetarnas. Vid insamling av data från medarbetarnas 
perspektiv valdes därav de medarbetare som arbetar i butik inom Venue Retail Group, de som 
arbetar på företagets huvudkontor eller liknande ingick inte i urvalet. På så sätt valdes 
respondenterna som användes vid insamling av data från medarbetarnas perspektiv inte på 
slumpmässig grund, utan är till viss del ett icke-sannolikhetsurval baserat på utvalda kriterier 
(Bryman & Bell, 2017). Likt ovan utgör detta en urvalsbias som bör tas i beaktning, men 
även ett medvetet val med avsikt att uppnå studiens syfte.  

3.3 Litteratursökning  

Initialt användes Primo, Örebro universitetsbiblioteks söktjänst, för att göra en 
litteraturöversikt inom området Employer branding. Vi valde att använda oss av två böcker i 
studien för att definiera Employer branding. Böckerna som använts är Employer branding. 
Utmaningar och tendenser av Uggla (2018) och Employer branding. Allt du behöver veta för 
att bli en attraktiv arbetsgivare av Dyhre och Parment (2013).  

För att redogöra för varumärkesstrategi valde vi att använda oss av en bok, 
Varumärkesstrategi av Uggla (2013). Likt den litteraturöversikt som genomfördes inom 
området Employer branding, gjordes även en liknande översikt i Primo för att finna böcker 
om varumärkesstrategi. Boken ovan redogjorde för ämnet på bäst sätt och blev därav vald.  

För att komplettera studiens litteratur i form av böcker gjordes därefter även en sökning efter 
vetenskapliga artiklar, då inom området Employer branding. Vid sökningen användes dels 
Primo, Örebro universitetsbiblioteks söktjänst, samt Google Scholar, en databas för 
vetenskapliga artiklar. Sökningen gjordes systematiskt där årtal för utgivning av artiklarna 
begränsades i syfte att finna giltigt och relevant material. I sökningen användes följande 
centrala begrepp: Employer branding, retail och Employee Retention. Kombinationer av 
begreppen användes för att ge en mer specifik sökning relevant för studiens syfte, exempelvis 
Employer branding och retail. Samtliga artiklar som sökts fram via databasen Primo är 
vetenskapligt granskade, “peer reviewed”. Detta för att säkerställa studiens giltighet.  
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3.4 Kvalitativ metod 

Datainsamling utifrån arbetsgivarnas perspektiv skedde med hjälp av djupintervjuer för att på 
så vis samla in nödvändig information med grund i uppsatsens problemformulering och syfte. 
Således användes en kvalitativ metod för att möjliggöra att uppsatsens frågeställningar och 
syfte besvarades.  

Bryman & Bell (2017) beskriver att en kvalitativ metod lägger fokus på ord. Detta stämmer 
väl överens med uppsatsens fokus, där en stor del utgörs av en djupare förståelse och närhet 
till respondenterna. Av vikt att beakta är dock att en kvalitativ metod kan medföra vissa 
begränsningar. Dessa begränsningar är viktiga att vara medveten om för att genom dessa vara 
säker på att rätt metodval används (Bryman & Bell, 2017).  

En begränsning som kvalitativ metod kan medföra är en svårighet i att generalisera studiens 
resultat (Jacobsen, 2017). Inom ramen för denna studie, medför detta att studiens resultat kan 
vara svårt att generalisera över samtliga organisationer inom detaljhandeln. En kvantitativ 
metod hade kunnat användas i denna del, vilket hade medfört en större möjlighet till 
kvantifiering och generalisering. Dock hade en kvantitativ metod kunnat medföra att studiens 
resultat i detta fall blir ytligt, och därmed saknar det djup som är fokus i denna del av studien. 
Detta i motsats till en kvalitativ metod som istället kan bidra till en djupare förståelse, en 
närhet till respondenterna och en bredare förståelse över respondenternas kontext (Jacobsen, 
2017; Myers, 2013). Jacobsen (2017) betonar att ett kvantitativt tillvägagångssätt kan bidra 
till ett resultat som benämns som verklighetsfrämmande, vilket också är en viktig faktor att ta 
hänsyn till vid utformning och val av metod. Med grund i studiens syfte används därför en 
kvalitativ metod i denna del, då Jacobsen (2017) beskriver denna metod som bäst lämpad för 
ändamålet. Förhoppningsvis bidrar detta till att studien i högre grad blir verklighetsförankrad.  

3.4.1 Metod för datainsamling, intervju 

Semistrukturerade intervjuer består både av redan förberedda formulerade frågeställningar 
som förväntas besvaras samt frågeställningar som uppkommer under intervjuns gång, både 
från informantens och respondentens sida. En sådan intervjuform ger en god struktur 
samtidigt som utrymme ges för viss improvisation och reflektion under intervjuns gång 
(Myers, 2013). Med grund i att uppsatsens syfte är att undersöka fenomenet Employer 
branding inom detaljhandeln, där resultatet ämnar bidra till en djupare förståelse, kommer 
semistrukturerade intervjuer att användas för datainsamling. Intervjuerna kommer hållas 
enskilt och separata från varandra. Genom att använda semistrukturerade intervjuer 
minimeras riskerna som Myers (2013) menar kan uppkomma vid både strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer kan medföra att informanten missar viktiga 
detaljer genom att endast hålla sig till de strukturerade intervjufrågorna. Medan det vid 
ostrukturerade intervjuer finns en risk för att intervjun ger så pass stor del information att 
datan inte blir relevant för undersökningen (Myers, 2013).  

3.4.2 Struktur intervju 

Som ovan beskrivet ämnar denna studie att ta utgångspunkt i två olika perspektiv, främst ett 
arbetsgivarperspektiv men även ett medarbetarperspektiv, vilket agerar som ett komplement 
till det föregående. Semistrukturerade intervjuer ligger till grund för datainsamling ur ett 
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arbetsgivarperspektiv. De strukturerade frågeställningar som ingår i den semistrukturerade 
intervjuformen, tar sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen där fenomenet Employer 
branding behandlas, för att möjliggöra att studiens syfte uppfylls. Den teori som används för 
att möjliggöra datainsamling ur ett arbetsgivarperspektiv, vilken behandlas i avsnittet 
teoretisk referensram, är teori om Employer branding, EVP, drivkrafter hos medarbetare, 
extern och intern process samt teori om yttre påverkansfaktorer.  

För att upptäcka fel och brister har samtliga intervjufrågor lästs igenom och testats på ett 
antal utomstående personer. Genom att möjliggöra feedback på detta vis, är förhoppningen att 
datainsamlingen kommer ske på ett så effektivt och tillförlitligt sätt som möjligt.  

3.4.3 Operationalisering av intervjufrågor 

Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 1.  

Frågeställningarna delades in i sex olika huvudområden där varje frågeområde tar 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Utöver detta behandlas även allmänna frågor för 
att ta reda på Venue Retail Groups översiktliga syn på Employer branding, samt deras syn på 
de problem som återfinns i problematiseringen. Intervjuguiden är uppbyggd på detta sätt för 
att tydliggöra att det som frågas efter är relevant för studiens syfte och därmed upprätthålla 
studiens validitet, vilket Bryman och Bell (2017) beskriver som viktigt.  

De två första huvudområdena behandlar frågeställningar som berör arbetet med Employer 
branding, både hur detta sett ut tidigare och hur det ser ut nu. Dessa frågor ställs för att skapa 
en överblick i nutid vad gäller företagets vision med sitt Employer branding arbete.  

Det tredje huvudområdet behandlar frågor som är riktade mot hur arbetet mot medarbetarna 
ute i butikerna ser ut. Dessa frågor ställs även i studiens enkät som är riktad mot 
medarbetarna. Genom att ställa dessa frågor, både utifrån ett medarbetar- och 
arbetsgivarperspektiv, möjliggörs en jämförelse mellan vad medarbetarna drivs av och tycker 
är viktigt, i relation till hur arbetsgivaren arbetar med dessa aspekter. 

Efterföljande tre huvudområden behandlar frågor som rör företagets sätt att kommunicera sitt 
Employer brand internt och externt, samt hur företaget arbetar med men även bemöter yttre 
påverkansfaktorer. Dessa frågor ställs för att möjliggöra en djupare förståelse för företagets 
Employer branding arbete.  

3.4.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att det som mäts, mäts på ett tillförlitligt sätt. Här ligger fokus på att 
empirin behöver vara tillförlitlig och trovärdig. Validitet innebär att det som mäts är relevant 
för studiens syfte. Fokus läggs här på att försäkra sig om att det som ska mätas faktiskt mäts, 
så att studiens frågeställningar besvaras. Empirin behöver således vara giltig och den behöver 
vara relevant för att uppnå validitet. Validitet är således en bedömning om hur väl en studies 
slutsatser hänger ihop (Jacobsen, 2017; Bryman & Bell, 2017).  

Bryman och Bell (2017) beskriver att kvalitativa forskningsmetoder besitter en begränsning 
vad gäller möjligheten för en kvalitativ studie att replikeras, detta på grund av att en social 
miljö sällan går att återskapa på ett exakt likartat sätt. Detta betyder att valet av en kvalitativ 
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forskningsmetod innebär vissa begränsningar när det kommer till studiens reliabilitet. De 
djupintervjuer som ligger till grund för studiens datainsamling som belyser 
arbetsgivarperspektivet, kan inneha en begränsning som medför att upprepade försök till 
datainsamling troligtvis inte ger exakt samma resultat, vilket i ett sådant fall påverkar 
studiens reliabilitet. Jacobsen (2017) beskriver även att en så kallad undersökningseffekt kan 
uppstå. Subjektiva tolkningar av den som intervjuar samt att respondent och informant kan 
påverka varandra, beskrivs som troliga effekter vars påverkan på reliabiliteten kan ses som 
negativ. Bryman och Bell (2017) beskriver därför att trovärdigheten är ett begrepp som är en 
viktig aspekt att beakta vid kvalitativa forskningsmetoder. Jacobsen (2017) beskriver att 
trovärdigheten i en studie där kvalitativ metod används kan förbättras genom att frambringa 
öppenhet. I denna studie skapas öppenhet genom att redogöra för samt motivera val av metod 
och hur detta val om möjligt kan påverka resultatet. Studiens trovärdighet framhävs vidare 
genom att återge så korrekt information från samtliga intervjuer som möjligt. Detta kommer i 
denna studie att uppnås genom att spela in samtliga intervjuer och därefter transkriberas, för 
att på så vis ha möjlighet att återge korrekt innehåll.  

Graden av generalisering är något som Jacobsen (2017) beskriver påverkar en studies 
validitet. Kvalitativa metoder kan som ovan nämnt medföra en begränsning i vad gäller att 
kunna generalisera studiens resultat från urval till population. Däremot besitter kvalitativa 
metoder styrkan att möjliggöra teoretisk generalisering och därmed möjligheten att upptäcka 
ett visst fenomen, fastställa kausala mekanismer samt synliggöra specifika förutsättningar för 
en viss effekt (Jacobsen, 2017). Genom att använda en kvalitativ metod i denna del av studien 
skapas således en möjlighet till att synliggöra specifika förutsättningar, exempelvis 
synliggöra vilka drivkrafter fallföretaget arbetar med i relation till vad medarbetarna tycker är 
viktigt. Genom att uppmärksamma sådana aspekter, synliggörs företaget nuvarande 
förutsättningar och därmed går det att studera vilken effekt dessa kan ha på företagets 
attraktivitet. Eftersom att syftet med studien är att öka förståelsen för hur detaljhandelsföretag 
kan använda Employer branding i strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare, krävs en 
grundläggande förståelse för hur fallföretaget arbetar i nutid och därmed fundera över vilka 
effekter det kan tänkas ha på företagets attraktivitet. Genom att synliggöra dessa 
förutsättningar upptäcks vad fallföretaget behöver arbeta vidare på, för att uppnå en större 
effekt utav sitt Employer branding arbete. För att möjliggöra att studiens validitet uppvisas 
kommer även situation och population där resultaten kan anses vara giltiga att påvisas.  

3.5 Sammanställning och analys av kvalitativa data 

För att sammanställa och analysera kvalitativa data menar Kvale och Brinkmann (2014) att 
det inte finns några entydiga regler för hur det ska genomföras, men att kodning och 
kategorisering utgör några av de vanligaste tillvägagångssätten. Ett sådant tillvägagångssätt 
innebär att uttalanden under intervjun bryts ner och systematiskt delas in i “koder” och/eller 
“kategorier”, vilka möjliggör en senare jämförelse och djupare förståelse av innehållet.  

Studiens intervjufrågor var som tidigare nämnt på förhand indelade i sex olika huvudområden 
med grund i teori om Employer branding: tidigare arbete med Employer branding, nuvarande 
arbete med Employer branding, Employer branding arbete i relation till drivkrafter hos 
medarbetare, intern process, extern process samt yttre påverkan. Kvale och Brinkmann 
(2014) talar för att kategorier kan utvecklas på förhand eller växa fram under analysens gång. 
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Då syftet med denna studie var att undersöka hur detaljhandelsföretag kan arbeta med 
Employer branding utvecklades initialt sex övergripande kategorier, innehållsområden, vilka 
speglade ovan nämnda förutbestämda huvudområden. Därefter, innan vidare kodning och 
analys genomfördes, transkriberades samtliga intervjuer. Under analysens gång utvecklades 
sedan ett flertal underkategorier med grund i respondenternas egna uttalanden.  

Denna typ av kategorisering genomfördes dels för att kunna analysera och dra slutsatser från 
resultatet i intervjuerna, i relation till teori, samt jämföra resultatet från intervjuerna med 
resultatet från enkäterna, vilket återges i avsnitt 4.  

3.6 Kvantitativ metod  

Datainsamling från medarbetarnas perspektiv sker med hjälp av enkäter med givna 
svarsalternativ för att på så vis samla in nödvändig information med grund i uppsatsens 
problemformulering och syfte. Därav användes en kvantitativ metod i denna del av studien 
för att möjliggöra att uppsatsen syfte och frågeställning besvaras.  

Till skillnad från kvalitativ metod, där syftet är att erhålla en djupare förståelse och närhet till 
respondenterna, är kvantitativ metod extensiv och ämnar att på ett enkelt sätt samla in och 
systematiskt sammanställa en stor mängd information på en och samma gång. Metoden ses 
även som sluten vilket innebär att informationen “tvingas” in i redan förutbestämda fack så 
att resultatetet blir standardiserat och lätt att läsa av (Jacobsen, 2017). Då denna studie syftar 
att undersöka uppfattningar utifrån förutbestämda kategorier, inte bara att få en kontextuell 
förståelse utifrån tolkning av intervjuer, ansågs ett kvantitativt angreppssätt vara av relevans. 
Val av kvantitativ metod medförde även en möjlighet att på ett enkelt sätt fånga upp och 
statistiskt analysera ett stort antal enheter och på så sätt uppnå mer generaliserbara data, 
vilket var avsikten med datainsamling från medarbetarnas perspektiv. Nackdelen med 
metoden är att det är lätt att datan blir ytlig, det är svårt att gå på djupet och få fram 
individuella variationer (Jacobsen, 2017). Men eftersom denna del av studien inte syftar till 
att undersöka komplexa och djupgående förhållanden, kan denna nackdel till viss del 
reduceras.  

3.6.1 Metod för datainsamling, enkät 

Frågeformulär med givna svarsalternativ är den typ av metod för insamling av data som 
dominerar när det kommer till kvantitativ metod. En sådan datainsamling innebär att 
respondenten endast kan svara inom ramen för de förutsättningar som undersökarens 
frågeformulär på förhand definierat (Jacobsen, 2017). I denna del av studien är fokus på att 
erhålla information om medarbetarnas uppfattning om vad det är som driver dem till att 
stanna kvar i organisationen samt vad de anser vara viktigt hos just deras arbetsgivare. 
Således ligger fokus i denna del på att undersöka medarbetarnas drivkrafter och därigenom 
erhålla en relativt bred bild av medarbetarnas uppfattningar inom fallföretaget. Genom en 
enkätundersökning möjliggörs ett stort antal respondenter från ett flertal butiker inom 
fallföretaget, vilket därigenom möjliggör ett större urval.  

