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Va
ad är em
mployer branding
b
?
Arrtikel skrivenn av Anderss Parment, eekonomie doktor,
d
som forskar
f
om
konsumentbetteende och hur
h framförr allt unga individer rellaterar till vvarumärken
n,
konsumtion occh arbetsma
arknad.

Em
mployer brranding, arbetsgivarm
märket, arb
betsgivarvarumärket.... vad är deet
eggentligen?
Em
mployer braanding har definierats
d
ssom organissationens im
mage som arrbetsgivare i
rellation till nuuvarande medarbetare,, aktiva och
h passiva job
bbkandidateer, kunder och
o
anndra intresseenter. De öv
vergripandee aktiviteterrna i employ
yer brandingg är att attraahera,
rekkrytera och behålla rättt medarbetaare samt att vårda relationer med tiidigare
meedarbetare.
Em
mployer braanding är ettt målmedveetet och lång
gsiktigt arbeete; det kom
mmer till utttryck i
forrm av finannsiella, funktionella ochh psykologiska fördelarr för medarbbetare, och det
skaapar förvänntningar på vad
v en meddarbetare erh
håller som utbyte
u
för attt arbeta förr
orgganisationenn.
Em
mployer betyyder arbetsg
givare och bbranding vaarumärkesby
yggande – ppå svenska
annvänds iblannd begreppeet arbetsgivaarvarumärkee vilket giveetvis är korrrekt. Emplo
oyer
braanding är em
mellertid beetydligt merr utbrett.
Attt rekrytera rätt medarb
betare är cenntralt i dettaa sammanhaang, och preecis som i andra
a
vaarumärkessaammanhang
g underlättass arbetet av att organisaationen lär kkänna sin
ideentitet, ellerr själ, samt arbetar
a
medd omvärlds--, konkurren
nt- och SWO
OT-analyserr.
Geenom en geddigen kartlääggning av ddessa områd
den blir org
ganisationenn och dess
beslutsfattare mer tryggaa i att kännaa organisatio
onens kulturr samt i besllut som fatttas
mhetens inriiktning, ochh därmed villka medarbeetare som paassar.
kriing verksam
Arrbeta med organisatio
o
onens identtitet
Em
mployer braanding hand
dlar om att bbygga och paketera
p
org
ganisationenns identitet och
o
de utfästelser den innebäär och därmeed skapa en
n emotionelll bindning m
mellan
arbbetstagare och
o arbetsgiivare, som ssäkerställer att medarbeetaren leverrerar det som
m
kuunden eller marknaden
m
förväntar siig. Detta är särskilt vik
ktigt i tider ddå organisattioner
låtter kunder värdera
v
med
darbetare. I ssjälva verkeet har detta kunnat göraas under lån
ng tid.
Föör läkare, lärrare, sjukgy
ymnaster occh konsulterr har kunden
ns/mottagarrens utvärdeering
ennkelt kunnatt härledas tilll den indivvid som har utfört arbetet. Att kunddutvärdering
garna
meer tydligt annvänds vid medarbetars
m
samtal, löneesättning etcc. är emeller
ertid ett relattivt
nyytt fenomen..
Sve
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Ak
ktiv och paassiv komm
munikation
Attt bygga ochh kommuniccera arbetsggivarvarumäärket handlaar både om en mer aktiiv
kommunikatioon med med
darbetare occh målgrupp
per som man
n inom en rrelativt snarr
fraamtid komm
mer att rekry
ytera, och enn mer passiiv kommunikkation med kunder,
meedborgare, leverantörer
l
r och andra som troligeen inte kommer att arbeeta för
orgganisationenn, men ändåå har en upppfattning om
m arbetsgivarvarumärkket. Att bortse
fråån den allmäänna komm
munikationenn med dem som inte ko
ommer att aarbeta för
orgganisationenn riskerar att äventyra det arbete som
s
läggs ned på att byygga varumäärket.
Ävven en indivvid som aldrrig kommerr att arbeta för
f oss kan ju
j vara kunnd, patient,
levverantör, arbbeta på en myndighet,
m
leverera maat till vår peersonalrestau
aurang eller på
annnat sätt kom
mma i kontaakt med oss , och även dessa
d
passivva intressennter har en
upppfattning om
m arbetsgiv
varen som dde sprider tilll vänner occh bekanta. IIdag är
koommunikatioonen av erfa
farenheter occh upplevellser snabb och
o plågsam
m för den som
m har
miissnöjda kunnder och meedarbetare – vem som helst kan ju
u använda Innternet för att
a
sprrida missnööje – eller fö
ör den delenn positiva up
pplevelser.
I een kommuniikationsinteensiv och traansparent värld är icke-medarbetar
are viktiga bärare
b
avv varumärkeet. Anta att en
e nyutexam
minerad sjuk
ksköterska under
u
en miiddag eller
slääktträff vädrrar sina öveerväganden kring två jo
obb som maan har blivitt erbjuden på två
oliika orter. Sååväl orten so
om erfarenhheterna från
n sjukhusen som patient
nt, och eventtuellt
som
m medarbettare, komm
mer att diskut
uteras flitigt:: ”Ska du veerkligen bo i den tråkig
ga
staaden?”; ”Jagg var där 19
987 när minn svåger fick
k benbrott – vad hjälpsaamma de vaar”;
”m
min kusin gjorde sin AT
T där – hon var jättenöjjd”. Några sådana
s
kom
mmentarer haar en
betydande påvverkan på in
ndividers beeslut – andrra individerss associationner blir därm
med
vikktiga bäraree av varumäärket.
