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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter i form av medarbetare och chefer på olika ICA-butiker 
samt en representant för ICA Gruppen för möjligheten att undersöka hur arbetet med att återanställa 
tidigare butiksmedarbetare till andra delar av företaget, efter att dessa slutfört en akademisk 
utbildning, görs samt kan utvecklas inom deras organisation. Vi vill också rikta ett stort tack till 
Anna Dyhre som bidragit med bra och kompletterande insikter om vårt ämne generellt. 

Vi vill dessutom rikta tacksamhet till vår handledare Ebba Laurin och vår bihandledare Andreas 
Nilsson för deras bidrag med konstruktiv kritik, vägledning och uppmuntran som varit till stor hjälp 
under hela uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka de studenter som ingått i vår seminariegrupp som i 
sina opponeringar bidragit med värdefull hjälp som tagit oss framåt i vårt arbete. 

Slutligen vill vi också tacka varandra för ett väl genomfört arbete.  

Örebro -  5 juni 2019 
Pontus Baier-Sandén, Calle Bergqvist och Oskar Sand 

 



Abstract 
Previous research on Employer Branding focuses primarily on attracting potential employees as 
well as retaining a current, especially focused on young talents. The new generation now entering 
the labour market has greater demands on employers, which also makes the labour market even 
more mobile as employees are more likely to end their employment, often for studies. An industry 
with many young students employed and high staff turnover is the retail industry. Companies within 
this industry also have many positions in other parts of their organization that may match an 
academic education. From this, rather, a re-employment of former employees can be seen as a 
possible approach to reducing the loss of competence from these companies. The purpose of this 
study is therefore to investigate the phenomenon of re-employment and how a business in the retail 
market is doing and can develop the work of employees, who previously had a job at a store and 
who now have an academic education, can be reinstated within other parts of the organization. The 
study aims to investigate how a company with “simple jobs” can use Employer Branding to reduce 
the loss of competence due to reinstating the right employees to other parts of the organization. 

The study has adopted a qualitative method and is based on open interviews of former and current 
employees at various ICA stores, including managers and employees. An HR manager at ICA 
Gruppen, Eva Östh, and Employer Branding expert Anna Dyhre has also been interviewed to 
provide a complementary and comprehensive picture of the Employer Branding area in general, as 
well as re-employment as a phenomenon in particular. The study has shown that ICA's work today 
on reinstating former employees can be seen as neglected. It should rather be seen as an unutilized 
resource as all respondents see the benefits of a developed work around this and that it should also 
be implemented in the organization. With the help of various tools, such as a digital network 
including former employees, the lack of communication and information about the company's 
Employer Value Proposition can be addressed to increase the chances of reinstating former 
employees after they have completed an academic education in order to streamline the escape of 
competence that today affects the company. 
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Definitioner av begrepp 
Boomerang - När en individ lämnar ett företag för att sedan återvända till detsamma. 

Employer Branding - Hur ett företag uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och 
tidigare medarbetare. Företagets attraktionskraft som arbetsgivare. 

Employer Value Proposition (EVP) - Det erbjudande och det löfte som ett företag ger sina 
medarbetare och potentiella medarbetare gällande karriärmöjligheter, arbetsmiljö, monetära 
belöningar m.fl.  

Enkla jobb - Befattningar som inte kräver någon tidigare utbildning.  

Kompetensflykt - När kompetenta medarbetare lämnar sin nuvarande arbetsgivare. 

Temporär anställning - Anställning som på förhand tas med vetskapen om att den kommer 
fullföljas under en relativt kort period för att individen sedan tar sig vidare till annan sysselsättning.  

Unga talanger - Personer under 40 år med akademisk bakgrund och med ett till åtta års 
arbetslivserfarenhet. 

Återanställa - Erbjuda individer som tidigare haft ett enkelt jobb inom företaget men som nu har en 
akademisk utbildning en anställning i en annan befattning i företaget. 

 



1. Inledning 
Följande avsnitt innehåller en problembakgrund samt en problematisering kring det fenomen 
studien kretsar kring. Här presenteras en bakgrund till varför studien syftar att undersöka 
fenomenet samt på vilket sätt det kan ses som problematiskt, med hjälp av tidigare forskning inom 
Employer Branding. Därefter redogörs studiens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar 
som gjorts vid genomförandet av studien.  

1.1 Problembakgrund 
Befolkningen världen över växer i en allt ökande takt. Bara i Sverige beräknas den öka till nästan 13 
miljoner år 2070 (Statistiska Centralbyrån, 2018). Trots den befolkningsökningen som förväntas 
kommer andelen personer i arbetsför ålder att minska (Galte-Schermer, 2018). Tre av fyra yrken 
prognostiseras av att lida i brist på arbetskraft (Arbetsförmedlingen, 2018). Detta innebär att 
samhället ställs inför nya utmaningar då färre personer måste försörja allt fler. Ur företagens 
perspektiv blir denna företeelse istället intressant utifrån det faktum att konkurrensen om arbetskraft 
ökar allt mer. 
  
För att kunna vara konkurrenskraftiga måste därför organisationer utveckla strategier för att kunna 
attrahera, rekrytera och behålla “rätt” medarbetare. I och med den ökande konkurrensen av 
arbetskraft har många företag idag valt att även marknadsföra sig som arbetsgivare, något som 
benämns Employer Brand. Employer Branding grundar sig i läran inom Human Resource 
management och Brand management. Varumärken ses som en av företagets största tillgångar och 
mycket resurser läggs på att konstant utveckla dessa. Brand management kan också ta sig uttryck 
inom personalhantering, kombinationen av dessa två har skapat Employer Branding (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Begreppet definierades inledningsvis som ett paket med funktionella, ekonomiska 
och psykiska fördelar som tillhandahålls av företaget och identifieras med det anställande företaget 
(Ambler & Barrow, 1996). Den svenska översättningen till Employer Branding benämns 
arbetsgivarvarumärke. Den primära uppgiften hos ett arbetsgivarvarumärke ska fungera som ett 
ramverk för ledningen för att kunna förbättra rekrytering, skapa engagemang, öka produktiviteten 
samt kunna förbättra möjligheterna för bibehållande av anställda (Mosley, 2007). 
     
Vidare har en annan definition utvecklats inom begreppet Employer Branding som grundar sig i en 
långsiktig rekryteringsstrategi för hantering av personalen (Sullivan, 2004). Inom Employer 
Branding talas det ofta om unga talanger som fokusgrupp och det är vanligen dessa som 
konkurrensen uppstår inom. Den långsiktiga rekryteringsprocessen inom Employer Branding syftar 
till att skapa ett rykte och ett medvetande hos potentiella medarbetare, dels för att kunna vara en 
attraktiv arbetsgivare men också för att kunna behålla kompetenta medarbetare (Backhaus & Tikoo, 
2016). 

Inom Employer Branding talas det ofta om två medarbetarperspektiv som innefattas av det interna 
och det externa perspektivet och hur dessa uppfattar ett arbetsgivarvarumärke. Det interna innefattas 
av medarbetare som idag är anställda på företaget och det externa av potentiella medarbetare 
(Wilden, Gudergan & Lings, 2010). Enligt Ambler och Barrow (1996) skapar det interna 
perspektivet förutsättningar för hur det externa perspektivet kommer att uppfattas. De bästa 
medarbetarna skapar den bästa servicen/produkterna som i sin tur bidrar till ett gott rykte i form av 
word-of-mouth. Detta leder i sin tur till högre attraktionskraft hos företaget gentemot potentiella 
anställda. Då medarbetarna också har en uppfattning av hur det är att jobba hos en arbetsgivare 
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fungerar de också som ambassadörer för en organisation och kommer att sprida ett rykte om 
arbetsgivarvarumärket (Kaplan, 2017). 
       
Arbetet med Employer Branding är dock inte unisont hyllat. Trots delar av den primära uppgiften 
hos ett arbetsgivarvarumärke riktas kritik då det i praktiken anses att det läggs för mycket tyngd på 
att attrahera potentiella medarbetare och att detta gör att organisationens nuvarande medarbetare blir 
lidande (Granqvist, 2016). Kritiker menar således att arbetet snarare bör utgå därifrån. Denna kritik 
delas även av tidigare forskning där Tanwar och Prasad (2016) diskuterar vikten av att kunna 
behålla kompetenta medarbetare. Bussin och Mouton (2019) menar, i likhet med Tanwar och Prasad 
(2016), att attrahering av talanger ägnats allt för stort fokus i tidigare studier och detta har bidragit 
med gap inom forskningen av Employer Branding. Den tidigare forskningen påvisar att 
avgränsningar inom Employer Branding är nödvändigt för att kunna fokusera och utveckla 
forskningen på andra relevanta delar inom teorin. 
  
Då Employer Branding också syftar till att vara en långsiktig strategi har även kritik riktats mot den 
mängd resurser som arbetet kräver på kort sikt. Trots detta så lyfter Kucherov och Zamulin (2016) 
att om arbetet görs rätt så kan dessa kortsiktiga kostnader ses som en investering i ett långsiktigt 
arbete där organisationen kan vinna på det i längden. Fördelarna av ett Employer Branding arbete 
delas idag av många företag då ett flertal företag använder sig av strategierna. Dessutom finns det 
ett flertal företag som nischar sig på att utveckla Employer Branding arbetet hos organisationer. 
  
Idag ökar också kraven på arbetsgivarna (Tanwar & Prasad, 2016) då individer på dagens 
arbetsmarknad är mer benägna att byta anställning eller testa nya utmaningar exempelvis i form av 
en vidareutbildning (Thellenberg, 2018; Swider, Liu, Harris & Gardner, 2017). Detta medför att det 
blir en allt större utmaning för företag att behålla kompetent personal. Detta visar på betydelsen av 
att skapa en bra relation med nuvarande medarbetare, och då inte bara för att behålla dem, utan 
också för att skapa förutsättningar för en eventuell återanställning i framtiden. 
   
En del inom Employer Branding innefattas av återanställning där det främst inom tidigare forskning 
talats om vikten av bra avslut (Dyhre & Parment, 2013). Den tidigare forskningen påvisar att delar 
av Employer Branding är relativt outforskat. Återanställning som forskningsområde inom Employer 
Branding är en av delarna vilket skapar intresse och möjligheter för oss att forska ytterligare inom. I 
och med detta finns det utrymme för oss att studera återanställning inom Employer Branding då 
betydelsen av att kunna välkomna tillbaka tidigare medarbetare i framtiden kommer öka.  

1.2 Problemdiskussion   
Med utgångspunkt i problembakgrunden vill vi därmed belysa vikten av ett effektivt Employer 
Branding arbete för att kunna attrahera och behålla rätt målgrupp i den alltmer konkurrenskraftiga 
arbetsmarknaden. Baserat på en allt mer rörligare arbetsmarknad (Thellenberg, 2018) blir detta 
vitalt för företag, framförallt för att behålla rätt medarbetare. En ny generation träder nu in i 
arbetskraften och den skiljer sig från den äldre gällande synen på arbetet och vad det ska uppfylla 
(Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). För att kunna attrahera och behålla den nya generationen krävs då 
en förståelse för vad dessa individer eftersträvar och söker inom karriärslivet. Då den nya 
generationen också tenderar att vilja byta yrke och arbetsgivare mer frekvent (Bannon, Ford & 
Meltzer, 2011) påvisar detta ytterligare att behållande av medarbetare kan komma att bli än mer 
problematiskt.    
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En eftertraktad målgrupp på arbetsmarknaden som innefattas av många blivande unga talanger är 
studenter (Chhabra & Sharma, 2014). Till stor del består denna målgrupp också av unga människor 
som tillhör den nya generationen av arbetskraft och det är inte heller ovanligt att dessa arbetar eller 
har arbetat inom detaljhandeln (ICA Gruppen 2019a). En typisk rörlig bransch är detaljhandeln och 
en stor del av branschen innefattas av enkla jobb, dessa jobb definieras som ett arbete som inte 
ställer krav på annan utbildning (Andersson & Gullberg Brännström, 2017). Andersson och 
Gullberg Brännström (2017) skriver att detta yrkesområde är ett av dem som har högst 
personalomsättning. En anställning inom detaljhandeln är ofta ett första jobb och ses frekvent också 
som ett genomgångsjobb där en anställning vanligtvis varar ett till två år, därefter lämnar 
medarbetaren sitt enkla jobb, vanligtvis för att studera. Kompetensflykt inom dessa typer av företag 
blir då ett stort problem.  

En intressant aspekt är de karriärmöjligheter som organisationer kan erbjuda en individ som 
matchar den akademiska utbildningen den slutfört, exempelvis en ekonomitjänst för en 
nyexaminerad ekonom (ICA Gruppen, 2019b; Willys, 2019; Bergendahls, 2019). Via dessa 
möjligheter bör organisationerna kunna attrahera studenter tillbaka och därmed återanställa 
individer till andra delar av organisationen. De värdegrunder och den kunskap som individerna 
besitter om företaget och dess Employer Brand bör därför ses som en outnyttjad resurs. De nya 
erfarenheterna som individerna tillskansar sig kan också berika och utveckla företagen de blir 
återanställda till (Swider et al. 2017). Utifrån detta resonemang blir det därför intressant att 
undersöka hur ett företag inom detaljhandeln, som består av många unga människor i enkla jobb 
som ofta lämnar sin anställning för att istället studera, arbetar för att återanställa dessa personer 
efter att en akademisk utbildning avslutats.  

Då en stor del av de anställda inom detaljhandeln är unga som ska eller har börjat studera, samt att 
det är mångas första jobb förefaller inte problemet för dessa företag vara att attrahera och rekrytera 
denna målgrupp. Trots att organisationer inom detaljhandeln erbjuder befattningar som kan matcha 
en akademisk utbildning kan vi urskilja en potentiell outnyttjad möjlighet i form av ett mer 
utvecklat tillvägagångssätt gällande en återanställning av tidigare medarbetare, efter att dessa 
avslutat en akademisk utbildning. Med en ny generation som är mer benägen att byta arbetsgivare 
kombinerat med en oförmåga från företag att kunna förmedla utvecklingsmöjligheter inom 
organisationen i stort, leder detta till att individer väljer andra alternativ. Studien har därför avsett att 
undersöka hur ett företag inom detaljhandeln arbetar med Employer Branding för att återanställa 
tidigare medarbetare till andra delar av organisationen, efter att dessa avslutat en akademisk 
utbildning. I och med detta kan den höga nivån av kompetensflykt som sker från ett företag med 
enkla jobb istället effektiviseras, och då omvandlas till något som gynnar företaget på sikt då 
kompetent personal kan återvända till företaget inom andra befattningar. 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur ett företag inom detaljhandeln gör samt kan utveckla arbetet 
med att medarbetare, som tidigare haft ett enkelt jobb på en butik och som nu har en akademisk 
utbildning, kan återanställas inom andra delar i organisationen. Studien syftar därmed till att 
undersöka hur ett företag med enkla jobb kan använda sig av Employer Branding för att minska 
förlust av kompetens med grund i att återanställa rätt medarbetare till andra delar av organisationen.  
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1.4 Frågeställningar  
• Hur använder sig ett företag inom detaljhandeln av Employer Branding för att återanställa 

tidigare medarbetare efter avslutad akademisk utbildning? 
• Hur kan företaget använda Employer Branding för att utveckla arbetet med att återanställa 

tidigare medarbetare efter avslutad akademisk utbildning? 

1.5 Avgränsningar 
Den första avgränsningen i vår studie var valet av att undersöka hur ett företag arbetar och kan 
utveckla sitt arbete med att återanställa tidigare personal som avslutat en akademisk utbildning. 
Detta med utgångspunkt i den bakgrund samt problematisering som presenterats, som visar på att 
konkurrensen om arbetskraften ökar i kombination med att medarbetare idag är allt mer benägna att 
byta anställning. I förlängningen innebär detta att företag, på ett effektivare sätt, måste behålla samt 
återanställa kompetent personal vilket visar på betydelsen av att öka kunskapen kring fenomenet 
återanställning inom ramen för Employer Branding.  