Genom en enkätundersökning möjliggörs också en större anonymitet hos respondenterna, 
vilket inte hade varit möjligt i samma grad vid kvalitativa intervjuer. Detta är ytterligare en 
aspekt som beaktas vid val av kvantitativ metod och enkätundersökning. Detta då sådan 
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information som enkätfrågorna frambringar, kan upplevas som känslig information av 
respondenterna.  

3.6.2 Struktur enkät 

Enkäten är utformad i Google Formulär och är därmed webbaserad. Den består i sin helhet av 
18 flervalsfrågor. Initialt i enkäten återfinns även ett avsnitt vilket innehåller kortfattad 
information om syftet med undersökningen, undersökningens viktigaste teman, hur 
respondenterna valts ut och deras anonymitet, information om kontaktperson samt ett tack för 
att respondenterna vill vara med, delar vilka Jacobsen (2017) rekommenderar att alla 
frågeformulär bör åtföljas av. I övrigt innehåller enkäten även en mening vilken informerar 
respondenten om att det endast går att kryssa för ett svarsalternativ på varje fråga, detta för att 
underlätta deras deltagande.  

Fråga 1–3 är skilda från teori och syftar att gruppera enheterna i olika kategorier efter vilket 
svarsalternativ som de kryssat för. Frågorna berör hur länge respondenterna arbetat för Venue 
Retail Group, vilken typ av anställning de har idag samt vilken position de har på arbetet.  
När respondenten uppger hur lång tid denna har arbetat på arbetsplatsen, kommer följande 
alternativ finnas: 0–1 år, 1–3 år, 3–5 år samt 5 år och uppåt. Genom att använda 
svarsalternativ som inte täcker allt för stora skillnader i arbetstid, minskas förhoppningsvis 
risken för att kunna urskilja respondenterna och därmed är förhoppningen att 
datainsamlingens anonymitet upprätthålls. För att ta reda på vilken anställningsform 
respondenten har, kommer svarsalternativen “heltidsanställning”, “deltidsanställning” och 
“behovsanställning” att användas. Vad gäller arbetsroll kommer alternativen “butikschef”, 
“ställföreträdande butikschef” samt “butikssäljare” att finnas som alternativ, vilka är alla 
roller som finns ute i företagets butiker.  

Fråga 4–17 är baserade på en naturligt rangordnad nivå, det vill säga hur viktigt en 
respondent känner att något är för just den. På så sätt kan vissa nyanser i respondenternas 
svar mätas och det är enklare att se likheter och skillnader mellan dem (Jacobsen, 2017). I 
samtliga frågor ställs respondenten inför frågan hur viktigt den anser att något är för denne 
och respondenten kommer att få uppge ett svar på en skala mellan 1–5, där 1 är “Inte alls 
viktigt” och 5 är “Mycket viktigt”. De frågeställningar som ställs är utformade med grund i 
studiens teoretiska referensram och bygger på den operationalisering vilken återges i avsnitt 
3.6.3.  

I slutet av enkäten fick respondenterna även svara på en öppen fråga, fråga 18, där de kort 
fick beskriva vad de anser är det viktigaste i sitt arbete för att de ska vilja stanna kvar på sin 
arbetsplats. Frågan ställdes med syfte att låta respondenterna själva beskriva sina åsikter, 
skiljt från de förutbestämda påståenden de tvingats ta ställning till tidigare i enkäten. På så 
sätt fanns det möjlighet att dels erhålla en tydligare uppfattning om vilken eller vilka 
drivkrafter respondenterna själva tyckte var allra viktigast samt fånga upp drivkrafter som 
eventuellt utelämnats i enkätens tidigare frågor.  

3.6.3 Operationalisering av enkätfrågor  

Samtliga enkätfrågor återfinns i bilaga 2.  
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Jacobsen (2017) rekommenderar att man vid genomförandet av en kvantitativ undersökning 
operationaliserar begrepp och frågor vilka ligger till grund för en undersökning som syftar till 
att svara på relativt vaga och oprecisa problemställningar. Detta för att göra begreppen 
indirekt mätbara, det vill säga förenkla mätbarheten och förståelsen för abstrakta, kvalitativa 
begrepp (Jacobsen, 2017).  

Fråga 4–17 i enkäten utgår från de drivkrafter hos medarbetare som återges i avsnitt 2.2.2. 
Den teoretiska definitionen beskriver drivkrafter som individuella förväntningar medarbetare 
har på sina arbetsgivare, det kan till exempel vara olika villkor, förmåner och ersättningar, 
något som även framgår i den teoretiska referensramen. Jacobsen (2017) framhäver att 
begrepp ibland behöver konkretiseras ytterligare och att dela in begrepp i olika 
delkomponenter kan vara ett alternativ. Vi har därav valt att göra en indelning baserad på vår 
tidigare kunskap samt egen fantasi, vilken Jacobsen (2017) menar är kan vara till god hjälp 
när man gör en sådan process.  

Samtliga drivkrafter består av delkomponenter vilka förklarar det mer övergripande 
begreppet, exempelvis innefattar begreppet arbetsmiljö både en delkomponent i form av 
individers uppfattning av arbetsmiljön som helhet men även två ytterligare delkomponenter, 
flexibla arbetsmöjligheter och kompensation efter prestation. Vi har därav valt att basera 
frågorna 4–17 i enkäten på de delkomponenter vilka beskrivs i teorin och som vi anser vara 
mätbara. I tabellen nedan redogörs för de indelningar som gjorts, “begrepp” står för den 
övergripande definitionen av drivkraften och “delkomponenter” står för de mer konkreta, 
mätbara faktorerna vilka drivkrafterna består av. 

Begrepp Delkomponenter 

Arbetsmiljö God arbetsmiljö 

 Flexibla arbetsmöjligheter 

 Kompensation efter prestation 

Värderingar, etik och 
moral 

Arbetsgivare tar socialt och miljömässigt ansvar  

Utvecklingsmöjligheter Utvecklingsmöjligheter  

Balans i livet God balans mellan arbete och fritid 

 Arbetstagare kan själv påverka förutsättningarna i arbetet 

Ekonomiskt värde  Lön 

 Anställningstrygghet  

Framtidsvärde Ökad attraktivitet som arbetstagare hos andra arbetsgivare 

Meningsfullhet Meningsfullt arbete 

 Sociala aktiviteter utanför arbetstid tillsammans med kollegor 
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 Arbete möjliggör socialt utbyte bland kollegor 

Tillhörighet på 
arbetsplatsen 

Chef tar reda på enskilda behov och förutsättningar och 
anpassar arbetet efter dessa 

Tabell 1. Empiriska delkomponenter för att mäta de begrepp vilka framgår i tabellens vänstra spalt.  

Vidare, vilket beskrivs i tidigare avsnitt, är fråga 1–3 i enkäten ej baserad på studiens 
teoretiska referensram och därmed inte heller på ovan nämnda operationalisering. 
Respondenten kommer i dessa frågor att få uppge hur länge den arbetat på företaget samt 
vilket typ av anställning och roll denne har. Detta för att kunna urskilja på vilken population 
datainsamling har genomförts, och därmed slutligen kunna redogöra för vilken population 
resultatet är giltigt för.  

3.6.4 Reliabilitet och validitet  

Sättet att se på reliabilitet och validitet när det kommer till kvantitativ metod skiljer sig 
relativt mycket åt från det kvalitativa tillvägagångssättet. Generellt sett handlar reliabilitet 
och validitet, som tidigare nämnt, om hur pass tillförlitlig samt noggrann en mätning kan 
tänkas vara och det är ofta en fråga vilken är mer av intresse inom den kvantitativa 
forskningen. Detta då kvantitativa forskare, i större utsträckning än den kvalitativa, ofta är 
intresserade av kausala samband, frågor om representativitet eller huruvida ett mått kan anses 
vara stabilt eller inte (Bryman & Bell, 2017).  

I denna studie har datainsamling från medarbetarnas perspektiv endast genomförts vid ett 
tillfälle, genom en enkät. På så sätt undviks dels att respondenternas svar i första testet kan 
påverka hur de väljer att svara efterföljande gång samt det faktum att det kan bli ett problem 
om fler test genomförs med större tidsmässigt mellanrum då respondenternas svar kan 
påverkas av externa förändringar mellan tillfällena. Dock är det viktigt att uppmärksamma att 
det även medför en risk för att det resultat som gäller ett visst urval respondenter kan 
fluktuera. Detta kan påverka studiens reliabilitet på ett negativt sätt, eftersom datainsamling 
enbart sker vid ett tillfälle (Bryman & Bell, 2017). För att upprätthålla reliabilitet och därmed 
försäkra att det som ska mätas, mäts på ett tillförlitligt sätt, kommer enkäten skickas ut 
digitalt. Detta ger respondenterna en möjlighet att själva välja när de ska svara på den. 
Förhoppningsvis kan detta möjliggöra att enkäten besvaras när respondenten har störst chans 
att besvara frågeställningarna på ett tillförlitligt sätt.  

Inom en kvantitativ forskningsmetod beskriver Bryman och Bell (2017) vikten av ett korrekt 
urval för att upprätthålla validitet. För att upprätthålla validitet har urvalet noga valts i syfte 
att berika och besvara studiens syfte. Jacobsen (2017) styrker att validitet återfinns då det 
som mäts är relevant för studiens syfte, vilket har varit fokus vid utformandet av 
enkätfrågorna. Genom att använda medarbetarna som arbetar ute i butikerna, blir empirin 
både giltig och relevant, vilket kan tänkas stärka studiens validitet (Jacobsen, 2017).  

3.7 Sammanställning och analys av kvantitativa data 

För att sammanställa kvantitativa data beskriver Bryman och Bell (2017) en process som 
innebär att samtliga svarsenkäter kodas och därigenom registreras i olika diagram och 
tabeller. Genom kodning ges möjlighet till analys av kvantitativa data. En enkät kan bestå 
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utav öppna och slutna frågor, där olika tillvägagångssätt för kodning återfinns (Bryman & 
Bell, 2017).  

Denna studies enkät består utav mestadels slutna frågor, en öppen fråga återfinns dock i slutet 
av enkäten. En öppen fråga bör i enlighet med Bryman och Bell (2017) kodas genom att finna 
och kategorisera de olika teman som finns i respondenternas olika svar. Därmed kommer 
denna öppna fråga att kodas på ett sådant sätt att resultatet kan användas som 
tilläggsinformation till övriga enkätsvar. Bryman och Bell (2017) betonar att slutna frågor i 
en enkät ökar jämförbarheten i svaren och därför har mestadels slutna frågor använts, vilket 
gör att svaren kommer att kunna användas i ett jämförande syfte.  

Svaren i fråga 3–17 kommer att analyseras dels genom att jämföra i procent hur många 
respondenter som angett ett visst svarsalternativ, men även genom att jämföra det aritmetiska 
medelvärdet för varje fråga. Enligt Bryman och Bell (2017) kan det aritmetiska medelvärdet 
användas för att jämföra vad som är typiskt för en fördelning av värden på en variabel, det 
innebär att alla värden i en fördelning summeras och sen divideras med antal värden. För att 
räkna ut det aritmetiska medelvärdet tilldelas varje svarsalternativ därför en variabel i form 
av en siffra, “mycket viktigt” tilldelas variabeln 5, “viktigt” variabeln 4, och så vidare. 
Därefter kodas samtliga respondenters svarsalternativ på varje fråga om till variabler i form 
av siffror, vartefter samtliga summeras och sedan delas med det totala värdet svaranden. 
Slutligen uppmärksammas hur väl resultatet från den kvantitativa undersökningen stämmer 
överens med resultatet från den kvalitativa undersökningen, det vill säga hur arbetsgivarna 
ser på samma aspekt (Bryman & Bell, 2017).  

Enkäten är en webbenkät, vilket Trost och Hultåker (2016) beskriver är kostnads- och 
tidseffektivt. Data registreras direkt av dem som har genomfört enkäten, vilket underlättar 
sammanställningen av den kvantitativa data som inkommer (Trost & Hultåker, 2016). Vidare 
kommer resultaten av enkäten även att sammanställas i ett diagram för att synliggöra och 
tydliggöra de svar som inkommit, och därigenom underlätta analys av denna kvantitativa 
data. 

3.8 Studiens begränsningar  

Studiens datainsamling från ett arbetsgivarperspektiv består av två respondenter som är väl 
insatta i företagets Employer branding arbete, vilka har valts ut i samråd med företaget. 
Samtliga respondenter arbetar dock inom samma funktion, vilket bör lyftas som en 
begränsning. För en större spridning och fler synvinklar, hade ett större urval bestående av 
fler funktioner som kan kopplas till rollen som arbetsgivare kunnat väljas. Med grund i att 
studiens syfte handlar om att öka förståelsen för hur detaljhandelsföretag kan använda 
Employer branding för att ses som en attraktiv arbetsgivare, föll valet ändå på att använda 
respondenter som är väl insatta i företagets Employer branding arbete, för att möjliggöra så 
relevanta och djupa data som möjligt.  

Studiens datainsamling vilken rör medarbetarnas drivkrafter, bygger på de drivkrafter som i 
enlighet med litteratur och forskning, är vanligast förekommande. Detta innebär att ett flertal 
drivkrafter utelämnas i denna studie, vilket således bör ses som en begränsning. Studien 
bortser även från faktorer som kan påverka medarbetare till att ofrivilligt stanna kvar på en 
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arbetsplats eller att ta ett visst arbete. Ett exempel på en sådan faktor skulle kunna vara att 
individen behöver ha ett arbete för att få en inkomst. I denna studie används enbart 
drivkrafter som påverkar arbetstillfredsställelsen, vilket bör nämnas som en begränsning.  

Ytterligare en begränsning är att denna studie blir något vinklad, eftersom studien avgränsas 
till endast ett detaljhandelsföretag. Studiens resultat kan därmed besitta en svårighet i att 
generaliseras. Vid val av fler studieobjekt hade det troligtvis varit enklare att generalisera 
resultatet. Jacobsen (2017) beskriver att ett större urval av enheter ökar möjligheten att kunna 
generalisera ett resultat till en större population. Ett mindre urval där fokus ligger på ett utvalt 
studieobjekt bidrar till en mer intensiv undersökningsdesign (Jacobsen, 2017). Denna studies 
resultat kommer således att som helhet besitta en svårighet när det gäller just möjligheten till 
generalisering, men kommer istället möjliggöra en mer djupgående och intensiv 
undersökning. Därmed har vi också valt att utföra studien utifrån just detta studieobjekt, dels 
på grund av att Venue Retail Group är ett så pass stort företag inom detaljhandeln men också 
med grund i det Jacobsen (2017) lyfter gällande få enheter, nämligen att det trots vissa 
begränsningar är möjligt att göra generaliseringar utifrån få enheter. Sammanfattningsvis 
svarar vårt tillvägagångssätt väl ut på studiens problemformulering och syfte.  

Vid undersökning ur ett medarbetarperspektiv användes, som ovan beskrivet, en enkät för 
datainsamling om medarbetares drivkrafter. Här återfinns en begränsning i att enkäten inte 
vänder sig till potentiella medarbetare på arbetsmarknaden, utan enkäten utförs endast av 
nuvarande medarbetare. Nuvarande medarbetare kan dels vara påverkade av situationen de 
har på arbetet just nu, men även det faktum att potentiella medarbetares drivkrafter och 
önskemål inte undersöks empiriskt i studien, bör ses som en begränsning. Trots detta är 
enkätundersökningen ett medvetet val och bör ses som ett komplement till den kvalitativa 
undersökningsmetod som sker ur ett arbetsgivarperspektiv. Enkätundersökningen är således 
ett verktyg för att undersöka om företaget är medveten om och arbetar med rätt aspekter när 
det kommer till deras Employer brand.  