Dessutom gjordes en avgränsning gällande valet av ett specifikt företag inom detaljhandeln. Då 
detta är en bransch som består av företag med 1) många enkla jobb, 2) en hög personalomsättning 
och 3) stora möjligheter gällande återanställning inom andra delar av organisationen valdes ett 
företag inom denna bransch. För att på djupet analysera situationen inom en specifik organisation 
utgår studien endast från ett företag. Således har alla andra branscher exkluderats, samt andra 
företag inom detaljhandelsbranschen, vilket innebär att studien inte ämnat att skapa generalisering. 
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2. Teoretisk referensram 
Följande avsnitt består av studiens teoretiska utgångspunkter. Först presenteras de teoretiska 
utgångspunkter som studien tar sin grund i för att förstå det empiriska problem som undersöks. 
Employer Branding samt“Boomerang” presenteras och beskrivs. Dessutom beskrivs tidigare 
forskning inom ämnet, de val av teori som gjorts samt hur de, kopplat till studiens syfte och 
avgränsningar, är relevanta. 

2.1 Boomerang 
Då arbetsmarknaden idag är allt rörligare, vilket innebär att individer är alltmer benägna att byta 
yrke, är Boomerang-effekten frekvent förekommande. När en individ lämnar och sedan blir 
återanställd kallas detta just för Boomerang-effekten (Shipp, Furst-Holloway, Harris & Rosen, 
2014). Arbetet med förutsättningarna för en återanställning börjar redan vid individens första 
erfarenheter av företaget och då främst den första anställningen. Apy och Ryckman (2014) lägger 
stor vikt i kommunikationen och delar upp detta inom tre olika kategorier: uppdraget, rollen och 
relationsbyggande. Kommunikationen beskrivs som ett företags största möjlighet till att skapa 
engagemang.  

Uppdraget innefattas av att det råder en delad syn, företaget igenom, gällande exempelvis 
varumärket och vad det ämnar att skapa. HR och företagsledare har som uppgift att förklara 
företaget som helhet och relatera varje del av företaget till hur detta bidrar till att skapa produktivitet 
(Apy & Ryckman, 2014).  

Rollen innefattas av de förväntningar som företaget har på individen, inte bara inom befattningen på 
avdelningen utan också hur dennes roll spelar in i en helhet. För att individen ska kunna leva upp 
till de förväntningar som ställs är det viktigt att denna får de resurser som den behöver för att lära 
sig (Apy & Ryckman, 2014).  

Relationsbyggandet innefattas av att uppmärksamma och berömma individen då det har påvisats att 
en brist på dessa är en vanlig anledningen till att en individ avslutar en anställning. Individerna 
kommer också att betala tillbaka detta i form av lojalitet och engagemang till företaget (Apy & 
Ryckman, 2014). 

Om en medarbetare lämnar organisationen är det viktigt att erbjuda en väg ut som är fördelaktig för 
alla inblandade parter. Detta för att den anställde lämnar med god upplevelse och erfarenhet och ska 
bli en så god ambassadör som möjligt för företaget även efter avslutad anställning. Det kan också 
öka chanserna till att den anställde kan komma tillbaka till företaget en dag efter att ha samlat nya 
erfarenheter, vilket ofta ses som något fördelaktigt (Kulik et al. 2015).  

Apy och Ryckman (2014) vidareutvecklar detta ytterligare genom att förespråka en form av 
avslutande intervjuer, som ska ge företaget insikter om vad individen anser inte uppfyllts av av 
arbetsgivaren. Denna intervju identifierar också chanserna till att en återanställning kommer att ske, 
baserat på individens kommentarer och beteende under intervjun. Apy och Ryckman (2014) anser 
att detta är första steget till att behålla en god kontakt med den som lämnar samt den sista chansen 
till att individen lämnar med en god bild av företaget, vilket styrker chanserna att individen blir en 
god ambassadör för företaget. Vid en negativ bild av företaget kan individen påverka potentiella 
medarbetare genom word-of-mouth vilket potentiellt kan innebära att arbetsgivarens rykte 
försämras som en konsekvens (Apy & Ryckman, 2014).    
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Vissa mätningar tyder på att upp till 20 procent av den totala mängden jobbansökningar som 
inkommer till en organisation består av Boomerang-anställda (Swider et al. 2017). Att vara en 
individ som lämnar en organisation kan grunda sig i olika anledningar. När en individ ser 
anställningen som temporär på grund av redan förutbestämda planer som kan innefattas av en 
vidareutbildning eller andra val kommer detta påverka det engagemang individen har till sitt arbete 
(Shipp et al. 2014). En viktig aspekt av denna form av lämnande är dock att individen inte alltid är 
missnöjd med företagets erbjudande utan snarare kan se bättre alternativ på andra håll, denna syn är 
idag vanligt förekommande (Shipp et al. 2014).   

Individer som lämnar organisationen av förutbestämt planerade skäl kan därmed vara av intresse att 
återanställa. Enligt Shipp et al. (2014) utgör anledningen till att individen har lämnat organisationen 
också hur stora chanserna är att denna återanställs. Vidare är det de individer som lämnar 
organisationen för externa faktorer, exempelvis en vidareutbildning eller flytt, som är högst 
mottagliga för en återanställning.  

Återanställning av en individ kan då bli fördelaktigt ur ledningens perspektiv då individen 
exempelvis känner till organisationskulturen och policies i företaget vilket leder till besparingar i 
form av en mindre tidskrävande rekryteringsprocess (Shipp et al. 2014). Dessutom bidrar en 
boomerang med nya perspektiv och erfarenheter samt en starkare syn på arbetsgivaren som bidrar 
till ett bättre rykte men också förmedlar företaget ut en slags “open-door policy” som en del av 
organisationskulturen vilket främjar återanställning (Apy & Ryckman, 2014).     

Valet av de personer företaget återanställer bör vara selektivt då förväntningar på individen är högre 
gällande prestationer i yrket, därmed bör någon form av strategi eller verktyg likt den vid 
attrahering av medarbetare definieras (Swider et al. 2017). Apy & Ryckman (2014) kategoriserar 
vad en boomerang konkret bör förväntas bidra med: Individen ska inte ha lämnat företaget på grund 
av misskötsel eller oetiska beteenden, individen ska också anses som en värdefull tillgång till 
företaget. Slutligen ska individen också kunna bidra med nya erfarenheter som kan hänföras till den 
befattning den återvänder till. 

2.1.1 Nya generationen av arbetskraft 
Arbetsmarknaden förändras idag då en ny generation av arbetare blir aktiva. Den nya generationen 
som till stor del består av unga som är aktiva i studier eller arbete skiljer sig mot den äldre 
generationen gällande synen på arbetet och vad det ska uppfylla (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). 
För att kunna attrahera och behålla den nya generationen krävs en förståelse för vad dessa individer 
eftersträvar och söker inom karriärslivet. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) belyser att 
individualistiska mål som möjligheter till snabbt avancemang, vilket inkluderar en högre lön och 
utmanande arbeten är den högsta prioriteten hos studenter. De eftersträvar även sociala aspekter 
med en bra kontakt mellan chefer och medarbetare men också en balans mellan fritid och arbete. 
Vidare är det ett flertal av de unga arbetarna som antingen inte vill eller är osäkra på om de vill 
stanna under en längre tid hos en organisation (Bannon, Ford & Meltzer, 2011). Uppfylls inte 
kraven på arbetet gällande användning av deras talanger och färdigheter eller om de känner att de 
inte längre utvecklas, tenderar de att lämna organisationen (Kim, Knight & Crutsinger, 2009). 

Detta indikerar på att den nya generationen arbetare ställer högre krav på arbetsgivaren och klarar 
inte de av att uppfylla dessa krav är den nya generationen arbetare benägna att lämna organisationen 
för andra möjligheter. Att attrahera och behålla framtidens arbetskraft kräver därmed en förändring 
hos arbetsgivarna, detta blir för många organisationer en utmaning.     
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2.2 Employer Branding 
Backhaus (2016) beskriver Employer Branding som ett företags identitet och bild som arbetsgivare 
av anställda som finns både utanför och inom företaget. Med anställda som finns utanför företaget 
kan exempelvis potentiella anställda räknas in. Det kan beskrivas som en organisations bild och 
förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare (Backhaus, 2016). Att attrahera och 
rekrytera är företagets tillvägagångssätt för att få in rätt medarbetare till företaget. Att arbeta med 
detta är viktigt för organisationer då konkurrensen om medarbetare i form av talanger ökar 
samtidigt som medarbetare blir mer benägna att byta arbete på en allt mer rörlig arbetsmarknad 
(Rampl & Kenning, 2014).  En vital del inom Employer Brandings externa perspektiv syftar därmed 
till att locka och rekrytera unga talanger för att skapa förutsättningar till ny kunskap, innovation och 
på så sätt konkurrensfördelar till organisationen (Sommer, Heidenreich & Handrisch, 2017). 

Employer Branding har idag vuxit fram till en av de viktigaste delarna för att också hantera och 
behålla kvalificerade anställda och därmed en viktig investering till att vara en attraktiv arbetsgivare 
(Kucherov & Zamulin, 2016). Det behöver därför nödvändigtvis inte bara stanna vid att attrahera 
och rekrytera unga talanger, ett företags kapabilitet till att utveckla och driva medarbetare framåt 
kan anses som lika viktig (Beechler & Woodward, 2009; Kucherov & Zamulin, 2016). Företaget 
bör ha ett utvecklat system och en bra infrastruktur för att erbjuda resurser till detta. Samtidigt som 
företaget bör lägga vikt vid att anställa talanger bör det också satsa på att träna, utveckla och bredda 
färdigheter för sina medarbetare. Employer Branding ses som en form av marknadsföring gentemot 
anställda av hur det är att arbeta i en organisation utifrån de värden som erbjuds av företaget till en 
anställd (Backhaus, 2016). Det kan i någon mån sammanfattas i hur attraktiv en organisation är 
gentemot anställda, det är dock viktigt att bilden av organisationen som förmedlas överensstämmer 
med hur det faktiskt är att arbeta där (Backhaus, 2016). Employer Branding blir allt mer viktigt för 
att attrahera potentiella medarbetare och engagera och behålla de medarbetare som redan finns inom 
företaget (Sokro, 2012) 

Employer Branding beskriver humankapitalet som den stora konkurrensfördelen gentemot andra 
organisationer då teorin utgår från att humankapitalet skapar värde till företaget genom att skapa 
högre produktivitet, därmed blir det också här den stora konkurrensen uppstår. För att följaktligen 
uppnå denna konkurrensfördelen syftar Employer Branding till att fungera som en symbol för att 
differentiera sig gentemot konkurrenterna via fördelaktiga aspekter som exempelvis företagets 
arbetsmiljö, utveckling, lön eller andra fördelar (Backhaus & Tikoo, 2004). Genom detta blir 
företaget en attraktiv arbetsgivare både genom att locka nya medarbetare men också tillfredsställa 
de existerande, vilket Employer Branding har som huvudbudskap, och möjligheten att få fler men 
också rätt ansökningar ökar. Fördelarna med Employer Branding förklaras via den kompetens av 
medarbetare som företaget innehar då engagemang skapar produktivitet. Trivs dessutom 
medarbetarna på sin arbetsplats ökar incitamenten att stanna inom organisationen (Backhaus & 
Tikoo, 2004).  

Vidare är Employer Branding nära besläktat med internal marketing men idag talas det i större 
utsträckning om internal branding (Kaplan, 2017), som grundar sig i att god kundservice börjar med 
nöjda och engagerade medarbetare (Wilden, Gudergan & Lings, 2010). Det externa perspektivet 
som en organisation förmedlar ut börjar därför inifrån, vilket resulterar i att potentiella medarbetare 
grundar sin syn på företaget inte bara genom vad ledare kommunicerar ut men också vad 
medarbetare som är verksamma inom organisationen förmedlar. Kaplan (2017) nämner att 
medarbetarna agerar som ambassadörer av organisationen som vid ett fungerande Employer 
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Branding-arbete kommer att sprida ett gott rykte. Det ligger därmed ett ömsesidigt intresse hos både 
arbetsgivare och medarbetare att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

2.2.1 Employer Value Proposition 
Arbetet med attrahering av rätt medarbetare börjar i att identifiera en målgrupp främst där unga 
talanger befinner sig. En grupp som till stor del består av unga talanger är individer som antingen 
studerar eller är nyutexaminerade. För att nå ut till dessa är det viktigt att dels kommunicera via rätt 
kanaler men också kommunicera rätt faktorer (Chhabra & Sharma, 2014). De fem organisatoriska 
faktorerna som sågs som attraktivast enligt en undersökning hos universitetsstudenter var 
investeringar i utveckling av medarbetare, att organisationen bryr sig om sina medarbetare, tydliga 
och långsiktiga karriärmöjligheter inom organisationen, variation i arbetet samt en dynamisk och 
framåtblickande syn inom organisationen (Chhabra & Sharma, 2014). Att kunna bemöta och 
kommunicera ut dessa faktorer via något som benämns Employer Value Proposition (EVP) beskrivs 
som ett fundament inom Employer Branding. Ett välutvecklat EVP resulterar dels i att göra 
organisationen mer attraktiv för potentiella medarbetare men också öka incitamenten för att 
nuvarande medarbetare att stanna kvar inom organisationen, vilket i slutändan styrker 
arbetsgivarvarumärket ytterligare (Sartain & Schumann, 2006).    

För att kunna bemöta kraven från den målgrupp som eftertraktas av ett företag krävs det att ett 
Employer Value Proposition skapas (Chhabra & Sharma, 2014). Backhaus och Tikoo (2004) menar 
på att denna innefattas och utvecklas i tre steg, som beskrivs i figur 1 nedan. 

Figur 1 - Tre steg att förmedla ett företags Employer Value Proposition (Backhaus & Tikoo, 2004).  

EVP syftar till att användas som ett strategiskt verktyg för att identifiera den målgrupp och nå den 
via att kommunicera ut de organisatoriska attribut som organisationen besitter och som 
differentierar sig mot konkurrenterna. Företagskulturen i sig styrker arbetsgivarvarumärket på två 
sätt: dels kan den göra arbetsgivaren attraktivare (Sommer, Heidenreich & Handrisch, 2017) och 
dels kan den, om EVP förverkligas, få medarbetare att stanna inom organisationen (Chhabra & 
Sharma, 2014).    

En stor del av processen av att hitta rätt personer innebär att kartlägga de fördelar som företagen 
själva anser att de besitter gällande arbetsgivarvarumärket (Aleksandrovna & Aleksandrovna, 
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2018). Arbetet med en långsiktig och ömsesidig gynnsam relation bör därför börja redan vid 
attrahering- och rekryteringsfasen gällande att behålla och återanställa kompetenta medarbetare.  

2.2.2 Employer Brand Loyalty 
De åtaganden och engagemang som en medarbetare ger till sin arbetsgivare beskrivs som Employer 
Brand Loyalty (EBL) där grunden av denna blir skapad och formad av organisationskulturen samt 
organisationsidentiteten där det är av yttersta vikt att medarbetarna kan dela de värdegrunder och 
mål som en organisation står för (Aleksandrovna & Aleksandrovna, 2018). Employer Branding 
används som ett verktyg för att förändra både organisationskulturen och identiteten, vidare ger detta 
en inverkan på EBL. En organisationskultur som kan skapa produktivitet men också vara stöttande 
är något som ledare bör sträva efter (Backhaus & Tikoo, 2004). Inte minst när man ämnar att 
attrahera samt behålla studenter där investeringar i utveckling av medarbetare och att organisationen 
bryr sig om sina medarbetare sågs som högst attraktivt av universitetsstudenter (Chhabra & Sharma, 
2014).  

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är därför organisationskulturen starkt kopplad med det 
engagemang som en medarbetare ger, vilket också ökar när organisationen kan erbjuda en mer 
positiv atmosfär att arbeta i. Att skapa en organisationskultur som motiverar medarbetare att stanna 
i organisationen innebär därmed att internt kommunicera en enhetlig syn på exempelvis en 
befattning eller tydliga interna karriärmöjligheter. Detta är något som Employer Branding i helhet, 
om det görs på ett adekvat sätt, syftar till att förverkliga via arbetsgivarvarumärket (Backhaus & 
Tikoo, 2004). I relation till att det är ledarna som förmedlar organisationskulturen är en viktig 
aspekt av detta dock att de ledandes syn och engagemang genomsyrar organisationskulturen, vilket 
påverkar synen på arbetsgivarvarumärket som helhet hos potentiella medarbetare men också de som 
redan är inom organisationen.  