Vidare bör även det faktum att studien utgår ifrån att Employer branding gör en arbetsgivare 
mer attraktiv, ses som en begränsning. Den teori som studien utgår ifrån tyder på det faktum 
att Employer branding som strategi faktiskt stärker ett arbetsgivarvarumärke, således 
utelämnas den teori som om möjligt tyder på det motsatta. Detta med grund i att studiens 
syfte är att just undersöka hur detaljhandelsföretag kan använda Employer branding i sin 
strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Denna aspekt kan således vara av godo att 
vara medveten kring för att undvika att felaktiga slutsatser dras. De slutsatser som 
framkommer i denna studie, baseras därmed på den teori som återgetts ovan.  
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4. Empiri 

I denna del presenteras resultatet av studiens kvalitativa samt kvantitativa undersökning. 
 

4.1 Arbetsgivarnas perspektiv  

I denna del presenteras en sammanställning av den data som samlades in genom intervjuer 
med två respondenter. Initialt förekommer ett avsnitt vilket redogör för arbetsgivarnas egen 
uppfattning om problematiken kring att attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft. Därefter 
är undersökningens data indelad i de huvudkategorier vilka redogörs för i avsnitt 3.4.3 och 
kommer därmed presenteras under följande avsnitt: tidigare arbete med att attrahera, 
rekrytera och behålla arbetskraft, nuvarande arbete med Employer branding, Employer 
branding arbete i relation till drivkrafter hos medarbetare, extern process, intern process samt 
yttre påverkansfaktorer.  

4.1.1 Arbetsgivarnas egna uppfattning om problematiken kring att attrahera, rekrytera 
och behålla arbetskraft  

Då studiens problemformulering framförallt grundar sig i handeln och dess upplevda 
problematik kring att attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft kan det initialt vara av värde 
att lyfta fram Venue Retail Groups syn på detta i sin roll som arbetsgivare.  

Respondenterna delar varandras uppfattning om att företaget verkar i en bransch som präglas 
av hög personalomsättning överlag, men att det i dagsläget inte utgör ett problem. Hos Venue 
Retail Group är det vanligt förekommande med deltidstjänster, uppger en av respondenterna, 
och båda uttrycker “studenten” som exempel på den typiska anställda, det vill säga någon 
som arbetar under studietiden men sedan flyttar eller söker sig vidare. Den höga 
personalomsättning tycks enligt respondenterna därmed bero av branschen snarare än 
specifika skillnader arbetsgivare emellan, vilket stämmer överens med Handelsanställdas 
förbunds (2018b) rapport om det allmänna läget i handelsbranschen. Vidare upplevs det i 
allmänhet inte vara några svårigheter med att rekrytera rätt arbetskraft. Respondenterna 
uppger endast vissa geografiska begränsningar, mindre orter med färre invånare innebär en 
mindre andel potentiell arbetskraft. Av uppenbara skäl är det därav svårare att rekrytera rätt 
på dessa ställen.  

Följaktligen uttrycker samtliga respondenter, när de blir direkt tillfrågade, att de inte upplever 
några svårigheter för företaget när det kommer till att attrahera, rekrytera eller behålla 
arbetskraft. Däremot förekommer det vid flera tillfällen under intervjun uttalanden som kan 
tyckas tala för det motsatta, att det trots allt existerar en viss problematik. I nedanstående citat 
förklarar bland annat en av respondenterna anledningen till varför företaget började arbeta 
med Employer branding från första början:  

“...vi såg väl mer att det är mer och mer kandidaternas marknad, även inom 
detaljhandeln. Då behöver vi sticka ut med någonting, vi behöver göra någonting, se 
hur vi ska få de här kandidaterna att välja just oss.” 
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Med grund i citatets innehåll tycks anledningen till att företaget började arbeta mer 
aktivt med Employer branding vara på grund av en upplevd förändring av 
arbetsmarknaden, arbetsgivare behöver göra mer än tidigare för att attrahera 
kandidater. Således tyder citatet på att Venue Retail Group trots allt upplevt någon 
form av problematik, eller förväntar sig att företaget kommer uppleva det i framtiden, 
och därav genomfört en förändring i form av att aktivt börja arbeta med Employer 
branding. För att exemplifiera ytterligare, nedan återger en annan respondent vad 
företagets övergripande vision med Employer branding arbetet är:  

“... i det stora så är ju vår vision att skapa och behålla stolta medarbetare som är 
ambassadörer för oss som också då sprider ett gott rykte till andra.” 

4.1.2 Tidigare arbete med att attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft 

Venue Retail Groups tidigare strategier med att arbeta för att attrahera, rekrytera och behålla 
arbetskraft skiljer sig inte nämnvärt från de strategier som de arbetar med idag. 
Respondenterna uppger att de även tidigare har arbetat med att attrahera, rekrytera och 
behålla arbetskraft, men att de idag arbetar mer aktivt. Däremot har inte benämningen 
Employer branding använts för syftet. En respondent uppger att de tidigare har arbetat med 
att förbättra annonsmallar, förbättra kandidatupplevelsen vid rekrytering samt att företaget 
har använt plattformen LinkedIn för att kommunicera externt till potentiella medarbetare, 
vilket är de svar som återges när det kommer till vilka strategier företaget tidigare har arbetat 
utefter. 

4.1.3 Nuvarande arbete med Employer branding 

Venue Retail Group återger att deras tidigare strategier med syfte att attrahera, rekrytera och 
behålla arbetskraft, började benämnas Employer branding för ungefär ett år sedan och 
ungefär samtidigt började företaget mer aktivt att arbeta med dessa strategier. På frågan 
varför de har identifierat ett behov av att arbeta mer aktivt med Employer branding, uppger 
en respondent att Employer branding som ämnesområde både är nytt och trendigt på den 
svenska företagsmarknaden och samtliga respondenter återger att arbetsmarknaden har 
förändrats. Respondenterna uppger även att det är arbetstagarens marknad, trots att företaget 
verkar inom handelsbranschen och att de tidigare nämner att de får många ansökningar till 
sina tjänster. Att det är arbetstagarens marknad påverkar företaget i riktning att tänka 
långsiktigt vad gäller att skapa en attraktivitet hos Venue Retail Group som arbetsgivare, 
påpekar en av dem.  

Venue Retail Groups målsättning med sitt Employer branding återges vara att skapa och 
behålla stolta medarbetare. En av respondenterna beskriver att stolta medarbetare är 
företagets ambassadörer och att företaget har möjlighet att sprida ett gott rykte genom stolta 
medarbetare. Den andre respondenten beskriver vidare att deras målsättning med dess 
Employer branding arbete är att få de allra bästa kandidaterna att välja Venue Retail Group, 
men återger även att företagets vision som helhet är att de ska ha stolta medarbetare och att 
den aspekten är en stor del i deras arbete med Employer branding.  

En respondent beskriver vidare att företagets arbete med Employer branding främst riktar sig 
externt, och då genom ett aktivt arbete med plattformen LinkedIn. På plattformen beskrivs 
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bland annat några utav företagets medarbetare, men det återfinns även olika tester som kan 
utföras i syfte att ta reda på om Venue Retail Group är rätt arbetsplats för en potentiell 
medarbetare. Genom att kommunicera externt på detta sätt är Venue Retail Groups 
förhoppning att attrahera potentiell arbetskraft genom att visa upp hur det är att jobba hos just 
dem.  

Vidare är Venue Retail Group ett värdestyrt bolag där högt tempo, korta beslutsvägar och 
ansvar är ord som respondenterna använder för att beskriva företaget. En av respondenterna 
beskriver att Venue Retail Group är ett ansvarsfullt företag och att de tar ansvar genom bland 
annat kollektivavtal. Respondenterna uppger att den som vill ta ansvar får ta ansvar samt att 
deras korta beslutsvägar ger medarbetarna en frihet, vilket en av respondenterna uppger 
differentierar Venue Retail Group från andra arbetsgivare. Ytterligare en aspekt som samtliga 
respondenter anser vara av värde för både nuvarande och potentiella medarbetare, vilken även 
den frånskiljer Venue Retail Group från andra arbetsgivare, är de interna 
utvecklingsmöjligheter som premieras inom organisationen.  

Venue Retail Groups värdeerbjudande, det vill säga deras centrala löfte till medarbetare, 
kommuniceras till potentiella medarbetare genom plattformen LinkedIn samt via rekrytering 
där de presenterar sitt företag. Till nuvarande medarbetare kommuniceras det via ett intranät. 
Företaget uppger att deras centrala löfte består av tre grundstenar: 

● Interna utvecklingsmöjligheter 
● Ett roligt företag att jobba på 
● Skapar stolta medarbetare  

Vidare framkommer det, under flera delar av intervjun, att Venue Retail Groups Employer 
Value Proposition, EVP, tycks bestå av flera komponenter: 

● Ansvarsfull arbetsgivare - ger anställningstrygghet 
● Värdestyrt bolag - företaget styrs genom gemensamma värderingar 
● Arbetsglädje - ett roligt arbetsliv 
● Korta beslutsvägar - ger medarbetare stor frihet 
● Ansvar - ger ansvar till den som tar ansvar 
● Intern utveckling - föredrar intern succession 

Respondenterna anser att företagets EVP är väl förankrat hos medarbetarna och menar att 
företaget delar samma uppfattning som medarbetarna.  

4.1.4 Arbetet med Employer branding i relation till drivkrafter hos medarbetare  

Under intervjuerna framkommer att Venue Retail Group anser att alla drivkrafter är viktiga 
att arbeta med, det framkommer dock att drivkrafterna prioriteras med skiftande intensitet.  

Arbetsmiljö 
Respondenterna uppger att Venue Retail Group arbetar för god arbetsmiljö i samtliga av 
deras butiker. I butikerna förekommer ett systematiskt arbetsmiljöarbete där både fysiska och 
psykiska faktorer i arbetsmiljön kontrolleras och följs upp, exempelvis både sjukfrånvaro och 
korttidsfrånvaro. I arbetsmiljöarbetet ingår även en brandskyddskontroll. En respondent 
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beskriver att företaget använder medarbetarsamtal som en del i att följa upp sitt 
arbetsmiljöarbete för att säkerställa att medarbetarna i butik mår väl på sitt arbete.  

Vidare uppger en av respondenterna att det förekommer ensamarbete i Venue Retail Groups 
butiker på grund av de branschspecifika arbetsförhållandena: 

“... men sen så är ju butiksvärlden så att oftast så är det ju så att man öppnar och 
stänger själv på helger och det är ju så det ser ut.” 
 

Samma respondent redogör vidare för att företaget gör årsarbetstidsscheman för att 
säkerställa att befintliga regler följs och det framkommer även att medarbetare i butik har viss 
möjlighet att påverka sina arbetstider, men att de alltid är bundna till butikens öppettider. 
Sammanfattningsvis framkommer att det förekommer ensamarbete men att butikens 
medarbetare har viss möjlighet att påverka sina arbetstider inom ramen för butikens 
förutsättningar.  

Respondenterna redogör vidare för att företaget tillämpar individuell lönesättning och att 
medarbetarna i butik har möjlighet att påverka sin lönekompensation utefter sin prestation, de 
medarbetare som visar framfötterna kan också få utökad ansvar och därmed möjlighet till 
kompetensutveckling. Det framkommer därav att Venue Retail Group tillämpar och arbetar 
utefter kompensation till medarbetarna efter deras prestation.  

Värderingar, etik och moral 
Från det resultat som inhämtats råder det oklarhet i på vilket sätt Venue Retail Group tar ett 
socialt och miljömässigt ansvar. Dock återger en respondent att företaget tar ett sådant ansvar 
och ger exempel på detta, men det framkommer inte att detta kommuniceras till medarbetarna 
i butikerna. Oavsett på vilket sätt Venue Retail Group tar ett socialt och miljömässigt ansvar, 
så framgår tydligt att samtliga inte är väl insatta i denna aspekt.  

Utvecklingsmöjligheter  
Respondenterna beskriver att det finns stora utvecklingsmöjligheter hos Venue Retail Group, 
de beskriver att det dels handlar om ett utökat ansvarsområde i butiken vid god prestation, 
exempelvis rollen som ställföreträdande butikschef. Men också att det finns andra interna 
utvecklingsmöjligheter. Ett större ansvar och den kompetensutveckling som det för med sig 
vid mer ansvar, beskrivs vara den största möjligheten till utveckling hos företagets 
medarbetare. Således återfinns både interna karriärvägar och tydliga utvecklingsmöjligheter 
hos Venue Retail Group.  

Balans i livet  
I Venue Retail Groups butiker är det främst butiken som styr förutsättningarna för arbetet. 
Respondenterna uppger att butikens öppettider styr förutsättningarna, men att åsikter från 
medarbetarna vägs in och där hänsyn för olika livsförhållande tas i den mån butikens 
förutsättningar tillåter. En respondent redogör för att de använder sig utav medarbetarsamtal 
med samtliga medarbetare för att ta reda på om en medarbetare anser att dennes 
kompetensområden kan användas i någon annan del av företaget. Det är tydligt att 
medarbetarna på Venue Retail Group kan påverka vissa av sina förutsättningar för sitt arbete, 
exempelvis genom ett större ansvar vid god prestation. Det är dock mindre tydligt om Venue 
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Retail Group ämnar ta reda på hur och om medarbetarna upplever en god balans i sitt arbete, 
och vilka förutsättningar medarbetarna faktiskt önskar kunna påverka. 

Ekonomiskt värde 
Venue Retail Group arbetar för goda lönevillkor och anställningstrygghet genom 
kollektivavtal, uppger respondenterna. Genom kollektivavtal säkras en miniminivå vad gäller 
monetära förmåner, vilket möjliggör en lön som är rimlig för arbetsuppgifterna. Under 
intervjun uppger respondenterna att det även förekommer monetära förmåner vid utökat 
ansvar samt att det finns möjlighet till en större del av en lönepott vid god prestation, oavsett 
ansvarsområde. Det framkommer därmed att lönepotten är beroende av prestation och vidare 
även att det är något som medarbetarens chef styr över.  

Framtidsvärde 
Förmågan att förstå värdet av kundservice är något som samtliga respondenter på Venue 
Retail Group lyfter som en betydelsefull faktor, de förklarar att det är något som medarbetare 
inom organisationen får med sig av att arbeta hos dem och som bör ses som något av värde 
för framtiden. Det framkommer dock inte i intervjun om respondenterna har kännedom om 
andra arbetsgivare ser ett värde i att en medarbetare har arbetat hos just Venue Retail Group. 
En respondent betonar däremot att många som söker en tjänst hos Venue Retail Group tar 
upp just kundservice som en faktor till varför de vill arbeta hos just dem:  

“...vi frågar när vi rekryterar, hur kommer det sig att personen sökt den här tjänsten 
just hos oss? Och då är det väldigt många som svarar att ja men jag vill söka jobb hos 
er för att jag har fått så himla himla fint bemötande i butiken.”  

Således kan detta tolkas som att potentiella medarbetare har en god uppfattning om vilket 
framtidsvärde denne får med sig vid en eventuell anställning i någon av Venue Retail Groups 
butiker, men att Venue Retail Group själva saknar tydlig vetskap om uppfattningen hos andra 
arbetsgivare när det kommer till just vilken attraktivitet en medarbetare som arbetar eller har 
arbetat hos Venue Retail Group får med sig.  