2.3 Kommunikation av EVP  
Individer som en gång lämnat företaget kan ha gjort så på grund av brister i arbetsgivarens 
tillvägagångssätt att följa upp sitt EVP eller brister i kommunikationen, gällande faktorer som 
exempelvis interna karriärmöjligheter, som företaget också kan åtgärda (Myrden & Kelloway, 
2015). Vid en sådan händelse där EBL är bristfällig, blir det därför viktigt att identifiera 
anledningen dels för att arbetsgivarvarumärket som helhet riskerar att försämras men också för att 
återigen kunna skapa engagemang och motivation. 

Wilden, Gudergan och Lings (2010) karaktäriserar arbetsmarknaden som en plattform där en stor 
mängd informationsasymmetri förekommer. Då en medarbetare och en arbetsgivare ingår ett 
långsiktigt kontrakt med varandra, kommer parterna därmed försöka minska denna asymmetri med 
olika medel. Myrden och Kelloway (2015) beskriver det kritiska i hur och att arbetsgivare 
kommunicerar ut sina organisatoriska attribut genom sitt arbetsgivarvarumärke. Det gäller därmed 
att skapa en medvetenhet hos potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare som är korrekt och att 
företaget förmedlar sin existens och bredd av befattningar vilket kan göras via exempelvis 
traineeprogram, marknadsföring i olika former eller deltagande vid mässor. För att som arbetsgivare 
nå studenter som målgrupp förespråkar Chhabra och Sharma (2014) den digitala plattformen och då 
främst via jobbportaler, något som också prefereras av studenter är presentationer och besök av 
företagen.  
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En konsekvens av en svag kommunikation av arbetsgivarvarumärket kan leda till en 
informationsasymmetri (Myrden & Kelloway, 2015). Detta kan innebära att de arbetssökande  
själva fyller i information där det saknas eller använder sig av word-of-mouth, vilket leder till en 
subjektiv perception av företaget som kan skapa en avvikelse. En ytterligare konsekvens av detta 
kan leda till felrekryteringar som i sin tur leder till högre personalomsättning.   

Det interna arbetsgivarvarumärket kan främst beskrivas med hjälp av nyckelordet behålla då de 
redan existerande medarbetarna står för denna aspekt. Det externa arbetsgivarvarumärket kan både 
beskrivas med hjälp av nyckelorden attrahera, rekrytera men också återanställa, då detta perspektiv 
innefattas av unga talanger men också blivande unga talanger som idag studerar. En extern individ 
kan också innefattas av någon som har varit anställd men idag sysslar med något annat, dessa 
individer har därför värdefulla åsikter och insikter hos den arbetsgivare denne varit verksam i 
(Shipp et al. 2014). Om ett flertal individer som jobbat under samma arbetsgivare dessutom delar 
uppfattningar om denne, negativa som positiva, blir dessa än mer intressanta och relevanta speciellt 
om dessa skiljer sig från vad arbetsgivaren vill identifieras med.  

2.3.1 Samstämmigt perspektiv av EVP  
Utifrån tidigare teori har vi skapat en modell för att förenkla och förtydliga i förklaringen av 
samstämmigheten gällande återanställningsbara medarbetare kontra ledarnas perspektiv på 
företagets EVP. Med hjälp av modellen och vad den kan påvisa vill vi därmed belysa hur företag 
kan identifiera huruvida två olika perspektiv på arbetsgivarens erbjudande stämmer överens.  

De perspektiv som fokuseras är de återanställningsbara medarbetarnas kontra chefernas perspektiv 
då det är dessa två grupper som studiens huvudsakliga empiriska data har hämtats från. Det EVP 
som företaget, sett ur individens perspektiv, erbjuder innefattas av ett flertal delar: interna 
karriärmöjligheter inom organisationen, arbetsmiljö, sociala aspekter och lön är exempel på några 
av dessa (Ambler & Barrow, 1996). 

Vår modell grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna som vi i tidigare avsnitt behandlat inom 
Employer Branding och Boomerang. Främst ligger grunden i att undersöka företagets EVP och 
delar i detta, exempelvis karriärmöjligheter, lön, arbetsmiljö etc. Dessa delar är vanligt 
förekommande för att differentiera sig gentemot andra företag (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare 
syftar modellen till att belysa om kommunikationen av företagets EVP görs på ett tillräckligt eller 
bristfälligt sätt genom att jämföra hur chefer och återanställningsbara medarbetare uppfattar detta. 
Detta blir intressant för vår undersökning då förmedlande av ett EVP är viktigt för att skapa 
engagemang och uppfylla medarbetares krav (Myrden & Kelloway, 2015). Om engagemang skapas 
och medarbetares förväntningar på kommunicerade löften uppfylls ökar också chansen till 
återanställning efter att individen lämnat företaget (Shipp et al. 2014). 

Utifrån detta väljer vi att utforma modellen i form av två separata cirklar där den ena består av 
chefernas perspektiv och den andra består av de återanställningsbara medarbetarnas. I 
undersökningsområdet, som innefattas av en del av EVP, integreras cirklarna i olika hög grad 
beroende på hur stor samstämmighet som råder angående aktuell del av EVP. Detta blir användbart 
för att påvisa att företag bör kunna ge och kommunicera ut en attraktiv och korrekt bild av vad 
företaget står för och erbjuder i form av sitt EVP. Undersökningsområdet syftar därmed till att 
identifiera om undersökt del av ett EVP kan möjliggöra en återanställning. En gemensam bild som 
delas av medarbetare och ledare kan därmed förbättra företagets attraktionskraft och möjligheten till 
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återanställning kan öka då organisationen lyckas förmedla en korrekt bild av dess EVP 
(Aleksandrovna & Aleksandrovna, 2018).    

 

Figur 2 - Samstämmigheten i medarbetarnas och ledningens perspektiv gällande synen på företagets EVP 

Genom användande av vår modell när vi analyserar vår empiri kan vi undersöka och illustrera om 
en eventuell avvikelse eller informationsasymmetri råder eller ej mellan de undersökta grupperna. 
Detta då företaget bör uppnå samstämmighet då en korrekt bild och kommunikation av dess EVP är 
vitalt. Företaget bör undvika en informationsasymmetri för att skapa en så korrekt och attraktiv bild 
av sig som arbetsgivare som möjligt (Myrden & Kelloway, 2015). Ett bra arbete med detta ökar 
också chansen till en återanställning om en individ en gång lämnat företaget, givet att intresse finns 
(Apy & Rickman, 2014).  

2.4 Tidigare forskning och val av teori 
Som tidigare nämnts kan Employer Branding beskrivas som en organisations förmåga att attrahera, 
rekrytera och behålla nuvarande och potentiella medarbetare (Backhaus, 2016). Tidigare forskning 
inom ämnet har främst fokuserat på attrahering av potentiella medarbetare samt att behålla 
nuvarande medarbetare (Bussin & Mouton, 2019; Tanwar & Prasad, 2016). I relation till Sullivans 
(2004) citat: "A targeted, long-term strategy to manage the awareness and perceptions of 
employees, potential employees, and related stakeholders with regards to a particular firm", vill vi 
därmed belysa att Employer Branding främst, i tidigare forskning, syftat till att skapa en långsiktig 
rekryteringsstrategi samt att behålla nuvarande anställda. Idag står företagen inför en utmaning då 
arbetsmarknaden blir allt rörligare och individer är mer benägna att byta yrke (Shipp et al. 2014).Vi 
anser att en av flera lösningar på detta är att ge medarbetare en möjlighet att återvända. En 
återanställning kan liknas med en återattrahering, vilket också gör många av attraheringsstrategierna 
inom Employer Branding ytterst relevanta även om den dock kräver ett mer skräddarsytt EVP 
(Bussin & Mouton, 2019).  

En speciellt intressant målgrupp för många företag idag är studenter. Incitamenten att anställa dessa 
är många, trots höga kostnader gällande den externa kommunikationen (Chhabra & Sharma, 2014). 
Det benämns som campus recruitment och beskrivs som effektivt då många studenter är mer 
benägna att lära sig, dessutom har de lättare att implementeras in i en organisationskultur, jämfört 
med vanliga rekryteringar. Ett förekommande fenomen är att unga idag vidareutbildar sig, samt att 
de också lämnar ett enkelt jobb för att just studera (Andersson & Gullberg Brännström, 2017). 
Dessutom är det inte ovanligt att unga människor i studier också har någon form av extra jobb 
(Lopez, 2018). Då studenter ofta tillhör eller tillhört en organisation som består av många enkla 
jobb, har också dessa organisationer en stor möjlighet att återanställa dessa efter avslutad utbildning 
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inom andra delar av organisationen. Detta förutsatt att organisationen också har ett flertal olika 
befattningar som kan matcha individens drivkrafter och utbildning.   

Utifrån det faktum att avgränsningar inom Employer Branding-studier anses som relevanta (Bussin 
& Mouton, 2019; Tanwar & Prasad, 2016) samt att arbetsmarknaden idag blir allt rörligare (Shipp et 
al. 2014) menar vi att det finns utrymme för att studera hur ett specifikt företag bedriver, samt kan 
utveckla, arbetet med återanställning av tidigare personal då det kan ses om en potentiell outnyttjad 
resurs. Valet av återanställning som del av Employer Branding anser vi därför vara relativt 
outforskat men något mycket intressant i förhållande till det syfte och frågeställningar studien utgår 
från. Valet av studenter som fokusgrupp för återanställning är relevant för oss dels då många 
blivande unga talanger finns där men också då ett flertal av de studerande har ett extra jobb, ofta 
inom enkla jobb vilket innebär att de redan tillhör eller tillhört företaget.  

2.4.1 Avslutande motivering för teorival 
Employer Branding grundar sig dels från teorier inom marknadsföring (Edwards, 2010). Men det 
grundar sig också Human Resource Management (HRM), vilket även Boomerang gör (Edwards, 
2010; Apy & Ryckman, 2014). I det avseendet kan likheter finnas mellan de båda teorierna. HRM 
utgår huvudsakligen från medarbetarna (Gilmore & Williams, 2013), där Boomerang och Employer 
Branding har mycket av sina grundfundament. Både Boomerang och Employer Branding berör 
exempelvis, personalhantering, attrahering, rekrytering och utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004; 
Kucherov & Zamulin, 2016; Beechler & Woodward, 2009; Apy & Ryckman, 2014; Shipp et al. 
2014). De båda teorierna belyser vikten av att uppfylla löften och förväntningar medarbetare har för 
att tillfredsställa dem. De båda teorierna är också relevanta för oss då de båda behandlar unga 
talanger och den nya generationen arbetskraft (Sommer, Heidenreich & Handrisch, 2017; Tanwar & 
Prasad, 2016; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010; Chhabra & Sharma, 2014). Detta är relevant då vår 
studie riktar sig mot unga akademiker.  

Employer Branding kan hjälpa organisationer att fokusera på en specifik målgrupp och attrahera 
densamma (Chhabra & Sharma, 2014). Denna attrahering sker oftast gentemot unga talanger och 
organisationen kan då skräddarsy sitt EVP gentemot vissa personer. Om en individ sedan lämnar 
organisationen föds senare möjligheten till en återanställning. Det krävs då en form av en 
fungerande avslutningsprocess där EVP återigen kan komma att spela en central roll. 
Organisationen bör återigen skräddarsy och förnya sitt löfte för att locka tillbaka samma individ 
med Employer Branding som verktyg (Franckeiss, 2010). Förnyelsen av EVP kan liknas av en 
återattrahering vilket med fördel kan baseras på tidigare attraheringsstrategier. Detta kan också 
bidra med att EBL ökar då individen som blir återanställd blir del av en specifik målgrupp och 
därmed eftertraktad. Detta belyser kopplingar mellan en återanställning där denna kan ske genom 
Employer Branding och då främst genom användandet av det strategiska verktyget EVP.  

Med dessa två huvudsakliga teorival anser vi ge oss själva verktyg för att svara på vårt syfte och 
våra frågeställningar. Genom att undersöka ett företags arbete med Employer Branding kan vi se 
hur starkt deras arbetsgivarvarumärke är (Backhaus, 2016). Det arbetet kan i många avseenden 
säkerligen också förbättras. Vi vill undersöka om medarbetares syn på ett företag kan förändras till 
det bättre genom ett utvecklat arbete med EVP för att främja en återanställning. Stärks 
arbetsgivarvarumärket ytterligare om återanställningar görs? 

Trots att återanställning nämns i Employer Branding-sammanhang, exempelvis genom Dyhre och 
Parment (2013), återfinns det ej i teoretiska sammanhang i särskilt stor utsträckning. Det berörs av 
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Franckeiss (2010) men inte i tillräcklig omfattning. Utöver det nämns det således inte i teoretiska 
sammanhang i den omfattning vi behöver. Därför väljer vi också oss av att använda Boomerang. 
Den kompletterar Employer Branding på ett relevant sätt då den tar upp incitament, 
tillvägagångssätt och konsekvenser kopplat till att återanställa tidigare medarbetare (Shipp et al. 
2014; Kulik et al. 2015; Apy & Ryckman, 2014; Swider et al. 2017).  Detta ger oss därmed en 
starkare teoretisk förankring. Med stöd av Boomerang vill vi se om och hur en organisations 
arbetsgivarvarumärke, genom Employer Branding, kan påverkas av återanställningar. 
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3. Metod och metodologiska överväganden 
I följande avsnitt presenteras metodologiska val och genomförandet av studien vid insamling av 
empiri. Inledningsvis redogörs studiens metodval samt det företag som studien utgått ifrån. Därefter 
motiveras de val av respondenter som gjorts där information om dessa också presenteras. Dessutom 
redovisas det för hur insamlingen av empiri gick till. Avslutningsvis diskuteras valet av metod samt 
hur empirin skall användas i analysen.  

3.1 Kvalitativ metod  
Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats då vi som forskare vill tolka och förstå det fenomen vi 
valt att undersöka, vilket då har krävt en hög nivå av flexibilitet och öppenhet (Jacobsen, 2002). Då 
våra intentioner har varit att just tolka och förstå huruvida ett företag med enkla jobb kan använda 
sig av Employer Branding för att återanställa tidigare butiksmedarbetare till andra delar av 
organisationen, har studien därför anammat en kvalitativ undersökningsmetod. Studien har samlat 
information kring ett samband som tidigare litteratur lämnat relativt outforskat. Detta, i kombination 
med att studien fokuserar på förhållandevis få respondenter (tio stycken) som i förlängningen inte 
kan skapa generalisering kring ämnet, är ytterligare anledningar till att studien har utgått från en 
kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). Vidare har vi relaterat flexibiliteten och öppenheten till 
tolkningarna av respondenternas svar, därmed har vi använt oss av öppna frågor i intervjuerna som 
inte lett in respondenterna till ett givet svar. Vi har genomfört öppna intervjuer med medarbetare 
och chefer på olika ICA-butiker. Dessutom har en intervju med Employer Branding-experten Anna 
Dyhre och en HR-chef på ICA-Gruppen, Eva Östh, genomförts. 

Då studien syftat till att undersöka ett empiriskt fenomen, genom insamling av empiri utifrån en 
kvalitativ metod, anammar vi en induktiv ansats eftersom en sådan typ av metod är mer öppen för 
ny information (Jacobsen, 2002).  För att underlätta en förståelse för det fenomen vi undersökt kan 
man hantera förhållandet mellan teori och empiri på olika sätt. Utifrån valet av en induktiv ansats 
går studien “från empiri till teori”. Med det menas att empirin samlats in nästan helt utan 
förväntningar. Teorierna formulerades sedan utifrån den insamlade och bearbetade empirin 
(Jacobsen, 2002). Studien har därmed syftat till att, genom en utgångspunkt i insamlad empiri, 
utvidga de redan befintliga teorierna inom studiens undersökta område. Då en induktiv ansats 
anammas bör man dock vara medveten om att vi som författare aldrig kan vara helt öppna vilket i 
förlängningen innebär att en helt objektiv bild av verkligheten kan vara svårt att återge. 