En respondent går vidare in på vad Venue Retail Group erbjuder befintliga medarbetare, då i 
form av en stor del frihet på grund av företagets korta beslutsvägar och den stora delen eget 
ansvar, och respondenten beskriver att detta skapar en kreativitet hos medarbetaren. Genom 
detta kan medarbetaren föreslå lösningar och medarbetaren blir därför fri i sitt arbetssätt. Det 
menar respondenten kan vara en stor fördel för medarbetaren, som därmed får med sig 
förmågan att tänka självständigt.  

Meningsfullhet 
Respondenterna berättar att det främst är via plattformen LinkedIn som Venue Retail Group 
förmedlar att de är stolta över sina medarbetare, en respondent ger som exempel att det är där 
de förmedlar att medarbetarnas arbete i butik är meningsfullt. Samtliga respondenter uppger 
även deras rekryteringsannonser som exempel på hur de kommunicerar att ett arbete i någon 
utav företagets butiker är meningsfullt och att de där förmedlar att en butikssäljares insats gör 
stor skillnad för företaget: 

“...våra säljare är liksom dom viktigaste vi har.” 
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Under intervjun framkommer att Venue Retail Group själva anser att en medarbetares arbete i 
butik är meningsfullt, det framkommer också att störst fokus läggs på att kommunicera detta 
externt till omgivningen och därmed till potentiella medarbetare, i Venue Retail Groups fall 
specifikt via LinkedIn. Således kommunicerar inte Venue Retail Group detta lika tydligt till 
befintliga medarbetare, en respondent bekräftar tydligt detta faktum:  
 

“...om vi kommunicerar det till våra medarbetare, nja, det vet jag inte om vi gör så 
jättemycket. Det hoppas jag att de känner, att vi tycker det dom gör är meningsfullt. 
Vi har bland annat, i våra annonser så har vi skrivit att det man gör är ju att man 
hjälper människor som ska resa, till exempel för Accent. Så det kanske inte bara 
handlar om att stå och kränga en väska på Accent, utan det handlar också om att du 
faktiskt ska hjälpa människor i deras resande och underlätta för deras resande när de 
ska iväg.” 

 
Vidare återger samtliga respondenter även att sociala aktiviteter utanför arbetstid, såsom att 
hela teamet går ut och äter middag vid jul och sommar, är viktiga aktiviteter som företaget 
använder för att skapa en meningsfullhet på arbetsplatsen och känsla av samhörighet med 
teamet.  
 
Tillhörighet på arbetsplatsen  
Samtliga respondenter uppger att Venue Retail Group har regelbundna personalmöten samt 
använder sig utav individuella medarbetarsamtal för att medvetandegöra medarbetarnas 
behov. En respondent betonar att teamkänsla är viktigt och något de som företag vill 
förmedla med sina personalmöten. Respondenterna beskriver vidare att det är butikschefens 
roll att anpassa medarbetarens arbete i den mån det går, och att det i slutändan är själva 
butiken som styr vilka förutsättningar och anpassningar som är möjliga.  
 
4.1.5 Extern process 

Samtliga respondenter uppger att Venue Retail Group i dagsläget inte riktar sitt Employer 
branding arbete gentemot någon specifik målgrupp. En av respondenterna uttrycker dock att 
företaget tycker det är viktigare att anställa personer med speciella personlighetsdrag snarare 
än de med en specifik typ av erfarenhet, särskilt när det gäller säljtjänster. Vidare 
framkommer det även att det inte ingår i någon av respondenternas arbete, eller någon annan 
på företagets, att ta reda på vad utomstående känner inför dem som arbetsgivare. När de blir 
direkt tillfrågade kan respondenterna endast svara för vad de själva tror att utomstående 
känner inför företaget, inte för hur det faktiskt är. Detta bortsett från rekryteringar, där de som 
sökt jobb vid vissa tillfällen fått förfrågan om varför de sökte ett arbete hos just Venue Retail 
Group.  

När det kommer till uppföljning av insatser för att attrahera och rekrytera personal uppger 
båda respondenterna att företaget inte bedriver någon typ av systematisk uppföljning i sitt 
Employer branding arbete. Under intervjuerna framkommer det att företaget, trots att de inte 
genomför kontinuerlig uppföljning, vid vissa tillfällen gör uppföljning av rekryteringar. En av 
respondenterna lyfter exempel såsom uppföljning av hur många företaget rekryterat, hur lång 
tid det tog att rekrytera en person samt hur lång tid det tog innan en arbetsansökan blev 
besvarad.  
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Gällande företagets kommunikation gentemot potentiell arbetskraft i praktiken, förklarar 
respondenterna att den största delen sker via LinkedIn. Båda lyfter därefter ytterligare 
förekommande exempel av nuvarande kommunikationskanaler, såsom arbetsmarknadsdagar, 
företagets karriärsidor, jobbannonser på Arbetsförmedlingen samt företagets egna hemsida. 
Båda respondenterna uppger även att en stor del av företagets externa kommunikation sker 
via instagram, men då i form av de butikskoncept som företag har i dagsläget. En av 
respondenterna förklarar mer utförligt skillnaden mellan företagets syn på kommunikation på 
LinkedIn och deras kommunikation på Instagram:  

“...vi finns på instagram, men det är mer att vi marknadsför oss som företag där, eller 
koncept. Venue Retail Group är företaget men våra koncept är Rizzo, Accent och 
Morris. Vi marknadsför oss inte som Venue Retail Group på instagram, men vi 
marknadsför oss som arbetsgivare Venue Retail Group på LinkedIn.” 

Vidare redogör endast en av respondenterna för det grundläggande budskapet i företagets 
externa kommunikation, den andra respondenten gör ett aktivt val i att inte uttala sig i frågan 
då denne känner att den inte besitter tillräcklig information om detta. Det framkommer av den 
förstnämnda respondenten att Venue Retail Group främst vill uppfattas som ett företag som 
det är roligt att jobba på, att det finns stora utvecklingsmöjligheter samt att dem är stolta över 
sina medarbetare i sin roll som arbetsgivare.  

4.1.6 Intern process  

Vid direkt tillfrågan om vad respondenterna upplever som Venue Retail Groups identitet, är 
respondenterna nära fullständigt överens om vilka faktorer som speglar den. De fyra faktorer 
vilka förekom hos samtliga återges här nedan:  

● Snabba och korta beslutsvägar 
● Högt tempo 
● Roligt 
● Värdestyrt  

Utöver de faktorer vilka respondenterna nämner när de blir direkt tillfrågade, finns det 
ytterligare ett par som nämns under intervjuns gång. Båda respondenterna uttrycker att de ser 
Venue Retail Group som ett ansvarsfullt företag i sin roll som arbetsgivare, ett företag som 
värderar intern utveckling och succession samt att de är ett företag som ger ansvar till den 
som tar ansvar. På samma sätt som respondenterna beskriver företagets identitet beskriver de 
även dess organisationskultur, de närmare likställer de båda.  

När de blir direkt tillfrågade tycks respondenterna vara överens om uppfattningen att 
företagets medarbetare är väl medvetna om vad företaget erbjuder i sin position som 
arbetsgivare. En av respondenterna förklarar att så är fallet då företaget arbetar väldigt aktivt 
på LinkedIn och då ofta lägger upp presentationer av sina medarbetare och praktikanter eller 
informerar om någon anställd gjort något extraordinärt, vilket medarbetarna är medvetna om.  

Vidare framkommer det att Venue Retail Group i dagsläget sköter en stor del av sin 
internkommunikation via intranät samt intern mail. Respondenterna förklarar att det 
förekommer kontinuerliga “PC-möten” på huvudkontoret, möten då hela kontoret är 
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närvarande, samt mindre avdelningsmöten med respektive avdelning. Ute i butikerna har man 
även regelbundna personalmöten samt medarbetarsamtal.  

4.1.7 Yttre påverkan 

Vid förfrågan om hur Venue Retail Group arbetar för att tidigare och nuvarande medarbetare 
ska uppleva att de har en god relation till dem som arbetsgivare, uppger respondenterna att 
deras målsättning är att de som avslutar sin anställning hos dem ska ha en god upplevelse om 
dem som företag. Detta säkerställer de genom så kallade avslutssamtal med vederbörande. 
Där finns möjlighet att ge feedback både som medarbetare och chef. En respondent redogör 
dock för att det inte är möjligt att ha sådana samtal med alla säljare som slutar och lyfter att 
det finns en svårighet i att kontrollera om detta genomförs i butikerna. Vidare återger 
respondenterna att de som går i pension ges personalrabatt livet ut, vilket ska hjälpa till att 
skapa en positiv bild av företaget.  

Vidare förklarar respondenterna att de själva anser att tidigare och nuvarande medarbetares 
uppfattning om Venue Retail Group som arbetsgivare är positiv. En respondent lyfter att 
många som avslutat sin anställning väljer att komma tillbaka, vilket denne ser som ett kvitto 
på en god uppfattning om dem som arbetsgivare. Budskapet som respondenterna menar att 
företaget vill förmedla är, som tidigare framkommit under intervjun, att Venue Retail Group 
är ett roligt företag att arbeta på. En respondent betonar att ingen dag är den andra lik och att 
företaget besitter korta beslutsvägar.  

Respondenterna uppger att Venue Retail Group i dagsläget använder flera sociala medier som 
plattformar för att kommunicera. De använder bland annat LinkedIn för att främst 
kommunicera om dem som arbetsgivare, men även Instagram och Facebook vilka främst 
kommunicerar deras koncept Accent, Rizzo och Morris. Vid händelse av att företaget 
påträffar kritik eller ett negativt påstående om dem eller deras koncept på sociala medier, 
uppger dem att de bemöter detta. 

4.2 Medarbetarnas perspektiv 

I denna del presenteras det resultat som inkommit genom den enkätundersökning som 
genomförts i denna studie. Denna enkät var riktad till medarbetarna i Venue Retail Groups 
butiker. I resultatet framkommer medarbetarnas ställningstaganden till de drivkrafter som 
tidigare beskrivits vara viktiga för företag att arbeta med vid ett Employer branding arbete. 
Även befattning, tid på företaget och vilken typ av anställning respondenten har presenteras.  

Resultatet från fråga 4–17, vilka berör tidigare nämnda drivkrafter, har sammanställts i 
tabellform där varje frågeställning presenteras enskilt (se bilaga 3). I varje tabell, för varje 
enskild frågeställning, framgår hur stor del av respondenterna som angivit varje enskilt 
svarsalternativ i både procent och antalet individer. Under respektive frågeställning 
presenteras även hur många respondenter som totalt besvarat frågeställningen. Resultatet 
presenteras även överskådligt nedan i ett sammanställt diagram där samtliga frågeställningar 
ställts upp för att synliggöra skillnader dem emellan.  
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4.2.1 Presentation av data 

Av de 67 respondenter som besvarat enkäten har 29,9 procent av respondenterna arbetat hos 
Venue Retail Group i mer än fem år, 25,4 procent i 3–5 år, 25,4 procent i 1–3 år och 19,4 
procent i 0–1 år. Antalet respondenter i procent som innehar en deltidsanställning uppgår till 
62,7 procent, medan de med en heltidsanställning uppgår till till 35,8 procent. Antalet 
respondenter i procent som innehar någon form av behovsanställning uppgår till 1,5 procent. 
Av de svarande är 58,2 procent butikssäljare, 34,3 procent är butikschef och 7,5 procent av 
respondenterna har rollen ställföreträdande butikschef. Av vikt att beakta är att enbart 66 
respondenter av de 67 svarande valde att besvara frågeställning 5, 7, 12 och 13 (se bilaga 3).  

Sammanställning resultatfråga 4–17 

Nedan skildras en sammanställning av samtliga frågeställningar i enkäten som berörde 
tidigare nämnda drivkrafter, det vill säga fråga 4–17. Diagrammet visar en jämförelse av alla 
frågor och deras relation till varandra när det kommer till hur många procent av 
respondenterna som uppgett respektive svarsalternativ på varje fråga.  

 

Frågor 
4. Hur viktig är god arbetsmiljö för dig? 
5. Hur viktigt är flexibla arbetsmöjligheter för dig? 
6. Hur viktigt är det för dig att få kompensation efter din prestation på ditt arbete? 
7. Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare tar ett socialt och miljömässigt ansvar? 
8. Hur viktigt tycker du det är att det finns utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 
9. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete erbjuder dig en god balans mellan arbete och 
fritid? 
10. Hur viktigt är det för dig att du själv kan påverka förutsättningarna i ditt arbete?  
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11. Hur viktig är lönen för dig på ditt nuvarande arbete?  
12. Hur viktigt är anställningstrygghet för dig på ditt nuvarande arbete? 
13. Hur viktigt är det för dig att din nuvarande anställning ger dig ökad attraktivitet som 
arbetstagare om du eventuellt skulle vilja byta arbetsgivare?  
14. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete är meningsfullt? 
15. Hur viktigt tycker du det är med sociala aktiviteter utanför arbetstid tillsammans med dina 
kollegor?  
16. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete möjliggör ett socialt utbyte bland dig och dina 
kollegor? 
17. Hur viktigt tycker du det är att din chef tar reda på just dina enskilda behov och 
förutsättningar och anpassar ditt arbete efter dessa? 

Jämförelse - Procent respondenter som svarat “Mycket viktigt” 

Den fråga vilken flest respondenter uppgett “mycket viktigt” som alternativ är god 
arbetsmiljö (4), vartefter anställningstrygghet (12) och utvecklingsmöjligheter (8) har näst 
respektive tredje störst procentandel. Därefter följer, i ordning från högst procentandel till 
lägst, 7, 13, 10, 17 och 9 (samma procentandel), 14, 11, 6, 16, 5, 15.  

Jämförelse - Medelvärde 

För att få en mer realistisk jämförelse har även en jämförelse mellan varje svarsalternativs 
sammanlagda medelvärde genomförts. Svarsalternativet “Mycket viktigt” har tilldelats värdet 
5, “Viktigt” värdet 4, “Varken viktigt eller oviktigt” värdet 3, “Oviktigt” värdet 2 och “Helt 
oviktigt värdet 1. 

Vid en sådan jämförelse skiljer sig resultatet något från ovanstående jämförelse. Bra 
arbetsmiljö (4) rankas fortfarande som det allra viktigaste hos respondenterna, därefter 
kommer anställningstrygghet (12) på en fortsatt andraplats och utvecklingsmöjligheter (8) är 
fortfarande på en tredje plats. Efter detta gäller ordningen som följer: 7, 10, 13, 9, 17, 14, 11, 
16, 5, 6, 15.   

Avslutande öppen fråga  

I slutet av enkäten fick respondenterna även svara på en öppen fråga där de kort fick beskriva 
vad de anser är det viktigaste i sitt arbete för att de ska vilja stanna kvar på sin arbetsplats. 
Frågan löd:  

“Vad anser du är det viktigaste i ditt arbete för att du ska välja att stanna kvar på din arbetsplats?” 

I denna öppna frågeställning framkom en rad centrala faktorer som respondenterna uppgav 
som viktiga på sin arbetsplats. Det som flest respondenter uppgav som viktigt var bra 
kollegor. Andra viktiga faktorer var utvecklingsmöjligheter, god trivsel och att alla i butiken 
är engagerade och arbetar ihop som ett team. Att medarbetaren blir sedd och hörd och att det 
är roligt på arbetet, var vidare faktorer som framkom. Även faktorer som lön och tydliga mål 
framkom, men i lägre grad.  
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5. Analys 

Nedan återges en analys och diskussion av den empiri vilken framkommit från arbetsgivarnas 
och medarbetarnas perspektiv. Detta för att sedan kunna jämföra de två perspektiven och 
diskutera dessa i relation till studiens frågeställningar. 

 

5.1 Hur har ett detaljhandelsföretag tidigare arbetat för att attrahera, rekrytera och 
behålla kompetent personal? 

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur detaljhandelsföretag kan använda Employer 
branding i sin strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare. För att uppfylla detta syfte är 
en bild av hur företaget tidigare arbetat med Employer branding i jämförelse med deras 
nuvarande strategi nödvändig.  

Enligt Venue Retail Group skiljer sig inte deras tidigare arbete med att attrahera, rekrytera 
och behålla kompetent personal avsevärt mycket från hur de arbetar med Employer branding 
idag, den enda utmärkande skillnaden är att de tidigare arbetade mindre aktivt. Enligt Ambler 
och Barrow (1996), vilka först introducerade begreppet Employer branding, finns det en 
skillnad mellan Employer branding och att bara strategiskt arbeta med positiva associationer 
gentemot personal. Flertalet andra forskare är överens om att denna faktor är just hur aktivt 
företaget arbetar, de företag som aktivt arbetar med relationen mellan dem och deras anställda 
samt aktivt arbetar för att skapa varaktiga positiva associationer, kan attrahera bäst 
medarbetare samt behålla flest medarbetare (Ambler & Barrow, 1996). Även om Venue 
Retail Group uppger att deras tidigare strategier inte skiljer sig avsevärt från hur det ser ut 
idag, innebär det inte att de saknade strategier förut eller att de saknar väl fungerande 
strategier idag. Enligt Ambler och Barrow (1996) har företag under en lång tid arbetat 
strategiskt med liknande frågor som inom Employer branding, skillnaden är att det idag 
innefattar en mer aktiv, strukturerad och medveten process mot att ses som en mer attraktiv 
arbetsgivare.  

Vidare uppger Venue Retail Group att det finns flera anledningar till varför de började arbeta 
mer aktivt med Employer branding, varav en är att arbetsmarknaden förändrats. De beskriver 
att arbetsmarknaden idag mer är arbetstagarens än arbetsgivarens och att företaget behöver 
göra något unikt för att få potentiell arbetskraft att välja just dem. Venue Retail Groups 
problem tycks således stämma väl överens med det som arbetsmarknaden de verkar på 
signalerar, hög personalomsättning och en svårighet i att attrahera och behålla rätt typ av 
arbetskraft (Handelsanställdas förbund, 2018b).  

5.2 Hur arbetar ett detaljhandelsföretag med Employer branding i dagsläget? 

5.2.1 Skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke  

Ett företag som arbetar med Employer branding kan skapa ett mer attraktivt 
arbetsgivarvarumärke och därmed attrahera, rekrytera och behålla större andel kompetent 
personal (Ambler & Barrow, 1996). Ett aktivt arbete med att bygga upp, skapa och 
upprätthålla ett unikt arbetsgivarvarumärke är en process vilken innefattas i ett arbete med 
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Employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004). I enlighet med Venue Retail Group, riktar 
företaget idag sitt arbete med Employer branding främst externt, det vill säga riktat mot 
potentiell arbetskraft. Den framtidsoro som Handelsanställdas förbund (2018b) beskriver, är 
en möjlig förklaring till varför företaget främst riktar sig externt, vilket i ett sådant fall styrker 
att processen kring Employer branding påverkas av företagets upplevda problematik. 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver dock att Employer branding kräver en medveten 
strategi som riktar sig både internt och externt. En sådan strategi medvetandegör vad som 
faktiskt gör företaget attraktivt att både söka sig till, men även arbeta för (Backhaus & Tikoo, 
2004). Venue Retail Group beskriver en relativt hög personalomsättning i kombination med 
en förändrad och tuff arbetsmarknad från arbetsgivarens perspektiv, vilket än mer styrker det 
faktum att Venue Retail Group, men även handelsföretag med liknande problematik, behöver 
en strategi i syfte att både attrahera potentiell arbetskraft, men även i syfte att behålla 
kompetent arbetskraft. 

Ett företag behöver vidare ha en uppfattning om hur de vill uppfattas ur ett 
arbetsgivarperspektiv och vilket värdeerbjudande de har, vilket benämns som det centrala 
löftet. Vidare ska inte ett företags mål med sitt Employer branding arbete enbart handla om 
att uppfylla dess löfte till medarbetarna, utan att få medarbetarna engagerade i företagets 
värderingar och målsättningar (Backhaus & Tikoo, 2004). Med grund i den målsättning 
Venue Retail Group beskriver, att skapa stolta medarbetare, kan dess målsättning tolkas 
stämma väl överens med det Backhaus och Tikoo (2004) beskriver. Detta med grund i att det 
är rimligt att anta att stolta medarbetare är engagerade i ett företags målsättningar och 
värderingar. Däremot framkommer det inte att företagets målsättning med sitt Employer 
branding arbete innefattar att uppfylla dess löfte de har till medarbetarna. Trots att Backhaus 
och Tikoo (2004) beskriver att målsättningen inte enbart ska innefatta denna aspekt, så 
betyder det inte att den helt ska uteslutas. Varför företaget inte har en målsättning som 
innebär att uppfylla deras centrala löfte till medarbetarna, skulle kunna bero på att företaget 
inte är medveten om vad en målsättning med ett Employer Branding arbete bör innehålla.  

Efter att ett företag kartlagt sina egenskaper och skapat en gemensam vision och målbild för 
hur företaget vill ses som arbetsgivare, skapar en attraktiv arbetsgivare ett konkret 
medarbetarlöfte, Employer Value Proposition, EVP (Dyhre & Parment, 2013). Venue Retail 
Groups EVP består som tidigare konstaterat av sex komponenter, vilka samtliga är ett löfte 
till nuvarande och potentiella medarbetare. Detta bekräftar att företaget har ett EVP, men det 
råder dock osäkerhet kring hur väl förankrat detta är. Ett väl internt förankrat EVP leder till 
att medarbetarna känner en ökad tillhörighet inom organisationen, vilket även kan påverka 
förmedlingen av budskapet externt på ett positivt sätt (Dyhre & Parment, 2013).  

Venue Retail Group tycks följaktligen ha ett tydligt och konkret medarbetarlöfte, men för att 
deras EVP vidare ska verka för sitt fulla syfte, krävs även att företagets identitet, profil och 
image hänger ihop med varandra, vilka är tre komponenter ett företags EVP bör bygga på, i 
syfte att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke (Dyhre & Parment, 2013). Dyhre och 
Parment (2013) förklarar vidare att företagets identitet utgörs av hur medarbetarna uppfattar 
organisationen, det ställer vidare krav på att företaget förstår hur medarbetarna ser på dem. 
Som tidigare konstaterat uppger Venue Retail Group att medarbetarnas uppfattning om 
Venue Retail Group stämmer överens med företagets egna uppfattning. När det kommer till 
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Venue Retail Group och deras profil kan även den tänkas vara väl förankrad, detta då 
samtliga respondenter återger liknande faktorer när det kommer till hur de anser att företaget 
vill uppfattas utåt. Dyhre och Parment (2013) beskriver även ett företags image och redogör 
för att detta ställer krav på förståelse hos företaget om hur de som arbetsgivare uppfattas av 
omvärlden. Respondenterna uppger att det inte ingår i någons arbetsuppgifter att undersöka 
denna aspekt, vilket gör att Venue Retail Group inte uppfyller denna delkomponent fullt ut. 
Därmed finns en risk för att företagets EVP inte verkar med sitt fulla syfte.  

Ett företags identitet, profil och image behöver som tidigare nämnt överlappa varandra. Den 
egna organisationens budskap behöver således överensstämma med den uppfattning som 
både organisationens medarbetare har samt den omvärld organisationen verkar inom (Dyhre 
& Parment, 2013). Det finns en svårighet i att utläsa om Venue Retail Groups identitet, profil 
och image hänger ihop med varandra, då företaget inte arbetar med dess image. Därmed 
påverkas företagets förmåga att säkerställa att den egna organisationens budskap 
överensstämmer med medarbetarnas och omvärldens uppfattning.  

5.2.2 Drivkrafter hos medarbetarna 

Tidigare forskning visar att samtliga drivkrafter som återges i denna studie är viktiga för 
arbetsgivare att ta hänsyn till för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Likaså tyder studiens 
resultat på att samtliga drivkrafter faktiskt är viktiga, i detta fall specifikt för medarbetarna i 
Venue Retail Groups butiker. I jämförelse med varandra finns det däremot drivkrafter vilka 
kan ses som mer viktiga och ett par som kan ses som mindre viktiga, de kan rangordnas i 
relation till varandra.  

Arbetsmiljö 
Den drivkraft, vilken studiens resultat visar att medarbetarna som arbetar i Venue Retail 
Groups butiker anser är allra viktigast, är en god arbetsmiljö. Respondenterna uppger att 
företaget i dagsläget arbetar för god arbetsmiljö i samtliga av deras butiker, bland annat 
genom systematiskt arbetsmiljöarbete, uppföljning av sjukfrånvaro och regelbundna 
medarbetarsamtal. Tanwar och Prasad (2016) beskriver att företag som arbetar för en god 
arbetsmiljö kan förstärka sin attraktivitet, sett ur ett arbetsgivarperspektiv, samt ha en positiv 
påverkan på de anställda och deras attityd gentemot företaget.  

Ytterligare en aspekt, vilken utgör en del i att arbeta för god arbetsmiljö, är möjligheten till 
flexibla arbetsmöjligheter, något som Tüzüner och Yüksel (2009) menar är viktigt att arbeta 
för vid fall då företag önskar rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Det 
framkommer att möjligheten till flexibla arbetsmöjligheter hos Venue Retail Group i 
dagsläget är begränsad, främst på grund av butikernas förutbestämda förutsättningar såsom 
specifika öppettider eller krav på bemanning, i form av exempelvis ensamarbete. Enligt teori 
kan en sådan begränsning ha en negativ påverkan på ett företag och deras 
arbetsgivarvarumärke. I jämförelse med övriga drivkrafter anser dock medarbetarna i Venue 
Retail Groups butiker att flexibla arbetsmöjligheter inte är fullt så viktigt och likaså finner de 
även att arbetsmiljö i form av kompensation utefter prestation är mindre viktigt. 

Av det resultat som inhämtats går det därmed att utläsa att företaget i dagsläget arbetar för en 
god arbetsmiljö och att det är något de ska fortsätta med, då det enligt forskning påverkar 
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arbetsgivarvarumärket positivt. Vidare framkommer det av studiens resultat att Venue Retail 
Group arbetar för att ge kompensation efter prestation, vilket även utgör en del i drivkraften 
arbetsmiljö. Dock skulle företaget med fördel kunna arbeta i mindre grad med kompensation 
utefter medarbetarnas prestation, då medarbetarna i butik värderar det lågt i förhållande till 
resterande faktorer. Istället skulle Venue Retail Group kunna tydliggöra sin identitet i dess 
arbetsgivarvarumärke i relation till sitt varumärke, vilket Tüzüner och Yüksel (2009) 
bekräftar stärker arbetsgivarvarumärket internt. Tüzüner och Yüksel (2009) beskriver att det 
finns individer som föredrar en konkurrensbetonad arbetsmiljö, en arbetsmiljö som 
exempelvis bygger på kompensation beroende av prestation. Tüzüner och Yüksel (2009) 
beskriver vidare att det är viktigt att beakta att en del individer istället föredrar en arbetsmiljö 
där ett annat värde återfås vid god prestation, vilket verkar vara fallet hos Venue Retail 
Group. Forskning visar även att denna arbetsmiljö oftare föredras hos kvinnliga medarbetare, 
dock är denna aspekt ingenting denna studie har undersökt, men kan vara av intresse att 
reflektera kring. Dessa individer, som föredrar en arbetsmiljö där ett annat värde återfås vid 
god prestation, söker att på ett tydligt sätt se identiteten hos arbetsgivarvarumärket i relation 
till varumärket (Tüzüner & Yüksel, 2009).  

Vilket tidigare konstaterats är det möjligt att anta att varje enskild butiks förutbestämda 
förutsättningar påverkar graden av flexibla arbetsmöjligheter på ett negativt sätt. Dock ses 
inget behov av att förändra möjligheten till flexibla arbetsmöjligheter i syfte att behålla 
arbetskraft utefter det resultat som presenterats, eftersom medarbetarna värderade denna 
drivkraft lågt, vilket motsäger den teori som framkommit gällande flexibla arbetsmöjligheter 
som en del i en god arbetsmiljö. Svensk Handel (2015) uppger att det är stora säljkunskaper 
som krävs hos medarbetarna på dagens marknad, rimligt att fundera kring vore om dessa 
individer som besitter denna förmåga inte är lika måna om just flexibla arbetsmöjligheter. 
Detta påstående stämmer dock mindre väl in på den aspekt som belyser kompensation efter 
prestation, då en säljande personlighet kan tänkas drivas av kompensation för sin prestation. 
Trots att företaget inte behöver förändra möjligheten till flexibla arbetsmöjligheter, är det 
dock rimligt att som företag söka vetskap kring hur potentiella arbetstagare ser på denna 
aspekt i syfte att förstärka sin attraktivitet externt, vilket åter styrker vikten av att, som 
företag, besitta medvetenhet om dess omvärld.  

Värderingar, etik och moral 
Vidare syns en motsättning mellan huruvida Venue Retail Group tar ett socialt och 
miljömässigt ansvar, i relation till hur företagets medarbetare ser på drivkraften socialt och 
miljömässigt ansvar. Företagets medarbetare anser att denna aspekt är av stor betydelse för 
dem samtidigt som företaget i nuläget tycks arbeta med liknande frågor, men kommunicerar 
det inte på ett tillräckligt tydligt sätt. Brammer, Millington och Rayton (2007) betonar att en 
arbetsgivare som tar ett tydligt socialt och miljömässigt ansvar kan motivera, attrahera och 
behålla de mest kompetenta medarbetarna. Att som företag tydliggöra sitt arbete kring sociala 
och miljömässiga aspekter och därigenom på ett tydligt sätt kommunicera detta både internt 
och externt, kan därmed leda till positiv påverkan på dess attraktivitet som arbetsgivare. Då 
det är oklart huruvida Venue Retail Group tillgodoser denna aspekt, blir det svårt att fastställa 
om det krävs en förbättring eller ej. Däremot påpekar forskning att det är viktigt med 
tydlighet kring att man tar ansvar vilket talar för att Venue Retail Group, oavsett om de har en 
uttalad strategi eller ej, behöver förtydliga det ytterligare.  
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Utvecklingsmöjligheter  
I enlighet med det resultat som inhämtats går det att utläsa att medarbetarna i butik värderar 
interna utvecklingsmöjligheter väldigt högt i relation till övriga drivkrafter. Interna 
utvecklingsmöjligheter är exempelvis betydligt viktigare än monetära förmåner. Resultatet 
ligger därmed i linje med vad forskning visar då Wilden, Gudergan och Lings (2010) 
beskriver att utvecklingsmöjligheter är viktigare att arbeta för, i jämförelse med höga löner. 
Vidare visar Venue Retail Group stor förståelse kring denna drivkraft och uppvisar att de har 
ett tydligt fokus på interna utvecklingsmöjligheter, den beskrivs även vara en del av 
företagets medarbetarlöfte. Interna utvecklingsmöjligheter är även en aspekt som både Dyhre 
och Parment (2013) samt Uggla (2018) beskriver som viktig när det kommer till att behålla 
och attrahera kompetent arbetskraft, vilket innebär att denna aspekt troligtvis stärker Venue 
Retail Groups arbetsgivarvarumärke.  