3.2 Empiriskt fält  

ICA  
Med grund i problematiseringen gällande unga i enkla jobb har vi valt ICA som objekt för den 
empiriska undersökningen vi utfört. Valet av ICA grundar sig främst i företagets höga 
personalomsättning (ICA Gruppen, 2019a) samt den mängd enkla jobb som typiska matbutiker 
erbjuder, vilket skapar incitament för medarbetare att lämna sin anställning för att istället studera 
(Andersson & Gullberg Brännström, 2017). Vi ser även en stor potential inom ICA då ICA Gruppen 
i stort hade över 22 000 anställda år 2018 inom en rad olika branscher, exempelvis bank, försäkring, 
marknadsföring och HR för att nämna några (ICA Gruppen, 2019b). Detta innebär att många 
tidigare medarbetare som haft ett enkelt jobb potentiellt kan återvända till företaget efter avslutade 
studier.  
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ICA blev 2018 utnämnda av Universum som årets Employer Branding-företag. Universum ger 
årligen ut ett pris för bästa Employer Branding arbetet av ett företag samt gör mätningar gällande 
vem studenter och unga talanger ser som den mest attraktiva arbetsgivaren (Universum, 2019). ICA 
fick pris för ett exemplariskt arbete inom attrahering av medarbetare och då främst genom 
kommunikation inom talangmarknaden (ICA Gruppen, 2019c). Therese Carlsson, Employer 
Branding specialist på ICA, diskuterar dock kring att företagets karriärmöjligheter och bredd av 
olika befattningar inte når ut till tillräckligt många (ICA Gruppen, 2019c). Trots att ICA genomför 
ett bra arbete inom attrahering, lämpar sig företaget som undersökningsobjekt då ICA dels 
bevisligen visar ett stort intresse gällande Employer Branding-frågor, samt att ICA:s jobb gällande 
att just återanställa tidigare medarbetare, efter att dessa avslutat en akademisk utbildning, kan ses 
som eftersatt. Andra anledningar till att valet av fallföretag föll på ICA har att göra med våra egna 
kontakter med nuvarande butikschefer och handlare samt att ICA också finns tillgängligt i hela 
landet vilket underlättade och breddade insamlingen av empiri. Detta innebar fördelar i form av att 
kontakt lättare kunde tas med främst olika handlare för att planera in intervjutillfällen. Då 
intervjuerna genomfördes presenterades studiens syfte. För att däremot reducera risken för att 
respondenter, som vi sedan innan hade en personlig relation till, inte anpassade sina svar ställdes 
öppna frågor under intervjuerna samt att något förmodat resultat av studien ej diskuterades.  

För att fånga respondenternas olika perspektiv och synsätt på fenomenet återanställning och hur det 
görs samt kan utvecklas inom ICA har studien strävat efter en öppenhet för att inkludera ett såpass 
brett perspektiv som möjligt. Därför kan också valet av olika ICA-butiker, samt respondenter, ses 
som relevant då faktorer som exempelvis antal anställda, typ av ledare, storlek eller utbud butikerna 
emellan varierar. Detta kan bidra till skillnader gällande individernas syn på företaget och därmed 
resultera i en bredare nyans av svar. Unga människor i åldrarna 18-25 är benägna att ta enkla jobb 
(Andersson & Gullberg Brännström, 2017), därmed blev detta vår målgrupp för intervjuerna 
gällande de fyra medarbetarna på ICA. För att också kunna jämför medarbetarnas syn med ledares 
intervjuades även tre stycken handlare samt en personalchef på olika ICA-butiker. 

3.3 Urval av respondenter  
Vid genomförandet av en kvalitativ studie utifrån öppna intervjuer måste olika urval göras gällande 
vilka personer som ska intervjuas. Studien har utgått ifrån totalt tio intervjuer dels på grund av 
tidsmässiga anledningar men också då studien undersökt hur enskilda individer ser på ett specifikt 
fenomen snarare än att skapa generalisering kring ett bredare ämne (Jacobsen, 2002). Utifrån 
kriterier kopplade till studiens syfte samt frågeställningar har respondenter valts ut för att samla in 
relevant empiri. Då människor med olika befattningar har skilda uppfattningar om olika fenomen 
och företeelser har individer delats in i olika undergrupper för att belysa och jämföra dessa gruppers 
olika syn på studiens frågeställningar (Jacobsen, 2002). Studien utgår dels från tidigare medarbetare 
inom företaget men också personer på ledande positioner inom olika butiker för att få en så 
mångfacetterad bild som möjligt av fenomenet.  

Då studien syftat till att undersöka hur ICA gör för att återanställa tidigare medarbetare, efter att 
dessa avslutat en akademisk utbildning, intervjuades fyra tidigare medarbetare som nu påbörjat, 
eller precis ska påbörja, en akademisk utbildning. Enligt Shipp et al. (2014) utgör anledningen till 
att en individ har lämnat en organisation också hur stora chanserna är att denna återanställs. 
Författarna beskriver att personer som lämnar en organisation för externa faktorer, som exempelvis 
vidareutbildning, är högst mottagliga för en återanställning vilket visar på anledningen till varför 
tidigare medarbetare som nu studerar valts ut som respondenter. De utvalda medarbetarnas 
utbildningar har också tagits i beaktande i urvalet då dessa ska matchas av potentiella befattningar 
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inom ICA Gruppen. Därför utgick också studien, gällande de medarbetare som intervjuades, från 
individer som ska eller redan har påbörjat en utbildning som kan leda till en eventuell 
återanställning inom den undersökta organisationen. Således exkluderades medarbetare som inte 
påbörjat eller ämnar påbörja en akademisk utbildning.  

För att jämföra tidigare medarbetares syn på ICA som arbetsgivare och eventuella 
karriärmöjligheter inom företaget med ledande personer inom ICA intervjuades även tre ICA-
handlare samt en personalchef på olika butiker. Det är också dessa som har potential och 
förutsättningar att förändra medarbetarnas möjligheter samt synen på möjligheter inom ICA.    

Att studiens empiri insamlats från tidigare medarbetare och nuvarande chefer på olika ICA-butiker 
kan förklaras av studiens syfte. De tidigare medarbetarna som undersökts har en gång haft ett jobb 
på en ICA-butik, det är också där ett eventuellt arbete gällande återanställning av kompetent 
personal inom andra delar av koncernen måste initieras. Detta, i kombinationen med att vi ville 
undersöka fenomenet återanställning och visa på hur arbetet med detta kan utvecklas i olika butiker, 
gör att butiker undersöks snarare än koncernen som helhet. För att också få ICA Gruppens 
perspektiv gällande de studien undersökt intervjuades även en HR-chef inom ICA Gruppen, Eva 
Östh. Detta för att det trots allt är inom denna del av organisationen som befattningar, som tilltalar 
tidigare medarbetare som avslutat en akademisk utbildning, finns samt att mer övergripande 
arbetsmetoder och verktyg kan tas fram av ICA Gruppen för att hjälpa butikerna gällande dessa 
frågor.  

För att dessutom ge ett kompletterande perspektiv på återanställning som fenomen samt hur det kan 
användas av företag genomfördes en intervju av Employer Branding-experten och författaren Anna 
Dyhre. Då respondenten har stora kunskaper kring återanställning i allmänhet, samt Employer 
Branding i synnerhet, intervjuades hon för att ge en mer allmän och kompletterande bild av fältet 
samt vilka verktyg som kan tänkas underlätta arbetet med återanställning av tidigare medarbetare 
efter att dessa avslutat en akademisk utbildning.  
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3.4 Respondenter 

 
Tabell 1: Studiens respondenter på olika ICA-butiker 

I denna tabell redovisas vilka respondenter, på olika ICA-butiker, som intervjuats. Variabeln 
“Ålder” inkluderas då vi anser att det underlättar för läsaren och ger denne tydlig information om att 
respondenterna tillhör den åldersgrupp som vi ämnat undersöka. Variabeln “Butik” inkluderas för 
att påvisa vilka avgränsningar som gjorts i form av olika typer av butiker men också inom vilka 
geografiska områden vi hållit oss till. Variabeln “Befattning på ICA” inkluderas för att tydligt 
redogöra för vilka avgränsningar vi använt oss av och underlätta för läsaren när ett eventuellt namn 
nämns löpande i texten. Variabeln “Eventuell annan nuvarande sysselsättning” inkluderas för att ge 
läsaren en tydlig bild om medarbetaren idag är student inom ett relevant område för vår studie och 
att den därmed är återanställningsbar. 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Insamling av empiri 
Vi intervjuade fyra medarbetare samt fyra chefer på olika ICA-butiker. Då vi efterhand såg behovet 
av att addera ytterligare perspektiv gällande synen på återanställning inom Employer Branding samt 
ICA:s synsätt intervjuades Anna Dyhre och Eva Östh. På grund av tidsmässiga samt geografiska 
skäl genomfördes de kompletterande intervjuerna via telefon där respondenterna fick svara på 
öppna frågor. Då främst gällande deras syn hur företaget kan utveckla arbetet gällande 
återanställning av tidigare medarbetare efter att dessa avslutat en akademisk utbildning. 
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För att först skapa en relation med olika butiker som i förlängningen innebar att vi kunde boka in 
olika intervjuer, med dels anställda i chefsposition samt medarbetare som föll inom de ramar som vi 
satt upp för enkla jobb, tog vi kontakt med olika butiker som vi ansåg passa oss avseende 
geografiska, tidsmässiga och storleksmässiga skäl. Vid vissa butiker kunde vi inte genomföra 
intervjuer då respondenterna av olika anledningar tackade nej till att medverka.  

Vi avsåg, i den mån det var möjligt, att genomföra alla intervjuer på individernas respektive 
arbetsplats för att skapa en bekväm miljö för respondenten samt kunna genomföra fler intervjuer. Vi 
genomförde sex av tio intervjuer ansikte mot ansikte istället för via telefon då vi dels ville minimera 
risken att respondenten överdrev i sina svar, dels för att få respondenten att öppna upp sig och ge 
mer utvecklade svar (Jacobsen 2002). Vi avsåg även att minst två av oss skulle vara närvarande vid 
intervjuerna för att på sätt skapa en mer levande dialog samt att anteckna vad respondenten svarar. 
På så sätt kunde en av oss fokusera på att hålla intervjun vid liv och fånga upp eventuella 
följdfrågor medan den andra kunde säkerställa inspelningen av intervjun samt föra anteckningar 
över intressanta reflektioner som uppkom från de svar som genererades. På grund av tidsbrist samt 
geografiska aspekter genomfördes dock två intervjuer med en intervjuare närvarande. Intervjuerna 
spelades även in för att sedan transkriberas. 

Målet med intervjuerna var att skapa en öppen och innehållsrik dialog. Därför strukturerade vi upp 
intervjun utifrån ett antal olika faktorer. Inledningsvis presenteras studiens generella innehåll samt 
kort bakgrundsfakta gällande Employer Branding, detta för att direkt få respondenterna att förstå 
varför dom intervjuades samt vad som kommer tas upp (Jacobsen, 2002). Dock gavs inte överdrivet 
mycket information kring vår studie då vi befarade att det hade kunnat leda in respondenten på ett 
givet svar. Därefter bestod intervjun av ett antal allmänna frågor för att respondenten, i den 
utsträckning det var möjligt, fick möjligheten att styra intervjun snarare än att vi som intervjuare 
gjorde detta för att på så sätt skapa en öppenhet och flexibilitet i intervjun (Jacobsen, 2002). När det 
därefter i ett senare skede av intervjun fanns behov av att styra respondenten en aning ställdes mer 
specifika frågor för att få svar på det som empirin primärt syftat till att undersöka (Jacobsen, 2002). 
Olika följdfrågor ställdes också till respondenterna för att fördjupa resonemang kring intressanta 
diskussioner då intervjuerna genomfördes.  

Utformandet av frågorna som senare användes i intervjuerna utgick från olika teoretiska 
nyckelbegrepp inom Employer Branding, där attrahera, behålla och återanställa var fokusbegrepp. 
Detta då en framtida återanställning även kan ses som en återattrahering eller ett framtida 
bibehållande av en anställd. För att få en bred och djup förståelse för hur det undersökta företaget 
arbetar med Employer Branding för att främja återanställningar av tidigare medarbetare 
inkluderades dessa typer av begrepp indirekt i frågorna för att generera mer öppna och innehållsrika 
svar. Gällande tidigare och nuvarande medarbetare avsåg frågorna främst att undersöka avsikten 
med anställningen, medarbetarnas inställning till en eventuell återkomst till företaget samt 
kommunikationen som fördes och idag förs från företaget. Gällande chefer inom företaget avsåg 
istället frågorna främst att ta reda på hur företaget marknadsför sig gentemot nuvarande och tidigare 
anställda samt hur ett sådant arbete skulle kunna utvecklas. 

Då det i efterhand framkom ett behov av att ställa en ytterligare fråga till cheferna på olika ICA-
butiker återupptogs kontakten och följdfrågan ställdes. För en omfattande beskrivning av de frågor, 
samt följdfrågor och kompletterande frågor, som använts vid intervjuerna av respondenterna, se 
bilagor. 
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3.5.2 Insamling av teori 
Vid insamlingen av teori användes olika sökmotorer som exempelvis Google Scholar, Primo, Web 
of science m.fl med sökord som “återanställning”, “rehire”, “reattract”, “re-employ”, “reinstate” 
kombinerat med Employer Branding. Vid dessa sökningar kommer få och relativt intetsägande 
resultat upp. En fallstudie angående “re-employ” hittades som behandlade en organisation som har 
genomgått en nedskärning och målet var nu att återanställa dessa. Denna har dock en annan 
utgångspunkt än vad vår studie syftar till och därmed sågs den som irrelevant. Det som kommer upp 
är i huvudsak sådant som tas upp från empiriska källor, exempelvis bloggar och från olika 
organisationer. Det finns med i sådana källor som vi anser inte är adekvata för att ha som en del i en 
teoretisk referensram. Därför vill vi belysa att återanställning trots allt finns i och kring Employer 
Branding och att det är en relevant del att ta upp och undersöka. Den finns dock inte i teorin med en 
frekvens och substans som vi anser vara adekvat för vår teoretiska referensram. 

3.6 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod kan också kritiseras samt ifrågasättas utifrån en rad olika aspekter. 
Kvalitativa studier och dess resultat kan inte ses som generaliserande vilket också kan innebära att 
respondenterna och deras svar inte ses som representativa för den utvalda undersökningsgruppen, i 
detta fall tidigare och nuvarande anställda på ICA-butiker, samt ICA Gruppen (Bryman, 2004). 
Detta är viktigt att ta i beaktande och understryka att denna studie inte heller ämnat att skapa 
generalisering inom ämnet.  

Utifrån den valda metod som denna studie utgår ifrån kan även andra faktorer påverkat analysen 
och slutsatser negativt. För att minska risken med att vi som författare kan ha gjort val och 
avgränsningar utifrån allt för subjektiva grunder, samt att det kan finnas en skillnad mellan de val 
och avgränsningar vi sagt oss ha gjort, jämfört med vad som faktiskt förverkligats då studien 
genomfördes, har vi som författare redogjort för de argument som olika val tagits utifrån för att 
bringa mer klarhet genomgående i studien (Bryman, 2004). Ytterligare problem som valet av en 
kvalitativ metod innebär är att den är resurskrävande. Dels tar intervjuer lång tid att planera, boka in 
och genomföra. Dessutom är det tidskrävande att därefter transkribera intervjuerna (Jacobsen, 
2002). Vi som forskare har varit medvetna om detta och har därför avsett att motivera valet av 
metod väl för att påvisa att de resurser som krävts vid genomförandet av studien varit befogade.  

Dessutom har studien utgått från endast tio respondenter som, exkluderat Anna Dyhre och Eva 
Östh, arbetar eller har arbetat på ICA-butiker i Mellansverige då tidsbrist samt geografiska aspekter 
spelat in. Olika typer av bortfall har även förekommit kopplat till studiens respondenter. Vid vissa 
butiker fanns det inte möjlighet att intervjua en anställd. Andra butiker som kontaktades hade inte 
möjlighet att ställa upp eller återkom inte alls med svar gällande medverkan i studien. Dessutom har 
en intervju med en anställd exkluderats i studien då respondenten i fråga inte uppfyllde de kriterier 
som sattes upp gällande framtida ambition att vidareutbilda sig.  

Vårt val av metod får stora konsekvenser för studiens validitet och reliabilitet. Beroende på vad 
studien syftar till att undersöka lämpar sig också olika typer av metodologiska val för att studiens 
skall ses som giltig (validitet) och trovärdig (Reliabilitet), vilket visar på att det heller inte finns en 
undersökningsmetod som alltid är lämplig eller olämplig (Jacobsen, 2002). Denna studie har syftat 
till att undersöka fenomenet återanställning inom ramen för Employer Branding för att skapa ett 
bredare perspektiv på fenomenet och hur det används samt kan användas för att gynna ett företag. 
Då blir också det metodval som gjorts i denna studie giltigt, i och med att empirin samlats in genom 
intervjuer, som på djupet genererat detaljerad information där relativt få respondenter intervjuats. 
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Dessa har dock utgått ifrån en rad olika butiker för att skapa ett bredare perspektiv samt generera 
mer mångfacetterade svar på frågor kring återanställning. Valet av en kvalitativ metod kan därmed 
ses som giltigt då en sådan typ av metod lämpar sig att applicera i relation till det syfte studien 
ämnat undersöka (Jacobsen, 2002).  

Andra alternativa metoder kan även användas vid genomförandet av en undersökning. En 
kvantitativ metod lämpar sig istället då studien utgår från ett större antal enheter samt att den också 
ämnar skapa generalisering kring verkligheten (Jacobsen, 2002). Då denna studie istället utgår från 
färre antal enheter, att den inte avser skapa generalisering samt att det intressanta ligger i vad 
respondenterna svarar på öppna frågor snarare än hur stor svarsfrekvens ett visst svarsalternativ har, 
gör att en kvantitativ metod inte lämpar sig för denna studie. En fallstudie kan istället vid första 
anblick förefalla lämpa sig bättre i denna studie då endast ett företag undersöks. Då målet med en 
fallstudie är att generera generaliserbara resultat för att utveckla teoribildningen lämpar sig dock 
inte fallstudie som metod i denna uppsats, då denna studie som tidigare nämnt ej ämnar att skapa 
just generalisering (Flyvbjerg, 2006). 

Då en förutsättning för att en studie skall ses som giltig är att den också är tillförlitlig, innebär det 
att vi som författare först och främst måste visa på studiens giltighet, för att på så sätt också upprätta 
studiens tillförlitlighet (Lincoln & Guba, 1985). För att skapa en större trovärdighet gällande 
studien har intervjuerna genomförts på respondenternas arbetsplatser samt att frågorna har 
utformats som öppna utan intention att leda in respondenten till ett givet svar. Allt detta för att få 
respondenterna så bekväma och sanningsenliga som möjligt för att inte generera felaktig empiri 
som därmed kan påverka resultatet av studien (Jacobsen, 2002).  

3.6.1 Etiska överväganden 
Då Vetenskapsrådet (2002) gett ut vissa riktlinjer gällande etiska överväganden som bör tas i 
beaktande vid genomförandet av en studie har vi valt att förhålla oss till dessa. Exempelvis har vi 
varit tydliga med samtliga respondenter angående vad studien syftar till och vad vi undersöker. 
Respondenterna har också blivit informerade om deras roll i studien. Samtliga deltagare har också 
haft rätten att bestämma över sin medverkan. Potentiella respondenter har blivit tillfrågade att 
medverka i studien men har tackat nej eller inte återkommit med svar. Dessa personerna har då inte 
fått ytterligare frågor gällande en potentiell medverkan samt att de heller inte nämns i studien. 

Dessutom har samtliga av studiens respondenter medgivit att deras namn får inkluderas i studien. Vi 
har inte eftersträvat efter att få ut känslig information som skulle missgynna respondenten, utan 
snarare gett den möjligheten att svara i den mån den vill. Alla förekommande citat har också 
godkänts av berörd respondent vilket ytterligare stärker studiens tillförlitlighet. 

3.7 Analys av data 
Efter insamling av empiriskt data genom intervjuer har materialet bearbetats och analyserats, där 
tillvägagångssättet kan beskrivas som en textanalys (Jacobsen, 2002). Analysprocessen bestod 
främst i tre olika steg. För att få en djup och detaljerad sammanställning av den empiri vi samlat in 
var det i ett första steg nödvändigt att beskriva det respondenterna svarat under de tio olika 
intervjuerna som genomfördes (Jacobsen, 2002). Detta gjordes i form av de transkriberingar som 
genererades utifrån de inspelade intervjuerna samt anteckningar från dessa. I detta steg startade 
processen i att se eventuella analyser, dock exkluderades inget utav det som empirin frambringade i 
detta steg.  
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Nästa steg i analysprocessen bestod i att systematisera, kategorisera och reducera den insamlade 
empirin. Då empirin inte bara bestod av data som var direkt applicerbar vid analys av studiens syfte 
samt frågeställningar var allt heller inte relevant för oss. Därför exkluderades icke nödvändig empiri 
medan den som ansågs som användbar istället kategoriserades för att få en bättre överblick av 
empirin. Detta gjordes för att underlätta vid analysen för att lättare kunna förmedla det som 
framkommit av studien (Jacobsen, 2002). Detta resulterade i den sammanställning av empiri som 
går att läsa i avsnitt 4.  

Det tredje och sista steget i analysprocessen bestod i att kombinera den kategoriserade och 
sammanställda empirin med applicerbar teori. I detta steg tolkades och jämfördes insamlad empiri, 
först och främst sinsemellan, för att sedan kombineras med tidigare forskning kring ämnet. Olika 
citat och resonemang som empirin genererade kombinerades med teori för att på så sätt kunna dra 
egna slutsater kring det studien syftat till att undersöka (Jacobsen, 2002). Detta resulterade i det 
analysavsnitt som går att läsa i avsnitt 5.  
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4. Empirisk data 
I följande avsnitt presenteras den empiri som framkommit genom de tio intervjuer som genomförts 
med tidigare medarbetare, som påbörjat eller ska påbörja en akademisk utbildning, chefer på olika 
ICA-butiker, Eva Östh från ICA Gruppen samt Employer Branding-experten Anna Dyhre. Empirin 
återges här i en sammanställd form, först i en sammanfattande tabell och därefter i löpande text, 
där endast relevant information och synpunkter inkluderas för att stärka analysen. I detta avsnitt 
redogörs endast de respondenterna svarat vid genomförandet av intervjuerna vilket innebär att inga 
tolkningar av det som sagts görs.   

Tabell 2 - Synen på arbetet som görs och kan göras inom ICA-butiker för att främja återanställning  

4.1 Personalomsättningen på ICA 
En fråga vi ställde till cheferna och handlarna gällande personalomsättningen på butiken gav 
varierande svar. Gemensamt för samtliga respondenter var att personalomsättningen är eller har 
varit hög och att det är återkommande, det sker tidvis speciellt gällande de unga där studier eller 
resor är på agendan. Ledarna beskrev olika strategier eller strukturer som effektiviserade detta, 
exempelvis strukturerade och utvecklade rekryteringsprocesser som också är separata för varje 
enskild butik. En av respondenterna betonade också att det är viktigt att medarbetarna ska kunna 
känna att de kan komma vidare, men att rekrytering samtidigt kostar pengar. Nyckeln låg därmed i 
att hitta en balans. Att denna grupp av individer är svåra att behålla var något som samtliga ledare 
ansåg samt att det också nu accepterat situationen och istället arbetade utefter detta.  
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En följdfråga som ställdes var huruvida detta ansågs som problematiskt att de unga lämnade, där 
samtliga av respondenterna ansåg det vara problematiskt. En av ledarna svarade:  

“Ja, det tycker jag ju för framtiden. Vi behöver ju ha in folk som vill satsa på det här yrket, det är 
verkligen någonting som vi måste göra något åt. Det gäller ju inte bara ICA Maxi utan också hela 

branschen”         
Kristina Timonen, Personalchef 

En av handlarna påpekade också att hög personalomsättning tyder på att något inte stämmer i 
företaget och att problemet snarare ligger i att medarbetarna inte ser utvecklingsmöjligheter på 
arbetsplatsen. Handlaren menade också på att personalomsättning går hand i hand med hur 
chefernas och handlarnas syn på företaget och arbetssättet är, vilket främjas om medarbetare får 
dela sina tankar och idéer.  

Även om frågan angående personalomsättning enbart ställdes till ledarna, ansåg två av fyra 
respondenter av medarbetarna att den var hög. En av dessa nämner att det råder bristfällighet att 
möta den nya generationens krav på återkoppling och att ge en “push” i rätt riktning. Detta säger 
respondenten är en förklaring till varför så hög personalomsättning råder. En annan medarbetare 
nämner också den höga personalomsättningen och ger de många timanställningarna som tillämpas i 
butikerna som en anledning. 

4.2 Karriärmöjligheter inom ICA 
Alla medarbetare förutom en beskrev enbart butiksjobben och dess hierarki när vi ställde frågan om 
vilka olika befattningar som finns inom ICA. Detta skiljde sig gentemot ledarnas syn på 
befattningar och karriärmöjligheter inom ICA där de beskrev inte bara befattningar i butik men 
också inom ICA gruppen.  

Detta var också något som påvisades än tydligare när vi ställde en fråga angående vilka 
karriärmöjligheter som finns inom ICA till medarbetarna där majoriteten av svaren enbart 
behandlade karriärmöjligheterna i butik. En följdfråga som vi ställde till samtliga medarbetare 
gällande möjligheter till befattningar inom ICA Gruppen, visade på att majoriteten av dessa inte 
hade tänkt på detta i nämnvärd utsträckning. Detta får också medhåll av Eva Östh, HR-chef på ICA 
Gruppen, som medger att hon med hög säkerhet kan säga att medarbetare på olika ICA-butiker är 
väldigt omedvetna om karriärmöjligheterna och den bredd av befattningar som finns inom ICA i 
stort.  

En gemensam faktor för alla före detta anställda som intervjuats är att de, helt eller delvis, avslutat 
sin anställning på ICA för att studera. En fråga som vi ställde löd: Varför slutade du på ICA? Svaren 
var likartade och samtliga nämnde att ICA var en arbetsplats där de inte ville jobba resten av sitt liv. 
Ett svar från en av medarbetarna löd: 

“För jag såg att det här var inte det jag ville göra i slutändan och ville börja plugga. Jag ville 
plugga och jobba där det fanns en karriärstege att gå för den fanns inte i ICA”   

Karl Österberg, Medarbetare 
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Synen på att utvecklas inom butiken gällande möjligheten till internutbildningar beskrevs som goda, 
både genom medarbetarnas- men också ledarnas syn. Flera av medarbetarna lyfte också fram 
positiva aspekter av ICA gällande utvecklingen av sin sociala kompetens, ansvarstagande och 
samarbete.  

4.3 Medarbetarnas inställning till att jobba inom ICA i 
framtiden 
Gällande medarbetarnas syn på att återanställas inom ICA i framtiden härleds tre av fyra svar till 
jobb inom butik där respondenterna inte såg utbudet av befattningar som tillräckliga. Då följdfrågor 
gällande befattningar som snarare finns inom andra delar av ICA som koncern ställdes, genererades 
andra typer av svar. Att snarare återanställas inom andra delar av ICA var inget som majoriteten av 
respondenterna reflekterat kring eller sett som ett alternativ. Ett jobb på ICA sågs snarare, endast, 
som ett butiksjobb.  

“ICA för mig har varit den butiken jag arbetat i och jag har inte tänkt på vad som sker högre upp i 
organisationen. Jag har heller ingen direkt inställning till att arbeta inom organisationen i 

framtiden då det aldrig riktigt har kommit upp som ett alternativ” 
         Fabian Johansson, Medarbetare  

Inledningsvis av intervjuerna såg majoriteten av respondenterna på chanserna att återvända till 
företaget som små, då de inte såg på utbudet av befattningar som tillräckliga i ICA-butiker. 
Inställning förändras dock efter att tanken om andra typer av befattningar inom ICA som koncern 
väckts. En av respondenterna medger, efter att följdfrågor om befattningar inom ICA i stort ställts, 
att han själv inte var tillräckligt intresserad av detta i kombination med att intresset inte heller 
väcktes av någon i en ledande position vilket gör att han inte riktigt tänkt i dom banorna. Detta är 
också något han tycker att han kan ångra i efterhand då det finns många bra befattningar som kan 
passa honom inom företaget i stort. Respondenten tycker också att återanställning av tidigare 
medarbetare kan gynna organisationen i stort.  

“Om man jobbar centralt och tidigare har varit i butik tror jag att man har mycket med sig. I butik 
är kunderna, som i slutändan betalar ens lön, runt dig hela tiden och du ser företagets värde. Det 

ger en ökad förståelse, det man senare gör centralt kommer då hjälpa till i butikerna som i 
slutändan går tillbaka till alla i företaget.”  

         Karl Österberg, Medarbetare  

Inställningen till att återvända till ICA i framtiden beskriver en av respondenterna som positiv och 
fokuserar då sitt svar på ICA som koncern, snarare än endast butiker. Detta då han ser många 
intressanta utmaningar inom branschen gällande exempelvis logistik och miljö. Han berättar också 
att dessa frågor uppmärksammas av ICA idag vilket kan innebära att en framtida tjänst inom 
företaget gällande just dessa frågor skulle kunna tilltala respondenten. 
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4.4 Vad ICA idag gör samt kan göra för att få individen att 
återvända  
Angående medarbetares syn på detta inledde två av de fyra respondenterna med att prata om de 
butiker de arbetat i, vilka problem som uppstått där samt hur de kan förbättras. En respondent säger 
exempelvis att ICA är bra på att få in anställda och ge dem bra upplärning och inkilning, men att det 
också stannar där. Angående att få respondenten att arbeta på koncernnivå anser denne att företaget 
bör fortsätta tänket om hur de bedriver ett hållbart företagande.  

En annan respondent återkommer till sitt resonemang angående sin inställning till att fortsätta jobba 
på ICA i framtiden och att det är svårt att veta vad ICA kan göra då det inte funnits i hans tankar. 
Hans fortsättning är dock enig med svar vi erhållit från en annan respondent. De säger att ICA borde 
börja arbetet där, att delge dem som medarbetare i butik information, information om vilka jobb 
som finns inom företaget och vad som krävs för att gå den vägen samt nå dit. Eva Östh, HR-chef på 
ICA Gruppen håller med om kritiken och menar på att ICA inte riktigt har något bra sätt att visa upp 
detta på. Hon medger att ICA Gruppen kan engagera olika handlare för att bättre marknadsföra ICA 
centralt som en attraktiv arbetsgivare samt visa på bredden av karriärvägar. Hon påpekar dock att 
ICA Gruppen jobbar med dessa frågor idag, främst på olika skolor.  

“Däremot har ju vi olika aktiviteter inom Employer Branding där vi besöker högskolor och har 
samarbeten med vissa universitet. Där kommer ju vi i kontakt med personer som har den här 

kombon, tidigare medarbetare som nu studerar, dom brukar också vara extra nyfikna på vad vi har 
att erbjuda” 

Eva Östh, HR-Chef 

Tre av fyra medarbetare säger att det aldrig varit ett konkret alternativ att jobba högre upp inom ICA 
men om de erbjudits information och om ett intresse väckts hade det kunnat vara ett alternativ. En 
av respondenterna fortsätter också och säger att förutom att informera medarbetare hade också 
information om dem kunnats skicka vidare centralt och att en länk på så sätt hade kunnat skapats 
den vägen. Respondenten säger att chefer i butikerna hade kunnat informera vad ICA kan erbjuda 
centralt inom det han ämnar studera och på så sätt leda in honom på en karriärväg. Han tillägger 
även att de på butiksnivå hade kunnat förmedla information till lämpliga personer centralt, sagt att 
det är dem han ska prata med i framtiden och samtidigt prata gott om honom till dem. Detta givet att 
de på butiksnivå sett att han är en kompetent person som de kan ta vara på i framtiden.  

Alla chefer som vi intervjuat har sagt att återanställningar är något som vore positivt och bra för 
ICA att göra som en del av svaret på frågan vad ICA kan göra för att medarbetare fortsätter arbeta 
för företaget i framtiden. Även Eva Östh på ICA Gruppen håller med om att det finns många 
fördelar med att återanställa tidigare butiksmedarbetare till andra delar av ICA. Hon medger att man 
i arbetet med sådana typer av frågor helst skulle vilja jobba med en specifik målgrupp och nämner 
då akademiker med butikserfarenhet som särskilt spännande.  