Balans i livet  
God balans mellan arbete och fritid bedöms även vara en drivkraft vilken påverkar 
attraktiviteten hos en arbetsgivare (Mcdonald, Brown & Bradley, 2005). Dyhre och Parment 
(2013) betonar att synen på arbete har förändrats, tidigare var ett arbete något kontinuerligt 
som ej ifrågasattes, medan det idag innehåller ett ömsesidigt förtroende arbetsgivare och 
arbetstagare emellan där arbetstagaren har möjlighet att påverka sina förutsättningar (Dyhre 
& Parment, 2013). I studiens resultat framkommer att respondenterna uppger att 
medarbetarna på Venue Retail Group delvis kan påverka dess förutsättningar på arbetet, men 
det framgår även att företaget saknar en tydlig medvetenhet kring vad medarbetarna önskar 
och vill ha, vad “balans i livet” innebär för dem. Dyhre och Parment (2013) beskriver att det 
är upp till varje arbetsgivare att reda på vad varje medarbetare söker i begreppet balans i livet. 
Att Venue Retail Group endast anger att de tror att deras medarbetare kan påverka sina 
förutsättningar så att de uppnår balans i livet, men inte på vilket sätt, tyder det snarare på att 
drivkraften inte tillgodoses, än att den faktiskt gör det.  

I relation till det som ovan konstaterats, skulle Venue Retail Group därmed kunna försöka ta 
reda på vilka förutsättningar medarbetarna faktiskt önskar att de kunde påverka, samt öka sin 
medvetenhet kring vikten av att uppfylla medarbetarnas önskemål. Detta mot bakgrund av att 
medarbetarna i Venue Retail Groups butiker anser att balans i livet och möjligheten att kunna 
påverka förutsättningarna i sitt arbete är så pass viktiga aspekter samt det faktum att 
Mcdonald, Brown och Bradley (2005) redogör för att en god balans mellan arbete och fritid 
kan påverka attraktiviteten hos en arbetsgivare positivt.  

Ekonomiskt värde 
När det kommer till monetära förmåner ansåg medarbetarna att lön var mindre viktigt i 
relation till övriga drivkrafter. Wilden, Gudergan och Lings (2010) beskriver att monetära 
förmåner ofta uppges som viktigare hos medarbetare med lägre grad av erfarenhet, än hos 
medarbetare som besitter större kunskap och erfarenhet. Med tanke på att största andelen 
respondenter som besvarat enkäten har uppgett att de arbetet på företaget i mer än fem år, 
vilket var det alternativ som innefattade längst arbetstid, kan denna aspekt tänkas 
överensstämma väl i förhållande till teori. Däremot ansågs anställningstrygghet som väldigt 
viktigt vad gäller drivkraften för ekonomiskt värde. Venue Retail Group arbetar idag för både 
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goda lönevillkor och anställningstrygghet, vilket Uggla (2018) beskriver ökar en 
arbetsgivares attraktivitet.  

Framtidsvärde 
Framtidsvärde betyder att en medarbetare som arbetar på ett företag får en förbättrad framtida 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden vid fall då medarbetaren vill söka sig vidare, något 
som ökar chansen för att kompetenta medarbetare attraheras till organisationen (Uggla, 
2018). I resultatet framkommer inte om Venue Retail Group har någon uppfattning om hur 
deras omvärld ser på dem, vilket tyder på att företaget eventuellt skulle behöva öka sin 
medvetenhet kring dess omvärld. Genom att som företag få vetskap kring vilken uppfattning 
andra arbetsgivare har om dess medarbetares attraktivitet, i syfte att säkra deras medarbetares 
framtidsvärde, ökar det chansen för att ett kommunicerat framtidsvärde är sanningsenligt. Ett 
tydligt och sanningsenligt framtidsvärde ökar chansen för att kompetenta medarbetare 
attraheras till företaget, beskriver Uggla (2018).  

Meningsfullhet 
Att som arbetsgivare lyckas med kommunikationen vad gäller upplevelsen av ett 
meningsfullt arbete beskriver Dyhre och Parment (2013) som viktigt både ur ett internt och 
externt perspektiv. Detta i syfte att tillfredsställa nuvarande medarbetares behov av ett 
meningsfullt arbete, samtidigt som potentiella medarbetare attraheras till organisationen. Idag 
arbetar Venue Retail Group främst externt för att kommunicera att ett arbete hos dem är ett 
meningsfullt och viktigt arbete. Medarbetarna i butikerna anser att meningsfullhet är en 
relativt viktig aspekt på deras arbete, därmed skulle en ökad kommunikation internt i 
kombination med extern kommunikation gällande arbetets meningsfullhet rimligtvis stärka 
företagets attraktivitet.  

Inom drivkraften meningsfullhet beskriver Uggla (2018) även ett socialt värde som innefattar 
ett socialt samspel på arbetsplatsen samt sociala aktiviteter, som en viktig påverkan på en 
arbetsgivares attraktivitet. Hos Venue Retail Group är sociala aktiviteter utanför arbetstid 
något som anses viktigt och som därmed prioriteras, i syfte att skapa meningsfullhet. 
Däremot anser medarbetarna i butikerna, i motsats till teori, att sociala aktiviteter är minst 
viktigt av samtliga drivkrafter. Likaså anses ett socialt utbyte vara av mindre vikt. Detta 
belyser åter vikten av att som arbetsgivare försöka ta reda på medarbetarnas faktiska behov 
för att möjliggöra störst nytta med ett Employer branding arbete, i enlighet med Dyhre och 
Parment (2013). Det är därmed rimligt att ett företag anpassar sina resurser, där mindre 
viktiga aspekter prioriteras lägre och mer viktiga aspekter prioriteras högre, i syfte att uppnå 
störst nytta med sitt Employer branding arbete. 

I enkätens öppna fråga framkommer däremot att bra kollegor är något som många 
medarbetare i företagets butiker anser vara en viktig faktor för att de ska välja att stanna kvar 
på sin nuvarande arbetsplats. Det ligger inte helt i linje med det resultat som tidigare visats, 
det vill säga att ett socialt samspel på arbetsplatsen värderas relativt lågt av medarbetarna. 
Det framkommer även att medarbetarna anser att en stark teamkänsla i kombination med att 
alla på arbetsplatsen är engagerade är viktigt, vilket inte heller ligger helt i linje med tidigare 
resultat. Det kan tänkas vara så att medarbetarna värderar bra kollegor men inte tycker att ett 
socialt samspel och sociala aktiviteter utanför arbetstid med samtliga kollegor är lika viktigt, 
beroende på med vem och hur situationen ser ut.   
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Tillhörighet på arbetsplatsen  
En arbetsgivare som tar reda på medarbetares enskilda behov och som sedan anpassar sitt 
arbete efter individen samt arbetar för att förmedla en helhetsbild av organisationen, ökar sina 
chanser för att dess medarbetare upplever tillhörighet på arbetsplatsen (Dyhre & Parment, 
2013). Venue Retail Group arbetar för att ta reda på medarbetarnas enskilda behov och 
förutsättningar genom medarbetarsamtal. Detta beskriver Dyhre och Parment (2013) som ett 
bra tillvägagångssätt. Däremot uppger företaget en svårighet i att anpassa arbetet fullt ut, åter 
på grund av butikernas förutsättningar. Medarbetarna i butik anger denna aspekt som viktig, 
vilket gör denna aspekt aningen komplex. Ett sådant företag skulle rimligtvis få nytta av att 
fortsätta arbeta för att medvetandegöra enskilda individers behov, i kombination med att 
anpassa arbetet utefter dessa. Det är även åter viktigt att som arbetsgivare förmedla en 
helhetsbild av organisationen i enlighet med Dyhre och Parment (2013), vilket föranleder att 
medarbetaren förstår hur denne bidrar till företaget, vilket skapar tillhörighet. Venue Retail 
Group beskriver att de använder personalmöten till detta syfte, vilket gör att medarbetarnas 
tillhörighet förstärks.  
 
5.2.3 Extern process 

Respondenterna förklarar att Venue Retail Group främst arbetar externt med Employer 
branding i dagsläget, de arbetar mest aktivt med LinkedIn men använder sig även av ett 
flertal andra kommunikationskanaler, såsom karriärsidor och arbetsmarknadsdagar. Enligt 
Backhaus och Tikoo (2004) kan en väl fungerande extern process bidra till att skapa 
associationer vilka gör att företag ses som attraktiva arbetsgivare, men även bidra till att 
attrahera potentiell arbetskraft. Företaget tycks ha en väl medveten extern 
kommunikationsstrategi när det kommer till val av kommunikationskanaler, något som kan 
bidra till ökad attraktivitet och konkurrenskraft som arbetsgivare.  

Forskning beskriver olika aspekter som en väl fungerande extern process ska innehålla, varav 
Backhaus och Tikoo (2004) menar att identifiera, lära känna sin tilltänkta målgrupp, och ta 
reda på vad just dem önskar hos en arbetsgivare initialt är av stort fokus. Dyhre och Parment 
(2013) framhäver även att attraktiva arbetsgivare arbetar aktivt med att identifiera 
fördelaktiga associationer och anpassa dess externa kommunikation efter sin målgrupps 
preferenser. Venue Retail Group arbetar i dagsläget inte gentemot en specifik målgrupp och 
därmed inte på det sätt Backhaus och Tikoo (2004) samt Dyhre och Parment (2013) 
förespråkar. Företaget tycks inte ha en tydlig bild av vad de söker efter, endast en ungefärlig 
uppfattning av den önskade personligheten hos en anställd. Det framkommer även att Venue 
Retail Group i dagsläget inte utför någon form av kontinuerlig uppföljning, endast tillfällig 
uppföljning vid behov. Enligt Dyhre och Parment (2013) krävs det att företag genomför 
kontinuerliga uppdateringar för att ständigt kunna utveckla, anpassa och förbättra sin externa 
process och i slutändan ses som en mer attraktiv arbetsgivare.  

Vidare menar Uggla (2018) att allt som ett företag gör, och allt som medlemmarna i en 
organisation gör, är en del av Employer branding och bidrar därmed till att skapa 
associationer till arbetsgivarvarumärket. Följaktligen är företagets användande av Instagram 
inte bara en kommunikationskanal vilken inverkar på Venue Retail Group som företag eller 
på en av deras specifika koncept, den har även en direkt påverkan på deras 
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arbetsgivarvarumärke. Av intervjuerna framkommer det dock att företaget i dagsläget inte 
tycks vara medvetna om detta, iallafall inte i någon högre grad.  

För att potentiella medarbetare ska få en tydlig och enhetlig uppfattning av ett företag som 
arbetsgivare kräver det att kommunikationen utåt är förankrad i en gemensam uppsättning 
värderingar (Dyhre & Parment, 2013). Då respondenterna endast är två till antalet, samt att 
den ena av dem väljer att inte uttala sig, blir det svårt att komma fram till huruvida företagets 
kommunikation är förankrad i en gemensam uppsättning värderingar eller inte. Däremot går 
det att konstatera att samtliga inom företaget bevisligen inte är medvetna om det exakta 
budskapet i deras kommunikation, vilket snarare talar för det sistnämnda.  

5.2.4 Intern process  

Det grundläggande syftet med den interna processen är att forma medarbetares attityder och 
beteenden på så sätt att de känner tillhörighet och att de kan identifiera sig med 
organisationen. Det ökar i sin tur incitamenten för att medarbetare väljer att stanna i 
organisationen samt deras vilja att hjälpa till att stärka företagets budskap utåt (Dyhre & 
Parment, 2013).  

Mot bakgrund av vad respondenterna återger tycks Venue Retail Group ha en väldigt 
överensstämmande bild av vad som utgör deras identitet, något som Dyhre och Parment 
(2013) menar att det ökar medarbetarnas möjlighet att känna tillhörighet. Då respondenterna 
likställer företagets identitet med dess organisationskultur kan tänkas att slutsatsen även går 
att likställa, men enligt Dyhre och Parment (2013) utgörs en organisationskultur även av 
grundläggande värderingar samt hur medlemmar i organisationen agerar i det dagliga arbetet 
och mot nya anställda. Det vill säga aspekter vilka är svåra att undersöka under en intervju. 
Således går det endast att konstatera att företaget tycks ha en överensstämmande bild av dess 
kultur, men inte om den bilden faktiskt utgör en återspegling av verkligheten.  

Ytterligare en väsentlig del i den interna processen är att internt förankra EVP, vad företaget 
erbjuder potentiella och nuvarande medarbetare som är av värde, hos företagets nuvarande 
medarbetare. Respondenterna uttrycker att de anser att företagets medarbetarlöfte är väl 
förankrad hos deras medarbetare, vilket enligt Dyhre och Parment (2013) leder till att 
medarbetarna känner ökad tillhörighet samt kan hjälpa till att förmedla budskapet utåt sett.  

Vidare lyfter även Dyhre och Parment (2013) att internkommunikation i form av stormöten, 
och direkt med medarbetare via medier och möten, ofta har positiva följder såsom bättre 
relationer, öppnare klimat samt bättre förståelse ledning och medarbetare emellan. Med 
hänsyn till innehållet i intervjuerna tycks Venue Retail Group i dagsläget därav bedriva en 
god och väl fungerande internkommunikation, något som enligt Dyhre och Parment (2013) 
inte bara leder till ovan nämnda fördelar, utan även ökar chanserna för att medarbetarna 
känner tillhörighet till företaget. 

5.2.5 Yttre påverkan 

Intervjuerna med Venue Retail Group gav möjlighet till att identifiera på vilket sätt de arbetar 
med yttre påverkansfaktorer och vilken medvetenhet som finns kring dessa. Under intervjun 
framgår det att Venue Retail Group tycks ha förståelse för att ryktesspridning kan ha stor 
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betydelse, vilket Dyhre och Parment (2013) menar är viktigt för att inse på vilket sätt det kan 
påverka ett företag och deras arbetsgivarvarumärke, såväl positivt som negativt, samt hur 
organisationen i fråga eventuellt kan gå tillväga för att forma budskapet.  

Vidare menar Grönroos (2015) att en organisation kan forma sitt eget budskap genom hur 
tidigare, nuvarande och potentiella medarbetare uppfattar organisationen, det kan bland annat 
påverkas av hur organisationen i fråga arbetar för goda relationer med nuvarande och 
potentiella medarbetare (Grönroos, 2015; Dyhre & Parment, 2013). Mot bakgrund av att 
Venue Retail Group återger att de aktivt arbetar för att tidigare anställda ska få med sig en 
god uppfattning av dem som företag, samt det faktum att de själva anser att deras tidigare och 
nuvarande anställda har en positiv bild av företaget, kan tänkas att det utgör faktorer som 
påverkar det budskap organisationen sprider likt Grönroos (2015) och Dyhre och Parment 
(2013) beskriver.  

Grönroos (2015) beskriver att sociala medier är en plattform där just yttre påverkansfaktorer 
kan påverka ett företags attraktivitet på både ett positivt och negativt sätt, detta på grund av 
hastigheten på den ryktesspridning som sker via sociala medier men också beroende av 
företagets budskap som där kommuniceras. Det framkommer att Venue Retail Group 
använder sina sociala medier för att kommunicera både internt och externt, men även för att 
aktivt bemöta kritik. Detta beskriver Grönroos (2015) som ett effektivt tillvägagångssätt för 
att bemöta yttre granskning och att det därmed utgör en möjlighet för företaget att förstärka 
företagets budskap, vilket kan ha en positiv effekt på dess arbetsgivarvarumärke.  