“Då är det klart att det är en jättebra sak att ha med sig som grundförståelse, att förstå driften i 
butik, hur kundmötet funkar och hur man faktiskt arbetar inom butikerna om man senare då ska 

jobba centralt” 
           Eva Östh, HR-Chef 
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Handlarna nämner att den egna butiken kan utsättas för kortsiktiga problem om någon lämnar 
butiken, men att de har ett ansvar att slussa dessa vidare. Handlarna säger också att det kan gynna 
dem och deras butiker då de kan ses som en attraktiv arbetsgivare, de kan på lång sikt tjäna på detta. 
En av handlarna svarar: 

“Jag tror det har att göra med att motivera dem som kommer hit. Att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Att visa de här karriärmöjligheterna. Får man hit en person som bara får sitta i kassan och inte vet 

något mer men har ambition att vilja bli, till exempel, inköpsdirektör, ja de vägarna finns att gå 
inom ICA, man kan gå olika steg för att ta sig till den posten. Jag tror att ICA bör bli bättre på att 

visa vilka karriärmöjligheter man har från den här verksamheten.”  
          Emil Westlund, Handlare 

Alla chefer säger också att de, inom butikerna, måste kommunicera möjligheterna som finns inom 
företaget till sina medarbetare. En av handlarna nämner att det är något som görs i 
introduktionsfasen vid en anställning men belyser att detta ska göras systematiskt under hela 
anställningen. Alla chefer säger att arbetet med att beskriva karriärmöjligheterna inom företaget bör 
till viss del utgå från butik. Samtliga av alla ledarna kritiserade sitt egna arbete gällande 
kommunikationen av karriärmöjligheterna i organisationen som helhet. Två av handlarna svarade: 

“Att vi på butiker inte bara sålde in utvecklings- och karriärmöjligheter i vår egen butik utan också 
inom koncernen i stort och det jobbet görs också alldeles för dåligt det kan jag säga.”              

        Thomas Ekenhammar, Handlare 

“Alldeles för dåligt! Och det är upp till mig att hålla dem vakna och informerade om dessa 
möjligheter, så att de är hungriga och kunniga inom detta.”  

           Mats Andersson, Handlare 

På en fråga vi ställde angående hur ICA Gruppen visar intresse för att ta vara på kompetent personal 
svarade en av handlarna att ICA Gruppen inte har någon aning om vilka intressanta individer som 
finns i butiken. Han säger också att det finns möjligheter för ICA Gruppen att ha bättre koll på detta 
men han är samtidigt tveksam till om det faktiskt görs vilket också bekräftades av en annan 
handlare. ICA Gruppen, genom HR-chefen Eva Östh, bekräftar att det inte finns någon direkt länk 
mellan butikerna och ICA Gruppen gällande dessa frågor. Östh ser en möjlig förklaring i att de olika 
ICA-butikerna faktiskt är egna bolag. Det gör att de på ICA Gruppen har väldigt lite information om 
butiksmedarbetare och vilka dem är. En annan respondent svarade att hon har sett hur ett annat 
företag arbetar i liknande situationer och tyckt att det var en bra idé för ICA också. Hon kontaktade 
då ICA Gruppen för att lägga fram dessa förslag men uppger att hon inte fick gehör för sin idé. En 
av handlarna uppgav också, i likhet med Eva Östh,  att det finns en problematik gällande att ICA-
butikerna är egna företag:  

“En koppling till butik finns inte gällande hur ICA i stort marknadsför tjänster utanför butiker. Det 
har såklart att göra med att vi är ett eget företag. Men jag tror det handlar om att det också är en 
stor koncern, det är svårt att nå ända ut till butikerna. Det blir utgrenat samt att geografin sätter 

begränsningar. Det ska dock inte ses som ett hinder.” 
Thomas Ekenhammar, Handlare 
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4.5 Verktyg som kan användas för att främja arbetet med 
återanställning  
Angående frågan gällande vilka verktyg handlarna efterfrågar från ICA Gruppen för att främja 
arbetet med återanställningen svarar cheferna att de är osäkra på konkret vad det är dom behöver. 
De är dock eniga om att eventuella verktyg ska underlätta arbetet med att beskriva 
karriärmöjligheterna, och medföljande kvalifikationer som behövs, till medarbetarna. Två av 
cheferna nämner någon typ av broschyr eller häfte som kan förmedlas ut till medarbetare. Eva Östh 
på ICA Gruppen håller inte med om att broschyrer är ett lämpligt verktyg då det snarare är 
tungjobbat och de snabbt blir inaktuella. Däremot håller hon med om att eventuella verktyg ska 
fördjupa kunskapen och bredda bilden av de möjligheterna som finns centralt. Som förslag på 
verktyg nämner hon en guide till handlarna som kan bestå av några punkter samt bilder. Dessutom 
kan Linkedin eller ICA:s egna hemsida användas för att öka medarbetarnas kunskaper kring 
karriärmöjligheter inom ICA centralt.  

Fördelarna som Linkedin kan innebära är också något som Anna Dyhre, Employer Branding-expert 
och författare, belyser. Dessutom resonerar hon kring hur ett eventuellt nätverk, system eller app 
skulle kunna främja ICA:s arbete med att återanställa tidigare butiksmedarbetare till andra delar av 
ICA Gruppen, efter att dessa avslutat en akademisk utbildning.  

“Jag menar att det vore smart om ICA centralt hade skapat något typ av system för att behålla 
kontakten med tidigare anställda...Alla älskar nätverk idag så det skulle också kunna vara en smart 

grej. Då ska man också gå ut med en så stor plattform som möjligt, just för att visa på dom här 
möjligheterna och vad som finns”  

        Anna Dyhre, Employer Branding-expert 

Två av de intervjuade medarbetarna instämmer och menar på att någon typ av register eller internt 
system skulle kunna upprättas där information kan finnas om medarbetare för att lättare hålla 
kontakten efter att anställningen avslutats. Ett problem som dock skulle kunna uppstå gällande olika 
register och system, menar Anna Dyhre, är GDPR vilket ICA måste ha i beaktande. Både Anna 
Dyhre, samt Eva Östh, säger också att ett arbete kring denna fråga inte måste vara så komplicerat. 
Det kan mycket väl räcka med mindre insatser för att ändå skapa resultat.  

“Sen tror jag att man inte måste krångla till det så himla mycket. Om man har något system för det, 
typ som en app, så att tidigare medarbetare kan identifiera sig med någonting. Att man då inte är en 

föredetting utan snarare en potential framöver, det är väldigt smart. Dessa frågor är också något 
som kommer växa i betydelse, fler människor kommer försvinna inom exempelvis retail då yrken 

automatiseras” 
        Anna Dyhre, Employer Branding-expert 

Två av handlarna uttrycker att initiativet till att ta fram dessa verktyg borde ligga hos ICA Gruppen 
och detta är något som de ska utveckla och plocka fram. Även fast ICA Gruppen, genom Eva Östh, 
medger att arbetet med att återanställa tidigare butiksmedarbetare har fördelar samt att det borde 
utvecklas så håller hon inte med om det måste komma uppifrån, men att det skulle underlätta.  
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“Jag skulle vilja säga emot litegrann gällande de att handlarna säger att det måste komma 
uppifrån för det måste det faktiskt inte. Som handlare kan man faktiskt engagera sig och hitta en 

egen form för detta, detta ansvaret skulle man absolut kunna ta som handlare utan att få det 
serverat uppifrån. Men det skulle såklart underlätta för handlarna att få lite mer sådana verktyg, 

jag skulle dock inte hålla med om att det måste komma uppifrån” 
           Eva Östh, HR-Chef  
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5. Analys 
I följande avsnitt analyseras den empiri som sammanställs i avsnittet ovan. Med hjälp av textanalys 
tolkades och jämfördes insamlad empiri, först och främst sinsemellan, för att sedan kombineras 
med tidigare forskning kring ämnet. Olika citat och resonemang som empirin genererade 
kombinerades med teori för att kunna dra egna slutsater kring det studien syftat till att undersöka.  

Tabell 3: Analys av synen på arbete gällande återanställning i ICA-butiker. 

5.1 Fokusgrupp av återanställningsbara medarbetare 
En relevant fråga att utgå från är vilka individer som just ICA Gruppen anser vara intressanta att 
fokusera på som målgrupp. Campus recruitment som avser att attrahera potentiella medarbetare på 
universitet (Chhabra & Sharma, 2014) är något som ICA Gruppen idag sysslar med i en viss mån. 
Vår empiri visar också att ICA Gruppen är intresserad av en specifik målgrupp:  

“Absolut, man skulle nästan vilja jobba med en specifik målgrupp, akademiker med 
butikserfarenhet är ju en spännande målgrupp.” 

           Eva Östh, HR-Chef 
Shipp et al. (2014) nämner också att återanställning av medarbetare har fördelar som att denna 
känner till organisationskulturen och policies. Om ICA lyckas med detta stärks också medarbetarens 
engagemang och lojalitet i form av ett starkare EBL (Aleksandrovna & Aleksandrovna, 2018). 
Denna aspekt delas också av ICA gruppen gällande att vara en individ som har arbetat i en ICA-
butik som återanställs efter studier till ICA Gruppen. Dels då butikserfarenhet är en fördel och då 
många befattningar inom ICA Gruppen kräver akademisk utbildning:  
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“Vi ser väldigt många fördelar. Vårt huvudkontor har ju faktiskt egentligen en huvuduppgift och det 
är att ge bästa möjliga support till butikerna. Då är det klart att det är jättebra sak att ha med sig 
som grundförståelse, att förstå driften i butik, hur kundmötet funkar och hur man faktiskt arbetar 

inom butikerna om man senare då ska jobba centralt.” 
            Eva Östh, HR-Chef 
Employer Branding syftar till att genom de organisatoriska attribut ett företag erbjuder kunna 
differentiera sig gentemot konkurrenter för att attrahera och behålla rätt medarbetare (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Utifrån vad ICA Gruppen söker hos den specifika målgruppen vill vi belysa att de har 
ett försprång och en stor möjlighet att påbörja en anställning till ICA Gruppen redan i butik och 
återanställa denna efter studierna. 

5.2 Kompetensflykt och personalomsättning inom ICA-butiker 
Utifrån vår empiri kan vi utläsa att en hög personalomsättning är eller har varit förekommande i stor 
utsträckning i de studerade butikerna. En gemensam nämnare, butikerna emellan, är att 
anställningar ofta innehas av unga, vanligtvis i form av timanställningar, och att dessa unga inte ser 
ICA som ett slutiltigt steg i sitt arbetsliv. Nästan uteslutande tolkar vi svaren på ett sådant sätt att en 
hög personalomsättning är accepterat inom butikerna, ur ett kortsiktigt perspektiv är detta hanterbart 
för ICA butiker, men ur ett långvarigt perspektiv blir detta problematisk.  

Utan att ha fått frågan om personalomsättning resonerar en respondent i form av en medarbetare 
kring att ICA brister i att ge de unga anställda en push i rätt riktning och att detta kan vara en 
förklaring till butikernas höga personalomsättning. Vi tolkar detta som att respondenten upplever att 
ICA inte ger medarbetarna adekvata utvecklingsmöjligheter och inte driver dem framåt. Detta är 
något vi kopplar till Beechler och Woodward (2009) som menar att just utveckla och driva 
medarbetare är vitalt för organisationer. Om företag rekryterar unga, vilket ICA gör, måste också 
utvecklingsmöjligheter ges för att företaget ska fortsätta ses som en attraktiv arbetsgivare. I det här 
avseendet kan vi urskilja en oförmåga till att möta den nya generationens krav på arbetsgivare som 
skiljer sig åt mot tidigare generationer gällande individualistiska mål och engagemang (Ng, 
Schweitzer & Lyons, 2010). 

Arbetet kan inte stanna vid att attrahera och rekrytera unga talanger. Enligt vår empiri lägger 
butikerna mycket resurser på just rekrytering och introduktion. ICA Gruppen har också fått pris för 
just denna typ av arbete (ICA Gruppen, 2019c). Utveckling måste också erbjudas vilket kan anses 
som bristfälligt utifrån vår empiri. Detta kan ses som en anledning till att anställda slutar och att 
personalomsättningen därför är hög (ICA Gruppen 2019a).  

Vår analys av situationen, gällande den höga personalomsättningen och kompetensflykten, blir 
därför att den också blir svår att åtgärda i butik då många av respondenterna ser på anställningen i 
butik som temporär. Utifrån empirin kan vi också utläsa att butikerna arbetar utifrån detta vilket 
innebär att de accepterat situationen som den är. Då ICA-butikerna till stor del också är uppbyggda 
kring anställningar gällande enkla jobb och att det är en typ av arbete som har hög 
personalomsättning generellt (Andersson & Gullberg Brännström, 2017), blir också den höga 
personalomsättningen svår att åtgärda för ett företag som ICA. Utifrån det faktum att omsättningen 
av personal är svår att minska samt att det heller inte ses som en betydande nackdel av olika ICA-
handlare, utan snarare något som butikerna nu arbetar utefter, bör den relativt höga 
personalomsättningen gällande olika ICA-butiker heller inte ses som stort problem. Vi ser snarare 
en möjlighet till en effektivisering och minskning av den kompetensflykt som sker för ICA som 
helhet. Trots att butikerna klarar av personalomsättningen ser vi en tendens till en outnyttjad resurs i 
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form av att kompetenta tidigare medarbetare kan återanställas inom andra delar av organisationen, 
efter att dessa avslutat en akademisk utbildning.  

“På driftsidan har vi även en del personer som har bättre koll på den personal vi har runt om i 
butikerna, och som då kan identifiera duktiga anställda. Hur mycket vi använder detta däremot är 
jag mer tveksam till. Detta kanske inte kan ses som ett problem, men däremot är det ett slöseri av 

resurser. Som vi då missar, vi lägger mycket tid och pengar på att leta efter individer som vi kanske 
redan har internt i systemet.” 

                                                                                                                          Mats Andersson, Handlare 

“Jag tror att detta är en “untouched potential”, att man inte har jobbat med detta. Det är 
jätteviktigt med en bra exit för att skiljas som vänner och bibehålla kontakten. Det är ju svårt i och 
med att man på kort sikt inte ser vinningarna med det, men på lång sikt är det sjukt smart att arbeta 

med.”  
                                                                                                      Anna Dyhre, Employer Branding-expert 

5.3 Synen på Karriärmöjligheter och på att arbeta inom ICA i 
framtiden 
Utifrån empirin kan en gemensam nämnare identifieras då alla respondenter nämner 
karriärmöjligheterna inom olika butiker. Det som däremot kan ses som en intressant aspekt är att 
alla chefer på de olika ICA-butikerna också nämner möjligheterna till att jobba inom andra delar av 
ICA Gruppen, medan tre av fyra medarbetare inte nämner detta utan att få en följdfråga om det. 
Ledarnas perspektiv och syn på karriärmöjligheter inom ICA är därmed att de är många och 
innefattas av olika typer befattningar. Medarbetarnas perspektiv är snarare att möjligheterna är 
begränsade till en karriärstege inom butiken de arbetar i. 

“Möjligheterna är enorma. De är mer eller mindre oändliga. Organisationen har ju så många led, 
HR, marknadsföring, ekonomi, analys” 

          Emil Westlund, Handlare 

“ICA för mig har varit den butiken jag arbetat i och jag har inte tänkt på vad som sker högre upp i 
organisationen. Jag har heller ingen direkt inställning till att arbeta inom organisationen i 

framtiden då det aldrig riktigt har kommit upp som ett alternativ” 
         Fabian Johansson, Handlare  

Vi identifierar här en tydlig asymmetri, medarbetarna och cheferna emellan, gällande synen på 
karriärmöjligheter inom ICA. En viktig del i en organisations Employer Branding-arbete består av 
att kunna utveckla och driva medarbetare framåt för att på så sätt kunna engagera och behålla dem 
inom organisationen (Kucherov & Zamulin, 2016). Om inte medarbetarnas färdigheter används på 
rätt sätt och att de därmed inte utvecklas som de önskar kan det leda till att de lämnar 
organisationen (Kim, Knight & Crutsinger, 2009). Detta menar vi, utifrån vår empiri, är fallet inom 
ICA. Medarbetare har inte sett de möjligheter till karriär och utveckling, som cheferna menar finns, 
och som de själva strävar efter i flera fall. Därmed sker en kompetensflykt från ICA i form av att 
flera kompetenta medarbetare lämnar organisationen.   
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Arbetsmarknaden i stort kan liknas vid en plattform där en stor mängd informationsasymmetri 
förekommer (Wilden, Gudergan & Lings, 2010). Den insamlade empirin belyser att så även är fallet 
på olika ICA-butiker, då gällande synen på de karriärmöjligheter som finns inom ICA i stort. Detta 
kan illustreras och förenklas med hjälp av figur 2 som presenteras i studiens teoriavsnitt.  

Figur 2 - Samstämmigheten i medarbetarnas och ledningens perspektiv gällande synen på företagets EVP 

Med hjälp av modellen samt den insamlade empirin kan man då utläsa att samstämmigheten, de 
återanställningsbara medarbetarna och cheferna på de olika ICA-butikerna emellan, är låg gällande 
synen på karriärmöjligheter inom ICA i stort. Detta då chefers och medarbetares perspektiv som 
illustreras genom cirklarna integreras till väldigt liten del i undersökningsområdet, som innefattar 
karriärmöjligheter inom ICA. Denna asymmetri bidrar  till att chanserna till en återanställning är 
låg. En aspekt som enligt oss är intressant i detta avseende är att intresse till att återanställa tidigare 
butiksmedarbetare, som haft ett enkelt jobb men som är nuvarande/blivande studenter, inom andra 
delar av organisationen finns från både chefer och ICA Gruppen. 
  
“Vi ser väldigt många fördelar. Vårt huvudkontor har ju faktiskt egentligen en huvuduppgift och det 
är att ge bästa möjliga support till butikerna. Då är det klart att det är jättebra sak att ha med sig 
som grundförståelse, att förstå driften i butik, hur kundmötet funkar och hur man faktiskt arbetar 

inom butikerna om man senare då ska jobba centralt.” 
            Eva Östh, HR-Chef 

Dessutom visade empirin på att medarbetarna, efter ett redogörande från oss gällande 
karriärmöjligheterna inom ICA Gruppen gjorts, var positiva till en eventuell framtida karriär inom 
ICA. Detta blir intressant för att intresse finns från samtliga respondenter att återanställa denna typ 
av medarbetare, men trots det är samstämmigheten angående vad som faktiskt kan erbjudas i form 
av ett EVP slående låg.  

5.4 ICA:s arbete med återanställning idag och i framtiden 
Ett fundament inom Employer Branding är att skapa konkurrensfördelar till organisationen genom 
att attrahera unga talanger (Sommer, Heidenreich & Handrisch, 2017).  ICA Gruppen driver ett 
arbete angående attraktion av talanger via campus recruitment för att finna den eftersträvade 
målgruppen, studenter. Utifrån vår empiri anser vi dock att ICA:s arbete gällande återanställning 
från enkla jobb till andra delar av företaget som näst intill obefintligt. Här anser vi att en stor 
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möjlighet går till spillo när den specifika målgruppen, till stor del, faktiskt går att fånga upp i ett 
tidigare skede då många studenter arbetar inom ICA-butiker. Samtliga respondenter är överens att 
arbetet med detta bör börja i butik. När ICA rekryterar medarbetare till delar högre upp i 
organisationen kan det därför ske i form av en återanställning eller återattrahering av en tidigare 
butiksmedarbetare, snarare än en ny attrahering. Utifrån Backhaus och Tikoos (2004) 
trestegsmodell och vår empiri belyser vi hur vi anser ICA förmedlar sitt EVP idag:  

 
Figur 1 - Tre steg att förmedla ett företags Employer Value Proposition (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Med utgångspunkt i detta ser vi att ICA:s EVP förmedlas på ett bristfälligt sätt. I och med att ICA:s 
karriärmöjligheter, och därmed hela organisationens EVP, inte förmedlas korrekt uppstår ett 
problem och en asymmetri. Det värdeerbjudande som ett företag skapar för att sedan förmedla 
externt och internt ska också stämma överens med vad företaget faktiskt erbjuder (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Den kommunikation som genomförs av chefer i butik är, enligt empirin, fundamental 
för att ett arbete med återanställning ska vara genomförbart. Men detta görs inte idag. Synen på 
ICA:s EVP skiljer sig därmed, återanställningsbara medarbetare och chefer emellan, vilket innebär 
att steg 1 inte uppfylls samt att steg 2 och 3 utesluts.  

En informationsasymmetri angående karriärmöjligheter kan grunda sig i en svag kommunikation av 
arbetsgivarvarumärket. Individer som en gång lämnat företaget kan ha gjort så på grund av brister i 
arbetsgivarens tillvägagångssätt att följa upp sitt EVP eller brister i kommunikationen, gällande 
faktorer som exempelvis interna karriärmöjligheter, som företaget också kan åtgärda (Myrden & 
Kelloway, 2015). Vi menar att asymmetrin i hur medarbetare och chefer ser på karriärmöjligheterna 
inom ICA Gruppen, som en del av det EVP, som företaget förmedlar till nuvarande och potentiella 
medarbetare beror på just brister i kommunikationen. Detta eftersom medarbetarna är väldigt 
omedvetna om karriärvägarna inom företaget och efterlyser just kommunikation om detta från sina 
chefer. Detta är paradoxalt men likväl intressant då alla respondenter som vi studerat är överens om 
att en återanställning är något positivt och eftersträvansvärt. Alla respondenter är dessutom överens 
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om att just kommunikationen av företagets karriärmöjligheter, en del av företagets EVP, till 
medarbetare i butik är den största nyckeln till att få till en eventuell återanställning. Oavsett om det 
gäller att ta del av kommunikationen eller att vara den som faktiskt delger den. Trots detta görs det 
inte.   

Då Employer Branding kan användas som verktyg för att forma organisationskulturen (Backhaus & 
Tikoo, 2004) kan vi urskilja en problematik med synen på butiksjobb som enbart en temporär 
anställning. Om handlarna ser anställningen som temporär bör detta rimligtvis återspeglas i 
medarbetarnas syn på anställningen, vilket vår empiri även belyser då handlarna säger att 
karriärmöjligheter inom andra delar av ICA inte kommuniceras. Med det sagt anser vi i enlighet 
med handlarna att ett arbete för att behålla medarbetarna i en butik som vill studera, är något som är 
oerhört svårt. Dock bör snarare arbetet ligga i att marknadsföra organisationen som helhet och att 
informera om dess möjligheter redan i butik för ett möjliggörande av en återanställning i ett senare 
skede. Om detta görs förmedlas också en mer komplett bild av företagets EVP (Backhaus & Tikoo, 
2004). En anställning på en enskild ICA-butik kan av många med stor sannolikhet alltid i viss mån 
ses som temporär, men den har potential till att vara så mycket mer och förändringen bör då börja 
med ledarnas syn och kommunikation på anställningen:    

“Vi vill också att man ska gå vidare, det är en del för oss att vara en bra plantskola. På kort sikt 
kan det vara jobbigt att tappa bra medarbetare men det har vi också nytta av när vi rekryterar nya 
medarbetare då ryktet förbättras. Därför måste vi vara generösa i det även fast kortsiktiga problem 

kan uppkomma.”   
         Thomas Ekenhammar, Handlare 

Vi ser ytterligare en problematik som relateras till just att medarbetarna haft intentionen att 
anställningen hos ICA skulle vara temporär. Förväntningarna på medarbetarna i deras roll kan 
därför bli låga (Apy & Ryckman, 2014) och detta medför ofta att medarbetarens åtaganden och 
engagemang minskar i form av ett lägre EBL (Backhaus & Tikoo, 2004). Ur en Employer Branding 
synvinkel blir därför detta problematiskt där en viktig del är att behålla medarbetare (Tanwar & 
Prasad, 2016). Dock vill vi belysa att detta kan ses som en möjlighet ur en boomerang aspekt då 
Shipp et al. (2014) menar att de som ser anställningen som temporär och sedan lämnar ofta kan vara 
av intresse att återanställa. De blir föremål för återanställning för att de nödvändigtvis inte behöver 
vara missnöjda med företagets EVP och därför kan ses som positiva till att återvända till företaget. 
Detta, i kombination med vår empiri, styrker också att de medarbetare som vi intervjuat är relevanta 
för återanställning. Dels då medarbetare som vi har intervjuat visade intresse för en fortsatt 
anställning inom ICA Gruppen, efter att de blivit varse om möjligheterna, dels också då de 
beskriver ICA som en bra arbetsplats. Dessutom tillhör medarbetarna vi intervjuat den målgrupp 
som ICA Gruppen är intresserade av.  

Medarbetarna ser sin anställning som temporär på grund av otillräckliga karriärmöjligheter inom 
företaget, enligt dem. Problematiken ligger enligt oss i en brist i synen på karriärmöjligheterna i 
organisationen som helhet. En förklaring till detta anser vi vara ICA:s struktur som helhet där 
butikerna är egna företag, något som också sågs som en bidragande faktor av ICA gruppen och 
handlare gällande kommunikationen av återanställning och uppföljning av kompetenta personer: 
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“Men det finns liksom ingen kanal ut i butiker från oss. Annat än att vi såklart delar intranät, men 
vi har ingen kommunikation så. Varje butik är helt självständiga bolag, så vi har ju inte 

arbetsgivaransvaret på något sätt gentemot butiksmedarbetare. Vi har ingen koll på hur många de 
är, vilken bakgrund de har, vilka de är eller vilka intressen de har. Vi har alltså ingen kunskap om 

handlarnas butiksmedarbetare på det sättet” 
                                                                                                                                    Eva Östh, HR-Chef 
Då varje butik är ett eget företag men under namnet ICA, kan vi se en tendens till att butikerna 
också förmedlar ett eget EVP. Detta stärks i form av att varje butik har en separat 
rekryteringsprocess, något som sågs som positivt av ledarna. Vi kan dock urskilja att denna syn och 
fokus på deras egna EVP kan vara en bidragande faktor till en oförmåga av kommunikationen 
gällande helhetsperspektivet av organisationen. Detta försvårar därmed arbetet med återanställning 
av tidigare medarbetare då en direkt länk mellan ICA Gruppen och butikerna saknas. 
Decentraliseringen inom ICA kan i vissa aspekter ses som en styrka hos ICA, men det tyder också 
på en svaghet när det kommer till delar av kommunikationen. Vi kan även se stor potential med ett 
samlat namn. ICA har genomgående i nästan hela koncernen valt att gå under samma namn oavsett 
om man exempelvis talar om en matbutik eller banken. Detta skiljer ICA från exempelvis City 
Gross, Willys och Hemköp som ingår i Bergendahlskoncernen respektive Axfoodkoncernen 
(Bergendahls, 2019; Willys, 2019). Detta kan innebära att ICA kan stärka sin image då en enhetlig 
syn innebär att arbetsgivarvarumärket stärks:  

“Säg då att det finns folk som pluggar, många av dessa vet inte om att det finns fastighetsbolag och 
massa andra verksamheter inom ICA i stort. För dom handlar det kanske mer om att bara sitta i 

kassan på en butik. Det gäller att visa på dom här möjligheterna inom gruppen. Då tror jag det kan 
vara en otrolig fördel att ha ett gemensamt namn”  

        Anna Dyhre, Employer Branding-expert     

Inget egentligt missnöje med ICA som arbetsgivare framkommer heller. Detta tyder på att de trots 
allt är en attraktiv arbetsgivare och har ett starkt arbetsgivarvarumärke, vilket också är fundamentalt 
ur en Employer Branding-synpunkt enligt tidigare forskning (Sokro, 2012). Vi resonerar dock kring 
att ICA kan arbeta mer med att utveckla sin attraktionskraft som arbetsgivare genom 
återanställningar via en bättre kommunikation till sina medarbetare:  

“Där kan ICA definitivt göra ett bättre jobb att marknadsföra sig till våra medarbetare och att vi då 
inte är rädda för att göra det heller och berätta om ICA. För det är ju ett ansvar som vi på butik 

har. Kan vi göra detta bra så tror jag att vi också kan bli en ännu attraktivare arbetsgivare. 
Kortsiktigt kan det såklart betyda att man tappar duktig personal men långsiktigt kommer det 

absolut gynna oss som butik också. Märker man att ett jobb på en ICA-butik inte bara ses som ett 
genomgångsjobb utan att man också ser på jobbet som en språngbräda och en viktig del i ens CV 

så kan vi bli ännu mer attraktiva och nästan få en slags kö av duktiga personer som vill in till oss.”  
Thomas Ekenhammar, Handlare 

“Vi kan inte ha en inställning som istället håller kvar duktig personal som vill vidare. Det handlar 
om vad man är för typ. Om jag är en fotbollstränare så kan ju jag inte sitta och hämma en bra 

spelare och säga att inte han ska bli såld. Något sånt hade varit idiotiskt. Har man en inställning 
som går ut på att stimulera dina medarbetare att växa och gå vidare så blir du också en vinnare. 

Det stärker också mitt eget arbetsgivarvarumärke, de duktiga vill jobba hos mig då de har chansen 
att växa.” 

                                                                                                                          Mats Andersson, Handlare 
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Ovanstående citat från handlare belyser mycket av potentialen i ett utvecklat Employer Branding-
arbete kring återanställning av tidigare butiksmedarbetare. Detta styrks också utifrån Kucherov och 
Zamulin (2016) som menar att Employer Branding-initiativ kan vara kostsamt på kort sikt, men värt 
att göra ändå då det stärker arbetsgivarvarumärket på längre sikt och gagnar företaget i slutändan. 
Employer Branding syftar också till att vara en långsiktig rekryteringsstrategi (Sullivan, 2004). 
Dessutom påvisar det att chefer är villiga att ta ansvar angående att förmedla information om 
karriärmöjligheterna till medarbetare för att på så sätt stärka sitt arbetsgivarvarumärke. En 
problematik som uppstår i anslutning till detta är att chefer upplever att de inte riktigt vet hur de ska 
gå tillväga när möjligheterna ska kommuniceras. De behöver stöd med hur detta arbetet ska gå till 
från ICA centralt:  

“Så jag tror att ni är inne på rätt spår att försöka få in dom här personerna. Jag kan ju berätta för 
en duktig anställd att ‘titta här, den här vägen kan du gå’. Och det är ju något som man ska få stöd 

av ICA Gruppen av, det är ju något som de ska ta fram snarare. Det är ju en långsiktig 
rekryteringsstrategi.” 

                                                                                                                            Emil Westlund, Handlare 

En avslutande intervju är ett bra tillvägagångssätt för att bibehålla kontakten med de som slutar 
(Apy & Ryckman, 2014). Detta kan också vara fördelaktigt då avslutet har inverkan på huruvida 
den anställde blir en god ambassadör för företaget eller ej (Kulik et al., 2015). ICA kan använda sig 
av detta då personen har valt att börja studera. Här bör handlarna eller cheferna ta reda på 
information gällande vilken utbildning individen ska gå och kommunicera ut möjligheterna som 
finns efter studier inom ICA Gruppen. Förslag på verktyg som, enligt respondenterna, skulle kunna 
tas fram är dels någon form av fysiska häften eller broschyrer, men också mer digitala lösningar i 
form av någon typ av register, app eller internt system. I dessa skulle relevanta uppgifter om dels 
medarbetare och dess kompetenser finnas men också just information om karriärmöjligheter och 
kvalifikationskrav.  