Vidare betonar Dyhre och Parment (2013) att företagets budskap på sociala medier behöver 
stämma överens med nuvarande medarbetares uppfattning om företaget för att skapa en 
positiv effekt på arbetsgivarvarumärket. Med grund i att Venue Retail Group uppger att de 
vet vilket budskap de vill förmedla, men endast har uppfattningen att dess medarbetare har en 
positiv bild av Venue Retail Group, blir denna kontext aningen svårtolkad. Detta eftersom 
“en positiv bild” inte signalerar ett precist budskap vilket medarbetarna kan identifiera sig 
med. Det finns således en svårighet i att analysera om Venue Retail Groups sätt att använda 
sociala medier leder till en positiv eller negativ effekt på dess Employer Brand, då det är 
oklart om företagets budskap och medarbetarnas uppfattning stämmer överens med varandra. 
Detta i enlighet med Grönroos (2015) och Dyhre & Parment (2013), som betonar vikten av 
att som organisation kommunicera samma budskap som tidigare och nuvarande medarbetare 
har om organisationen för att upprätthålla trovärdighet och därigenom lyckas attrahera 
kompetenta medarbetare.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I följande del konkretiseras inledningsvis den tidigare förda analysen av studiens 
frågeställningar på ett sådant sätt så att de besvarar studiens syfte. Avsnittet innehåller 
därefter ett antal normativa rekommendationer ämnade för studiens fallföretag och avslutas 
med egna reflektioner samt förslag till vidare forskning.  

 

Studiens syfte var att skapa förståelse för hur detaljhandelsföretag kan använda sig av 
Employer branding i sin strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Studien identifierar 
hur Venue Retail Group tidigare arbetat, deras nuvarande arbete samt vad företagets 
medarbetare tycks önska hos en arbetsgivare. Genom att initialt analysera studiens empiri i 
förhållande till studiens frågeställningar, och därefter konkretisera analysen i mer generella 
slutsatser, genererar studien förståelse för hur detaljhandelsföretag kan använda Employer 
branding i sin strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare.  

6.1 Utgångsläge spelar roll 

Det framkommer i denna uppsats att Venue Retail Groups tidigare arbete med att attrahera, 
rekrytera och behålla kompetent arbetskraft inte skiljer sig avsevärt mycket från hur de 
arbetar med Employer branding idag. Vi har även kunnat konstatera att det faktum att 
företaget inte förändrat sitt arbete i hög grad inte är något överraskande, forskare menar att 
företag arbetat med frågor likt dem som Employer branding omfattar sedan en lång tid 
tillbaka. Således tycks den stora skillnaden mellan nu och då vara på vilket sätt företaget 
arbetar strategiskt samt hur verksamma, aktiva, de är när de arbetar. Detta till skillnad från en 
fullständig förändring av innehållet i strategierna, även om en sådan förändring i vissa fall 
kan vara nödvändig.  

I och med detta är det tydligt att allt handlar om vilket utgångsläge ett företag har när det 
kommer till på vilket sätt de behöver arbeta med Employer branding. Såsom tidigare nämnts 
framkommer det i intervjuerna med Venue Retail Group att de har en hel del strategier sedan 
innan, men att de själva insett att det krävs ett mer aktivt arbete med dem. Således har en del 
företag väl fungerande strategier från början och behöver endast arbeta mer aktivt, medan 
andra arbetar väldigt effektivt men behöver utveckla det sätt man arbetar på. Tillika kan ett 
likartat konstaterande göras när det gäller branschspecifika omständigheter, såväl rapporter 
om läget i handelsbranschen som Venue Retail Group vittnar om svårigheter på 
handelsbranschens arbetsmarknad, branschen utgör följaktligen något som påverkar 
företagets utgångsläge.  

“På vilket sätt ett detaljhandelsföretag kan arbeta med Employer branding” blir med andra 
ord inte en fråga om att implementera en på förhand bestämd mall, vi kan konstatera att det 
handlar om att anpassa möjliga förändringar i sitt Employer branding arbete efter det egna 
företaget och den specifika position man som arbetsgivare befinner sig i. 
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6.2 Medvetenhet och anpassning 

Inledningsvis visar studien att Venue Retail Group präglas av de problem likt övriga 
handelsbranschen upplever. Arbetsmarknaden upplevs ha förändrats, arbetstagarna har mer 
makt än tidigare och arbetsgivarna har idag ett större behov av en strategi i syfte att attrahera, 
rekrytera och behålla arbetskraft. I studien uppger Venue Retail Group att de i dagsläget 
arbetar med Employer branding och det framgår att företagets arbete innefattar ett flertal av 
de centrala aspekterna som forskningen lyfter fram, men även att det saknas flera. Bland 
annat uppger Venue Retail Group att de arbetar väldigt mycket externt med syfte att attrahera 
arbetskraft, medan studien visar att företaget i praktiken saknar ett flertal aspekter vilka 
forskning lyfter som viktiga för att lyckas med en extern process. Således går det att 
konstatera att företaget upplever problem, vilka forskning menar kräver en väl fungerande 
strategi, men att det i dagsläget krävs en förändring när det kommer till på vilket sätt de 
arbetar. Slutsatsen är därmed att detaljhandelsföretag behöver utveckla sitt arbete med 
Employer branding för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, och detta genom att på ett bättre 
sätt anpassa sin strategi efter vad forskning visat fungerar, i relation till företagets upplevda 
problematik.  

Vidare har tidigare studier även visat att det finns specifika delar i att skapa ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke, varav en är att tillfredsställa de drivkrafter vilka medarbetare anser 
som viktiga hos en arbetsgivare. Teori inom Employer branding lyfter drivkrafter vilka 
överlag värderas som viktiga hos medarbetare men säger ingenting om hur viktig var och en 
är. Vår undersökning har visat på att medarbetarna hos Venue Retail Group anser att samtliga 
drivkrafter studien omfattar generellt sett är viktiga, dock har den även visat att en del 
drivkrafter, vid jämförelse med varandra, värderas högre än andra. I Venue Retail Groups fall 
värderar exempelvis medarbetarna arbetsmiljö högst och sociala aktiviteter utanför arbetstid 
tillsammans med kollegor (drivkraft meningsfullhet) allra lägst. Med andra ord finns det 
drivkrafter vilka Venue Retail Group kan fokusera mer på än andra. Följaktligen kan vi 
konstatera att en central del i alla detaljhandelsföretags arbete med Employer branding även 
är att ta reda på vad just deras medarbetare anser är viktigt respektive mindre viktigt, i detta 
exempel drivkrafter, och anpassa sitt arbete efter det.  

Vidare innefattar arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke även ett aktivt 
arbete kring den yttre påverkan som varje företag utsätts för. Forskning har konstaterat att en 
organisations budskap formas av tidigare, nuvarande och potentiella medarbetares 
uppfattning där ryktesspridning ses som en stor påverkanskraft, såväl med en negativ som 
positiv effekt. Vi kan konstatera att Venue Retail Group arbetar aktivt kring att tidigare 
medarbetare får med sig en god uppfattning av företaget, samt att deras tidigare och 
nuvarande medarbetare har en positiv bild av företaget. I enlighet med forskning påverkar 
detta företagets budskap som sprids på ett positivt sätt. Den slutsats vi kan dra, som är i linje 
med tidigare forskning, är att yttre påverkansfaktorer är en viktig aspekt att som 
detaljhandelsföretag vara medveten om.  
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6.2.1 Rekommendationer  

Mot bakgrund av ovan genomförda analys och studiens slutsatser är det tydligt att Venue 
Retail Group är på god väg med sitt Employer branding arbete, men att det finns ett flertal 
aspekter vilka företaget i dagsläget kan förbättra för att få en större effekt av sitt arbete, och 
därmed bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Vidare, för att studiens syfte - “På vilket sätt 
kan detaljhandelsföretag använda Employer branding i sin strategi för att ses som en 
attraktiv arbetsgivare?” - ska bli uppfyllt, krävs någon form av diskussion eller utlåtande 
för på vilket sätt detaljhandelsföretag kan använda Employer branding i strategi för att ses 
som en attraktiv arbetsgivare.  

Avsnittet nedan är därav av normativ karaktär och återger en analys av praktiska 
rekommendationer för på vilket sätt Venue Retail Group kan använda Employer branding i 
sin strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

Med grund i Venue Retail Groups konstaterade problematik, det vill säga hög 
personalomsättning och en tuffare arbetsmarknad sett ur ett arbetsgivarperspektiv, bör Venue 
Retail Group inte enbart arbeta externt. I relation till hur företag enligt forskning bör arbeta 
strategiskt för att skapa nytta med dess Employer branding arbete, kan Venue Retail Group 
med fördel även utveckla en intern strategi kombinerat med sin externa strategi, i syfte att 
både attrahera potentiell arbetskraft men också för att behålla arbetskraft. Venue Retail Group 
besitter en tydlig bild av hur de vill uppfattas som arbetsgivare både internt och externt och 
de har ett konkret medarbetarlöfte. Däremot återfinns en svårighet i att definiera på vilket sätt 
företagets budskap, medarbetarna uppfattning och omvärldens uppfattning hänger samman, 
det vill säga företagets identitet, profil och image. Detta trots att företagets identitet, profil 
och image behöver hänga samman och inneha en liknande uppfattning för att företagets 
medarbetarlöfte ska vara sanningsenligt och därmed verka med sin fulla marknadskraft.  

Vi rekommenderar Venue Retail Group att:  

● Även utveckla en intern strategi för sitt arbete med Employer branding. 
● Börja arbeta med företagets image och därmed bli medveten kring omvärldens 

uppfattningar om dem som arbetsgivare. 
● Säkerställa att organisationens budskap överensstämmer med medarbetarnas och 

omvärldens uppfattning om dem.  

Drivkrafter hos medarbetarna  

Det har tidigare konstaterats att det finns olika drivkrafter hos medarbetare som anses vara 
viktiga att som arbetsgivare arbeta för, i syfte att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare och 
därmed attrahera, rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Venue Retail Group visar 
medvetenhet kring samtliga drivkrafter, men uppvisar i enstaka fall att deras arbete inte alltid 
ligger i linje med vad medarbetarna värderar som viktigt.  
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Resultatet visar att Venue Retail Group kan fortsätta sitt arbete för en god arbetsmiljö, men 
kan med fördel avvara mindre resurser för att ge kompensation utefter medarbetarnas 
prestation, och istället prioritera aspekter som värderas högre av medarbetarna. Istället kan 
Venue Retail Group tydliggöra sin identitet i deras arbetsgivarvarumärke i relation till sitt 
varumärke, för att på så vis ändå uppfylla den delkomponenten av en god arbetsmiljö. Vidare 
ses inget behov av att förändra möjligheten till flexibla arbetsmöjligheter utefter det resultat 
som presenterats, däremot kan det ändå vara viktigt för Venue Retail Group att få vetskap om 
hur potentiella medarbetare ser på denna aspekt, både för att anpassa sitt Employer branding 
arbete externt och för att visa medvetenhet kring sin omvärld. Något som konstaterats är att 
Venue Retail Group bör tydliggöra sitt arbete kring sociala och miljömässiga aspekter och 
vidare kommunicera detta både internt och externt. Oavsett om Venue Retail Group arbetar 
för sociala och miljömässiga aspekter kommuniceras detta på ett otydligt sätt. Genom att 
företaget vidare skapar en ökad medvetenhet kring aspekter som medarbetarna tycker är 
viktiga, och därmed vad medarbetarna önskar i olika begrepp såsom “balans i livet” och vilka 
förutsättningar medarbetarna önskar kunna påverka, kan företagets arbete kring dessa 
aspekter få en ännu större effekt.  

Venue Retail Group arbetar för både goda lönevillkor och anställningstrygghet för sina 
medarbetare, detta bör företaget givetvis fortsätta med. I kombination med denna aspekt kan 
företaget med fördel skapa medvetenhet kring vilken uppfattning andra arbetsgivare har om 
dess medarbetares attraktivitet, i syfte att säkra sina medarbetares framtidsvärde på ett 
tydligare sätt. Att även kommunicera att medarbetarnas arbete är meningsfullt, är en viktig 
del. Det framkommer att företaget har en god internkommunikation, vilket påvisar att det inte 
skulle finnas några större hinder för företaget att förbättra sitt sätt att kommunicera 
meningsfullhet internt. Genom fortsatt extern kommunikation, i kombination med intern 
kommunikation, kan Venue Retail Group förbättra denna aspekt än mer. Vidare bedömer 
Venue Retail Group sociala aktiviteter som viktigt, och erlägger därmed resurser för detta. I 
relation till att medarbetarna bedömer denna drivkraft som minst viktig av samtliga 
drivkrafter, leder detta vidare in på att företaget med fördel kan anpassa dess resurser där 
mindre viktiga drivkrafter kan prioriteras lägre, för att därigenom skapa möjligheter för 
företaget att erlägga mer resurser på de aspekter som istället bedöms som viktigare hos 
företagets medarbetare. Genom att företaget därmed arbetar för att medvetandegöra enskilda 
medarbetares behov, och i kombination anpassa deras arbete utefter dessa, kan Venue Retail 
Group skapa en starkare tillhörighet hos medarbetarna. Detta sker även genom att 
arbetsgivaren lägger kraft på att förmedla en helhetsbild av organisationen, vilket Venue 
Retail Group idag kan tänkas säkerställa genom sina personalmöten.  

Vi rekommenderar Venue Retail Group att:  

● Arbeta med att ta reda på vad medarbetarna anser vara viktigt i sitt arbete och vad 
medarbetarna söker i begrepp såsom exempelvis “balans i livet”, för att därigenom 
anpassa sina resurser där mindre viktiga drivkrafter kan prioriteras lägre, och viktiga 
drivkrafter högre. 

● Tydliggöra sitt arbete kring sociala och miljömässiga aspekter, och säkerställa att 
detta kommuniceras internt och externt.  



 55 

● Inhämta kunskap kring vilken uppfattning andra arbetsgivare har om Venue Retail 
Groups medarbetare och deras framtida attraktivitet. 

● Tydliggöra sin kommunikation till medarbetarna vad gäller att deras arbete är 
meningsfullt.  

● Fortsätta anpassa medarbetarnas arbete efter deras enskilda behov, om möjligt i ännu 
högre grad. 

Extern process 

Trots att Venue Retail Group uppger att de främst arbetar externt finns det saker som kan 
förbättras i denna del. En av de mest väsentliga delarna, vilket även teori talar för, är att 
företaget måste definiera sin specifika målgrupp. I dagsläget tycks företaget endast ha en viss 
uppfattning om vilken typ av person de önskar anställa, men sakna en tydlig, uttalad bild av 
vilka de vill rikta sig mot. I och med detta försvinner även möjligheten för företaget att förstå 
sin målgrupp och ta reda på vad just de vill ha, varav det blir än mer viktigt att arbeta för en 
förbättring. När det kommer till extern kommunikation i praktiken tycks Venue Retail 
Groups problem inte utgöras av val av kommunikationskanaler utan snarare på vilken sätt 
man använder dem. Enligt teori krävs det att det budskap som ett företag förmedlar via sina 
kommunikationskanaler är förankrad i en gemensam uppsättning värderingar, men det krävs 
även en förståelse för att allt som företaget gör, därmed även kommunikation av till exempel 
butikskoncept, har påverkan på företagets arbetsgivarvarumärke. Venue Retail Group 
behöver förbättra dessa aspekter, då de i dagsläget är bristfälliga. Ytterligare en aspekt som 
går att definiera, som är väsentlig enligt teori men som företaget inte arbetar med, är 
uppföljning av företagets insatser i sitt arbete med Employer branding. Trots att företaget 
utför uppföljningar vid vissa tillfällen talar teori för att det är viktigt med kontinuerliga 
uppföljningar, vilket betyder att företaget bevisligen behöver förbättra den delen i sitt arbete. 

Vi rekommenderar Venue Retail Group att:  

● Definiera den målgrupp de vill rikta sin externa kommunikation gentemot och ta reda 
på vad just de önskar hos en arbetsgivare.  

● Säkerställa att det budskap som förmedlas via samtliga externa 
kommunikationskanaler är förankrade i gemensamma värderingar.  