En digital plattform har många fördelar, exempelvis till vår och ICA Gruppens målgrupp då det ofta 
prefereras av studenter (Chhabra & Sharma, 2014). Vi menar därför att denna typ av digitalt verktyg 
är något som skulle hjälpa ICA med arbetet gällande återanställning då det har potential att bli en 
bra plattform för kommunikation. Det kan också vara ett bra verktyg för att bibehålla den kontakten 
ledarna har byggt upp med de anställda. Detta verktyg bör, i enlighet med Swider et al. (2017), vara 
selektivt och endast innehålla individer där det finns ett ömsesidigt intresse från alla parter gällande 
en framtida återanställning.Vi menar således att detta vore lämpligt att använda för en målgrupp 
som till exempel studenter som varit/är medarbetare i en ICA-butik för att kommunicera 
karriärmöjligheter och bibehålla kontakten. Någon form av digitalt verktyg skulle därför kunna vara 
fördelaktigt för att minska den asymmetri som vi ser inom företaget. Vidare ska kommunikationen 
av karriärmöjligheterna börja i butik och i enlighet med vår empiri ligger det i handlarnas ansvar att 
göra detta. Utifrån detta kan återigen figur 2 från teoriavsnittet användas för att belysa 
samstämmigheten i synen av företagets EVP.   
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Figur 2 - Samstämmigheten i medarbetarnas och ledningens perspektiv gällande synen på företagets EVP 

Det EVP som ICA erbjuder, sett ur medarbetarnas perspektiv, innefattas av bland annat interna 
karriärmöjligheter (Ambler & Barrow, 1996). Efter att ha identifierat en avvikelse gällande synen 
på företagets EVP, som grundar sig i en informationsassymetri (Myrden & Kelloway, 2015), kan 
olika verktyg underlätta arbetet i att skapa en mer samstämmig syn av de karriärmöjligheter som 
finns inom ICA i stort. Dessa bör heller inte, i enlighet med empirin från Anna Dyhre samt Eva 
Östh, vara speciellt komplicerat utformade. Med hjälp av detta kan då en gemensam bild skapas, 
som delas av medarbetare och ledare, som illustreras av ökad integrering i undersökningsområdet 
ovan. Därmed förbättras också företagets attraktionskraft och möjligheten till återanställning av 
tidigare butiksmedarbetare, som nu avslutat en akademisk utbildning, ökar då organisationen lyckas 
förmedla en korrekt bild av dess EVP (Aleksandrovna & Aleksandrovna, 2018).  
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6. Slutsatser och diskussion  
Följande avsnitt innehåller de slutsatser som framkommit utifrån analysen. Svar på studiens syfte 
samt frågeställningar presenteras inledningsvis. Därefter följer en mer öppen diskussion och 
reflektion kring studiens resultat samt förslag på framtida forskning.  

6.1 Svar på frågeställningar 

Hur använder sig ett företag inom detaljhandeln av Employer Branding för att återanställa 
tidigare medarbetare efter avslutad akademisk utbildning? 

Tidigare forskning relaterat till Boomerang och Employer Branding belyser de många fördelarna 
med ett utvecklat Employer Branding arbete för att ses som en attraktiv arbetsgivare genom ett 
välutvecklat Employer Value Proposition, speciellt gentemot unga talanger (Backhaus & Tikoo, 
2004; Sokro, 2012; Ambler & Barrow, 1996; Sommer, Heidenreich & Handrisch, 2017; Kucherov 
& Zamulin, 2016; Chhabra & Sharma, 2014). Att arbeta för att ses som en attraktiv arbetsgivare är 
idag än mer viktigt för organisationer då konkurrensen om talangerna ökar samtidigt som 
medarbetare också blir mer benägna att byta arbete då kraven på arbetsgivarna ökar. (Rampl & 
Kenning, 2014; Shipp et al. 2014; Apy & Ryckman, 2014; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Detta 
visar på att betydelsen av att också kunna återanställa tidigare medarbetare ses som allt större.  

Vi har med denna studie visat att ICA:s arbete för att återanställa tidigare medarbetare efter att dessa 
avslutat en akademisk utbildning är nästintill obefintlig. Det arbetet som görs sker snarare indirekt 
och oavsiktligt genom att ICA arbetar med campus recruitment. Kring det arbetet kan individer som 
tidigare varit anställda i butik komma i kontakt med ett arbete inom andra delar av ICA, men det 
sker trots allt inte utifrån att just återanställa dessa utan snarare att attrahera och rekrytera 
akademiker generellt. Trots ett outvecklat arbete gällande detta visade också studien på att samtliga 
respondenter förefaller vara överens om att ett utvecklat Employer Branding-arbete, i enlighet med 
tidigare forskning, skulle gynna företaget. Speciellt då gällande återanställningar av tidigare 
medarbetare till andra delar av organisationen. Cheferna menade att detta kan stärka 
arbetsgivarvarumärket och attraktionskraften gentemot anställda.  

En slutsats vi drar utifrån detta är att en stor outnyttjad resurs har identifierats för ICA. De 
rekommenderas, med hjälp av olika åtgärder, att förbättra Employer Branding-arbetet gällande 
återanställning av tidigare butiksmedarbetare som avslutat en akademisk utbildning. 
Förutsättningarna finns då ICA Gruppen och cheferna ser det positiva med ett utvecklat sådant 
arbete samt att medarbetarna också är optimistiska till en framtida anställning inom ICA Gruppen.   

Hur kan företaget använda Employer Branding för att utveckla arbetet med att återanställa 
tidigare medarbetare efter avslutad akademisk utbildning? 

Tidigare forskning kopplat till vad företag kan göra för att underlätta framtida återanställningar av 
tidigare medarbetare diskuterar framförallt kring att förmedla ett bra värde från start och erbjuda en 
fördelaktig väg ut för alla parter för att sedan få välkomna individen tillbaka (Apy & Rickman, 
2014; Shipp et al. 2014; Kulik et al. 2015). De som främst är av intresse att återanställa är de som 
lämnat av förutbestämt planerade orsaker vilket är fördelaktigt då den kan företaget men ändå 
kommer att bidra med ny kunskap (Shipp et al. 2014, Apy & Rickman, 2014; Swider et al. 2017). 
För att återanställa unga krävs ett möte av den nya generationens krav på arbetsgivare då dessa 
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förändrats på en allt rörligare arbetsmarknad (Ng, Schweitzer & Lyons 2010; Bannon, Ford & 
Meltzer, 2011; Kim, Knight & Crutsinger, 2009). 

Vår studie har visat att det råder en asymmetri och brist på samstämmighet mellan olika grupper 
inom företaget angående synen på karriärmöjligheter vilket försvårar arbetet med återanställning. 
Företagets EVP har inte förmedlats på ett komplett sätt vilket gör att en återanställning inom andra 
delar av företaget inte setts som ett tydligt alternativ.    

Slutsatser kring detta blir att företaget bör åtgärda den asymmetri och brist på samstämmighet som 
råder. Detta bör göras genom en mer frekvent och kvalitativ kommunikation av företagets EVP. 
Detta genom någon form av verktyg som organisationens centrala delar tillhandahåller till butikerna 
för att nå ut med mer information och samtidigt bibehålla en kontakt med kompetenta medarbetare. 
Om detta görs kan ett intresse väckas hos medarbetare och företaget kan eventuellt minska och 
effektivisera den kompetensflykt som företaget idag drabbas av. Detta bör göras relaterat till 
Employer Branding strategier som fokuserar på behållande och återanställning av medarbetare, 
företaget kan på så sätt bli en ännu attraktivare arbetsgivare gentemot potentiella medarbetare om 
det lyckas, då ryktet om arbetsgivarvarumärket stärks. Alla respondenter, inklusive en expert 
utanför företaget, är överens om att detta arbetet bör förbättras och att det inte krävs komplicerade 
medel. Företaget förefaller därmed idag ha en outnyttjad resurs som bör kunna utnyttjas bättre 
genom relativt okomplicerade åtgärder som skulle skapa en genväg för kompetenta medarbetare 
inom företaget som annars skulle lämnat det. 
  
6.2 Diskussion och reflektion 
Avslutningvis vill vi diskutera kring intressanta företeelser som dykt upp under vår studie, men som 
vi inte gått in särskilt djupt på då det inte har ett direkt samband till vårt syfte och våra 
frågeställningar.  

Inledningsvis vill vi belysa att behållande av medarbetare inom Employer Branding bör vara en 
prioritet och ses som eftersträvansvärt. Dock ser vi en trend hos den nya generationen där 
behållande av medarbetare kan komma att bli alltmer problematiskt (Ng, Schweitzer & Lyons, 
2010; Bannon, Ford & Meltzer, 2011). Våra slutsatser belyser således en problematik som 
nödvändigtvis inte behöver begränsas till ICA och detaljhandeln enbart utan snarare ett fenomen i 
samhället som stort. Employer Branding kan här komma att spela en viktig roll som strategiskt 
verktyg där alla delar i teorin bör ses som relevanta där återanställningen kan komma att bli alltmer 
central som ett långsiktigt strategiskt verktyg.   
    
En applicering av EVP:s tre steg som strategiskt verktyg anser vi vara ett förhållandevis bra och 
okomplicerat sätt för att förklara brister i samstämmigheten i ICAs fall. Framförallt för att 
strukturen inom ICA i sig och empirin visade på att delar av EVP:t inte kommunicerades ut vilket 
vår studie i sin helhet också har bidragit med att belysa. De tre stegen innefattar också aspekter som 
behandlar strategier av behållande av medarbetare och delar av dessa var också i ICAs fall 
applicerbara i arbetet med en återanställning av personer efter en akademisk utbildning. Med detta 
sagt vill vi belysa att EVP som strategiskt verktyg enbart, inte är lösningen på alla 
rekryteringsproblem ett företag kan förefalla ha men vi anser att det generellt kan appliceras och 
arbetas utifrån i allmänhet. 
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Vi vill också nämna att Employer Branding i sig har fått en del kritik, där just mycket av kritiken 
ligger på fokuset gällande attraktionen av potentiella medarbetare. Denna kritik är något som vi 
också ansåg vara relevant, vilket resulterade i vårat syfte med fokus på återanställning och därmed 
ett kompletterande val av Boomerang-effekten. 
   
Vi ser trots allt relativt positivt kring ICA:s situation av idag. De är duktiga på Employer Branding, 
vilket framkommer genom priset de fått och genom kontakten vi haft med dem. Företaget generellt 
och däribland butikerna verkar gå bra trots att denna typ av arbete inte utförs i nämnvärd 
utsträckning. Däremot så anser vi att det kan göras mer. Trots att företaget har kommit en bra bit 
inom sitt Employer Branding-arbete anser vi att det kan fortsätta och utvecklas - och varför inte 
genom återanställning av akademiker som tidigare varit i butik? 
  
En intressant diskussion som förts bland oss är kring ICA:s struktur. När de är uppbyggda som de är 
idag där butikerna är egna företag och organisationen i stort är så pass decentraliserad som den 
faktiskt är kan det ses som en av dess största styrkor. Det ger handlare frihet att anpassa sig till 
lokala marknader och fatta smidiga beslut som gynnar just den butiken. Sett till vår studie förefaller 
det som att det kan vara ett problem, men med det sagt vill vi belysa att vi inte är ute efter att ändra 
ICA:s organisationsstruktur. De bör ha det som det är idag - men tillvägagångssättet som vi föreslår 
bör gå att applicera till butikerna trots det. 

Vidare vill vi också belysa att valet av ICA och dess innefattande organisationsstruktur har med stor 
sannolikhet bidragit till resonemang som är relevant för just ICA. Detta medför att delar av våra 
resultat och slutsatser i viss mån kan vara relevant för enbart ICA, eller organisationer med liknande 
struktur vilket gör generaliserbarheten lägre. Vi har med denna studie heller inte syftat till att skapa 
generalisering. Dock vill vi belysa att de teoretiska resonemang som vi har använt oss av och som 
återfinns i vår modell och analys har grundat sig i generella antaganden. 

Vi ska reservera oss mot att säga att det borde vara enkelt att skapa en form av app eller digitalt 
verktyg då vi inte besitter kunskaper inom dessa områden. Ett rimligt antagande är dock att ICA har 
medarbetare med dessa kunskaper som är kapabla att skapa sådana verktyg. Som Anna Dyhre, Eva 
Östh och några av cheferna har varit inne på; Det behöver heller inte vara så komplicerat. Vi 
kommer inte med någon slutgiltig lösning på ett problem, men åtminstone en början till en 
utveckling av någonting som förefaller vara en outnyttjad resurs hos företaget.  

Trots att vår empiri tyder på att ett utvecklat arbete kring återanställning av denna typ av 
medarbetare är något att sträva efter vill vi ändå belysa att vi trots allt inte vet konsekvenserna av 
det. Vi vet inte med säkerhet att ett utvecklat arbete gällande detta skulle fungera så bra som det 
beskrivs i hypotetiska termer. Vi gör en reflektion kring att det vore intressant att se i vilken grad 
arbetsgivarvarumärken skulle stärkas från denna typ av arbete. Därför skulle också framtida 
forskning gällande just konsekvenserna av ett utvecklat arbete med återanställning av tidigare 
medarbetare bidra till djupare och bredare kunskap inom området. Detta då tidigare forskning, samt 
denna studie, snarare fokuserar på hur företag arbetar, samt kan utveckla arbetet gällande Employer 
Branding. Vidare forskning kan istället undersöka om återanställningen ger de fördelar som vår 
empiri och våra slutsatser delger eller om andra strategier är mer effektiva. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till medarbetare på ICA-butiker 
1. Hur gick det till när du fick jobb på ICA? 
2. Varför valde du ICA? 
3. Beskriv ICA som arbetsplats 
4. Vilka olika befattningar finns inom ICA? 
5. Vad innefattar/innefattade din roll på ICA?  
6. Varför avslutade du din anställning på ICA? 
7. Vad anser du är viktigast på en arbetsplats? 
8. Hur ser du på karriärmöjligheterna inom ICA?  
9. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom ICA i framtiden? Varför/varför inte? 
10. Vad hade ICA kunnat göra för att förbättra din situation på jobbet samt öka chanserna till att du 
kommer tillbaka till företaget i framtiden? 
11. Vilka förväntningar hade du på ICA som arbetsgivare under din anställning? Uppfylldes dessa? 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till chefer på ICA-butiker 
1. Hur gick det till när du fick jobb på ICA? 
2. Beskriv ICA som arbetsplats 
3. Vilken utbildning krävs för att ha din befattning och vilka utbildningar har du gått? 
4. Vad är det viktigaste för er när ni anställer ny personal? Vilka vill ni anställa? 
5. Hur ser du på karriärmöjligheterna inom ICA?  
6. Vad kan ICA göra för att öka chanserna till att medarbetare fortsätter att arbeta inom företaget i 
framtiden? 
7. Efter att en anställd avslutat sin anställning för att studera, sker någon kontakt eller återkoppling 
för att eventuellt återanställa personen i framtiden? 
8. Hur ser kontakten ut mellan er butik och huvudkontoret (ICA Gruppen)? 
9. Är rekryteringsfasen separat för varje butik?  
10. Har ni några riktlinjer från huvudkontoret gällande hur rekryteringar ska gå till? 
11. Hur visar ICA centralt intresse för att ta vara på kompetent personal? 
12. Finns det några möjligheter för medarbetare att gå från butik, vidare till andra delar av ICA 
Gruppen?  
13. Hur ser du på franchise strukturen? Positiva kontra negativa aspekter? 
14. Hur många befattningar inom din butik finns det som huvudsakligen inte utgår från arbete på 
golvet?  
15. Hur är nivån av personalomsättning på butiken? Är det ett problem eller inte? 
Kompletterande fråga 
16. Angående återanställning inom ICA. Vilka verktyg, från huvudkontoret/ICA Gruppen, anser du 
att du skulle behöva för att slussa vidare individer efter avslutad anställning?  



Bilaga 3 - Intervjufrågor till Anna Dyhre  
1. Hur ser du på fenomenet återanställning inom Employer Branding? 
2. Vilka verktyg kan arbetsgivare använda sig av för att på ett effektivt sätt locka tillbaka tidigare 
medarbetare, speciellt sådana som avslutat sin tidigare anställning pga studier? 
3. Angående synen på ett arbetsgivarvarumärke - Hur påverkar ett samlat namn det interna- och 
externa perspektivet på arbetsgivarvarumärket? 
4. Hos vem ligger ansvaret att ta initiativ till att öka möjligheterna till återanställning under och 
efter avslutad utbildning?  
5. Vem har ansvaret att förmedla ut karriärmöjligheterna inom organisationen? Butik kontra 
koncern?  

Bilaga 4 - Intervjufrågor ICA Gruppen 
1. Vilka fördelar ser ni med att återanställa tidigare medarbetare, från butik till en position inom 
ICA Gruppen, främst efter att dessa avslutat en akademisk utbildning? 
2. Hur medvetna tror du att butiksmedarbetare, generellt, är om karriärmöjligheterna och bredden av 
befattningar som finns inom ICA? 
3. Hur ser ert arbete ut idag för att återanställa kompetenta personer som tidigare jobbat i butik? Har 
ni någon länk mellan enskilda butiker och ICA Gruppen gällande detta? Är det problematiskt att 
butikerna är egna företag? 
4. Hur kan ert arbetet gällande detta utvecklas och göras mer effektivt? 
5. Vilka verktyg tror du butiker skulle kunna ha nytta av för att främja arbetet med att återanställa 
tidigare medarbetare, efter att dessa avslutat en akademisk utbildning, till andra befattningar inom 
ICA Gruppen? 