● Utföra kontinuerliga uppföljningar av sina insatser i sitt arbete med Employer 
branding.  

Intern process 

Företagets egen uppfattning i sin roll som arbetsgivare tycks i Venue Retail Groups fall inte 
utgöra ett problem eller något som de behöver arbeta ytterligare med. Företaget har 
bevisligen både en klar bild av deras identitet som arbetsgivare och studiens resultat indikerar 
på att fallet är densamma med deras organisationskultur. Trots att företaget i dagsläget 
bedriver en god intern kommunikation, vilket teori menar bidrar till flertal fördelar såsom 
bättre förståelse mellan medarbetare och ledning, öppnare klimat och bättre relationer, kan 
den även tänkas utnyttjas för att lösa ett av företagets problem. Venue Retail Group uppger 
att deras medarbetare i dagsläget har en tydlig bild av vad företaget erbjuder i sin position 
som arbetsgivare. Dock uppger företaget att det endast förmedlas via en 
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kommunikationskanal vars främsta syfte är extern kommunikation, vilket indikerar det 
motsatta och därav kan tänkas utgöra ett problem. För att förankra medarbetarlöftet hos 
företagets anställda ytterligare, vilket ökar medarbetarnas känsla av tillhörighet och vilja att 
stärka budskapet utåt sett, behöver Venue Retail Group därav eventuellt använda sig av 
ytterligare kommunikationskanaler, exempelvis via sin väl fungerande internkommunikation.  

Vi rekommenderar Venue Retail Group att:  

● Använda sig av fler kommunikationskanaler i syfte att förankra företagets 
medarbetarlöfte hos företagets anställda ytterligare.  

Yttre påverkan 

Överlag tycks Venue Retail Group inneha en god insikt i hur ryktesspridning och sociala 
medier utgör yttre faktorer som kan påverka dem och företaget arbetar även aktivt på flera 
sätt för att säkerhetsställa att tidigare och nuvarande anställda ska ha en positiv bild av dem 
och utgöra en del i att forma dess budskap utåt. Trots att företaget gör mycket rätt när det 
kommer till att influera yttre påverkansfaktorer till den grad som är möjlig, är det en aspekt 
som eventuellt skulle kunna förbättras. I dagsläget är det otydligt om företagets budskap på 
sociala medier stämmer överens med nuvarande medarbetares uppfattning om företaget, 
vilket är en förutsättning för att budskapet ska skapa en positiv effekt på 
arbetsgivarvarumärket. Genom att säkerhetsställa detta kommunicerar Venue Retail Group ett 
budskap som bidrar till företagets trovärdighet vilket eventuellt leder till att företaget lyckas 
attrahera kompetenta medarbetare. 

Vi rekommenderar Venue Retail Group att:  

● Säkerställa att nuvarande medarbetares uppfattning av företaget stämmer överens med 
det budskap som företaget själva vill förmedla.  

6.3 Framtida forskningsförslag 

Mot bakgrund av flertalet rapporter går den svenska handelsbranschen mot en spännande, 
men delvis kritisk, period till mötes. Vid studiens litteratursökning uppmärksammades att 
tidigare forskning påvisar vikten av att företag arbetar med Employer branding i sin 
företagsstrategi, med syfte att upprätthålla lönsamhet. Det uppmärksammades även att det 
endast återfinns en så pass liten del forskning som behandlar Employer branding inom just 
handelsbranschen, att en större andel forskning som fokuserar på just handelsbranschen i 
Sverige i relation till Employer branding som strategi, hade varit önskvärt.  

Eftersom denna uppsats endast tar utgångspunkt i ett fallföretag inom detaljhandeln, önskas 
även vidare forskning vilken tar utgångspunkt i ytterligare handelsföretag. En intressant 
aspekt hade varit att undersöka om det finns skillnader beroende på vilken specifik marknad 
ett handelsföretag verkar inom. Det vill säga om det finns skillnader gällande på vilket sätt 
olika handelsföretag kan använda Employer branding i sin strategi för att bli en attraktiv 
arbetsgivare beroende på om företaget verkar inom exempelvis detaljhandeln eller 
dagligvaruhandeln.  
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6.4 Egna reflektioner och avslutande ord 

Avslutningsvis har denna studie varit en lång men givande process som föranlett många 
intressanta reflektioner och infallsvinklar. För att avsluta med en av de mer intressanta av 
dem kan vi konstatera att det skiljer sig åt nämnvärt när man jämför hur forskning menar att 
ett effektivt Employer branding arbete går till, med hur Venue Retail Group arbetar i 
dagsläget. I avsnittet diskussion och slutsatser uppmärksammas bland annat att vårt 
fallföretag anser att de arbetar mycket externt, men vid jämförelse med teori finns det 
faktorer som pekar på att så inte är fallet. Vidare framgår det enligt forskning att en av de 
mest väsentliga delarna i arbetet med Employer branding inte bara är att konstruera en 
uppfattning av företaget som arbetsgivare, utan att även lyckas föra över den uppfattningen 
till alla andra. Till skillnad från detta utgår fallföretaget till största del från sin egen bild av 
dem som arbetsgivare, det framgår inte att de på något sätt försöker ta reda på hur resten av 
omvärlden ser på dem eller att de är medvetna om hur deras egna medarbetare uppfattar dem. 
Som ett intressant tillägg kan vi därmed konstatera att vår studie tyder på att det skiljer sig åt i 
vad företag, jämfört med teori, lägger för innebörd i begreppet Employer branding. Något 
som är värt att ha i åtanke vid eventuell vägledning i praktiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till respondenterna på Venue Retail Group  

Allmänna frågor  

- Vad är din position på Venue Retail Group? 
- Hur länge har du arbetat för Venue Retail Group? 
- Hur skulle du beskriva Employer branding, vad är det för dig? 
- Upplever ni som företag i dagsläget något problem vad gäller personalomsättning 

och/eller svårigheter i att rekrytera “rätt” - när det kommer till personal i butikerna?  

Tidigare arbete med Employer branding  

- Arbetar ni med Employer branding idag? Om ja, när började ni göra det och varför? 
- Vad hade ni för strategier för att behålla, rekrytera och attrahera personal innan ni 

aktivt började arbeta med Employer branding?  

Nuvarande arbete med Employer branding 

- På vilket sätt arbetar ni med Employer branding idag? 
- Hur skulle du beskriva er som arbetsgivare? 
- Vad skulle du säga att ni erbjuder idag som är av värde för era nuvarande och 

potentiella medarbetare? Det vill säga vilket är ert centrala löfte som differentierar er 
från övriga arbetsgivare?  

- Hur kommunicerar ni detta utåt sett mot potentiella medarbetare? 
- Vad är er vision eller uttalade målsättning med ert Employer branding arbete?  

Drivkrafter 

Arbetsmiljö 

- Arbetar ni för en god arbetsmiljö ute i butikerna? Om ja, på vilket sätt?  
- Får medarbetarna kompensation efter sin prestation i sitt arbete? Om ja, beskriv på 

vilket sätt? Hur ser den arbetsmiljön ut?  

Värderingar, etik och moral 

- Tar ni socialt och miljömässigt ansvar? Om ja, hur och på vilket sätt? 

Utvecklingsmöjligheter 

- Hur viktigt tycker ni det är, ur ett arbetsgivarperspektiv, att medarbetarna har 
möjlighet att utvecklas inom företaget? Vilka möjligheter har era medarbetare att 
utvecklas hos er? Hur kommuniceras ni detta till medarbetarna?  

Balans i livet 

- Kan era medarbetare själva påverka förutsättningar för sitt arbete? Om ja, hur? 



 

- Arbetar ni för att medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid? Om ja, beskriv 
då hur.  

Ekonomiskt värde 

- Arbetar ni för bra lönevillkor? - På vilket sätt?  
- Arbetar ni för anställningstrygghet för medarbetarna? - På vilket sätt?  

Framtidsvärde 

- Anser ni, att ni är en arbetsgivare som ger medarbetare ett framtidsvärde? Det vill 
säga, anser du att en medarbetare som arbetar hos er har ökad attraktivitet hos andra 
arbetsgivare om denne eventuellt i framtiden vill byta arbetsplats? Om ja, hur arbetar 
ni för det? Hur säkerställer ni att det faktiskt är så?  

Meningsfullhet 

- Anser du att det arbete era medarbetare gör är meningsfullt? På vilket sätt är det 
meningsfullt och hur förmedlar ni det till dem?  

Tillhörighet 

- Hur säkerställer ni att de som är chefer i butik, tar reda på medarbetarnas enskilda 
behov och förutsättningar och ser till att anpassa enskilda individers arbete efter 
dessa? 

- Hur arbetar ni för att alla ska känna en tillhörighet på arbetsplatsen?  

Extern process  

- Vad tror du att utomstående associerar till er som företag? Det vill säga, vad andra 
känner inför ert varumärke? 

- Ingår det i ert arbete att ta reda på vad andra känner inför ert företag? Om ja, på vilket 
sätt går ni tillväga för att ta reda på det? 

- Har ni i dagsläget en uppfattning om vilken målgrupp, typ av medarbetare, ni vill rikta 
ert Employer branding gentemot?  

- Om ja, hur arbetar ni för att ta reda på vad er specifika målgrupp söker hos en 
arbetsgivare? 

- Arbetar ni i dagsläget med uppföljning på hur väl ni lyckats med era insatser med att 
attrahera och rekrytera?  

- Vilka kommunikationskanaler använder ni er av idag gentemot potentiell arbetskraft? 
- Vad är budskapet i er kommunikation? 
- Har ni valt att rikta era kommunikationskanaler gentemot något specifik typ av 

målgrupp? 

Intern process 

- Anser du att era nuvarande medarbetare är medvetna om vad ni som företag erbjuder i 
er position som arbetsgivare? Är dom en del i processen av vad ni vill kommunicera 
utåt sett? 



 

- Hur skulle du beskriva er företagsidentitet? Det vill säga, vad är din egna uppfattning? 
Anser du att samtliga medarbetare delar den uppfattningen?  

- Hur skulle du beskriva er organisationskultur?  
- Har ni i dagsläget några uttalade visioner, mål eller policys? Om ja, vilka? 
- Hur ser internkommunikationen ut hos er? 

Yttre påverkansfaktorer 

- Hur arbetar ni för att tidigare och nuvarande medarbetare ska uppleva att de har/haft 
god relation till er som arbetsgivare? 

- Vilken uppfattning tror ni att tidigare och nuvarande medarbetare har om er som 
arbetsgivare?  

- Vilket budskap försöker ni förmedla om er organisation ur ett arbetsgivarperspektiv? 
Tror ni att tidigare och nuvarande medarbetare uppfattar er liknande?  

- På vilket sätt använder ni sociala medier?  
- Om ni påträffar något negativt om er som företag på sociala medier, bemöter ni detta? 

Om ja, hur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Enkätfrågor till medarbetarna i butik 

Slutna frågor 

1. Hur länge har du arbetat på Venue Retail Group? 

o 0–1 år 

o 1–3 år 

o 3–5 år  

o Mer än 5 år 

  

2. Vad har du för anställningsform? 

o Heltidsanställning 

o Deltidsanställning 

o Behovsanställning  

  

3. Vilken roll har du? 

o Jag är butikschef 

o Jag är ställföreträdande butikschef 

o Jag är butikssäljare 

  

4. Hur viktig är god arbetsmiljö för dig? 

o Mycket viktigt 

o Viktigt  

o Varken viktigt eller oviktigt  

o Oviktigt 

o Helt oviktigt  

 

Följande frågeställningar hade samma svarsalternativ som fråga 4 ovan: 

5. Hur viktigt är flexibla arbetsmöjligheter för dig? 



 

6. Hur viktigt är det för dig att få kompensation efter din prestation på ditt arbete? 

7. Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare tar ett socialt och miljömässigt ansvar? 

8. Hur viktigt tycker du det är att det finns utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 

9. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete erbjuder dig en god balans mellan arbete och 
fritid? 

10. Hur viktigt är det för dig att du själv kan påverka förutsättningarna i ditt arbete? 

11. Hur viktig är lönen för dig på ditt nuvarande arbete? 

12. Hur viktigt är anställningstrygghet för dig på ditt nuvarande arbete? 

13. Hur viktigt är det för dig att din nuvarande anställning ger dig ökad attraktivitet som 
arbetstagare om du eventuellt skulle vilja byta arbetsgivare? 

14. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete är meningsfullt? 

15. Hur viktigt tycker du det är med sociala aktiviteter utanför arbetstid tillsammans med dina 
kollegor? 

16. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete möjliggör ett socialt utbyte bland dig och dina 
kollegor? 

17. Hur viktigt tycker du det är att din chef tar reda på just dina enskilda behov och 
förutsättningar och anpassar ditt arbete efter dessa? 

 

Öppen fråga  

18. Vad anser du är det viktigaste i ditt arbete för att du ska välja att stanna kvar på din 
arbetsplats? Beskriv kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Resultat enkätfrågor medarbetare  

Frågorna är numrerade från 4–17.  

4. Hur viktig är god arbetsmiljö för dig? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 89.6 10,4  0 0 0 

Antal 60 7 0 0 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

5. Hur viktigt är flexibla arbetsmöjligheter för dig? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 30,3 57,6 10,6 1,5 0 

Antal  20 38 7 1 0 

 
Totalt antal svarande 66 

 

6. Hur viktigt är det för dig att få kompensation efter din prestation på ditt arbete? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 38,8 41,8 16,4 1,5 1,5 

Antal 26 28 11 1 1 

 
Totalt antal svarande 67 

 

7.  Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare tar ett socialt och miljömässigt ansvar? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 62,1 34,8 3,0 0 0 

Antal 41 23 2 0 0 

 
Totalt antal svarande 66 

 

 

8. Hur viktigt tycker du det är att det finns utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 



 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 70,1 22,4 6,0 1,5 0 

Antal 47 15 4 1 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

9. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete erbjuder dig en god balans mellan arbete och 
fritid? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 53,7 43,3 3,0 0 0 

Antal 36 29 2 0 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

10. Hur viktigt är det för dig att du själv kan påverka förutsättningarna i ditt arbete?  

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 58,2 37,3 3,0 1,5 0 

Antal 39 25 2 1 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

11. Hur viktig är lönen för dig på ditt nuvarande arbete?  

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 46,3 41,8 10,4 1,5 0 

Antal 31 28 7 1 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

12.  Hur viktigt är anställningstrygghet för dig på ditt nuvarande arbete? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 75,8 13,6 9,1 1,5 0 

Antal 50 9 6 1 0 

 
Totalt antal svarande 66 



 

 

13. Hur viktigt är det för dig att din nuvarande anställning ger dig ökad attraktivitet som 
arbetstagare om du eventuellt skulle vilja byta arbetsgivare?  

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 60,6 30,3 9,1 0 0 

Antal 40 20 6 0 0 

 
Totalt antal svarande 66 

 

14. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete är meningsfullt? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 52,2 35,8 9,0 3,0 0 

Antal 35 24 6 2 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

15.  Hur viktigt tycker du det är med sociala aktiviteter utanför arbetstid tillsammans med 
dina kollegor?  

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 10,4 46,3 38,8 4,5 0 

Antal 7 31 26 3 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

16. Hur viktigt tycker du det är att ditt arbete möjliggör ett socialt utbyte bland dig och dina 
kollegor? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 37,3 53,7 7,5 1,5 0 

Antal 25 36 5 1 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

 



 

17.  Hur viktigt tycker du det är att din chef tar reda på just dina enskilda behov och 
förutsättningar och anpassar ditt arbete efter dessa? 

Svarsalternativ Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Helt oviktigt 

Procent (%) 53,7 34,3 9,0 3,0 0,0 

Antal 36 23 6 2 0 

 
Totalt antal svarande 67 

 

 

 

 