Svvaga och stäärka varum
märken
Vaarumärken bygger
b
på associationer
a
r: tänk på ett varumärk
ke, t ex en skkola där du bor,
lanndstinget i ditt
d län, ABB
B, Google, Volvo, Götteborg eller en kändis ((ja, även stääder
och individer är varumärrken!) – gennast aktiveraas ett antal associatione
a
er. Om
va och olikaa individer har
h liknandee association
oner är
asssociationernna är positiv
vaarumärket sttarkt – det rååder någorluunda konseensus kring varumärket
v
ts innehåll, och
o
det sänder possitiva signaler. Om ass ociationern
na är myckett olika och ddessutom
negativa är vaarumärket sv
vagt. De fleesta individeer kopplar associations
a
smässigt sam
mman
arbbetsgivarvarrumärke och produktvaarumärke – om man gillar en proddukt, är den
om
medelbara associationen
n (tills annaan informatiion föreligg
ger) att det oockså är trev
vligt
attt jobba där. För kommu
uner och lanndsting finn
ns en naturliig associatioon till dels
erffarenheter som
s
medborrgare, dels ttill den ort det
d gäller. Bor
B man nära
ra tar det förrra
övverhanden, bor
b man lån
ngt borta är ääven ortenss varumärkee viktigt. Enn skånsk
arbbetsterapeutt, uppvuxen
n i Helsingbborg, som bllir erbjuden jobb i Vilhhelmina elleer
Arrvidsjaur söker i första hand inform
mation om orterna,
o
blirr man erbjudden jobb i
Häässleholm eller Höör ärr orten redan
an relativt beekant och man
m söker isstället primäärt
infformation om
o arbetsgiv
varen.
Föörutsättningaarna för att skapa ett sttarkt arbetsg
givarvarumäärke varieraar – om orteen,
braanschen, yrkket och produkterna ärr attraktiva, är förutsättn
ningarna bäättre. Men in
nte
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pootentialen: förväntninga
fö
arna är högrre och störstt potential kan
k till och m
med den
orgganisation ha,
h som har sämre föruutsättningar, tar mod tilll sig, profileerar sig, sticcker
ut och kommuunicerar sin
n konkurrenssfördel.
Koonkurrensffördelar
Enn konkurrennsfördel är en
e egenskapp som differentierar en organisationn från
koonkurrenternna, och är ettt svar på frrågan ”varfö
ör ska jag viilja jobba juust hos er?” – en
käärnfråga inom
m employerr branding ssåväl intern
nt gentemot nuvarande m
medarbetare,
som
m externt gentemot
g
preesumtiva m
medarbetare. Allt fler yn
ngre individder ställer såådana
fråågor. En konnkurrensförrdel underläättar rekrytering efterso
om fler kvallificerade
kaandidater sökker upp den
n potentiellaa arbetsgivaaren, och uppmärksamm
mar olika
akktiviteter. Fler pratar i positiva
p
term
mer om arbeetsgivarens varumärke.. Rankningeen
(om
m sådan finnns) förbättrras och allt ddetta skaparr en positiv stämning i organisatio
onen.
Meed ett starktt varumärkee underlättass kommunik
kation. Flerr ställer sig ppositiva tilll att
delta i ett evennt. Fler kom
mmer och lyyssnar på en
n föreläsning
g. Det finnss gott om staatistik
som
m visar att ett
e starkt vaarumärke innnebär att bäättre medarb
betare kan rrekryteras, till
t en
läggre lön.
W
War for talen
nt
Littteraturen om
o employeer branding aanvänder offta begreppeet talent – fflera böckerr och
arttiklar har buurit den dram
matiska titeeln ”War forr Talent”. Det
D talas oftaa om top tallent –
meen det kan ifrågasättas om det är m
meningsfulltt att anställaa top talentss, dvs. indiv
vider
som
m har läst på
p de bästa universitete
u
en och har höga
h
betyg. Det är ofta mer
änndamålsenliggt att strävaa efter right talent – ind
divider som är rätt för j ust denna
orgganisation. Top talent har
h givetviss vissa fördeelar men varrje organisaation har ju sina
förrutsättningaar och begräänsningar, vvilket kansk
ke gör att en top talent iinte passar. Top
tallents är attraaktiva på arb
betsmarknaaden och därmed flyktiga – om intte vi
tilllfredsställerr deras högaa krav kan dde lätt dra vidare när ett bättre erbjjudande dyk
ker
uppp. Medarbeetare som ärr mer attrakttiva än orgaanisationen förtjänar – och vice veersa –
skaapar obalannser.
Em
mployer braanding hand
dlar alltså om
m att på olik
ka sätt skapa intresse föör och
maarknadsföraa organisatio
onen som arrbetsgivare.. Effekten av framgånggsrik employ
yer
braanding är attt individer initialt är poositiva till att
a vilja arbeeta där
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Va
arför employer branding?
b
?
Em
mployer brranding beh
hövs i en tid
d då arbetssgivaren tappar inflyttande och
maakten försk
kjuts i riktn
ning mot arrbetstagareen. Att arbetstagare ffår mer ma
akt är
i ggrunden sun
nt, men inn
nebär en om
mställning för arbetsg
givare, efteersom mång
ga av
nsidigt bestämdes av arbetsgivaaren nu blirr
dee frågeställn
ningar som
m tidigare en
förremål för diskussione
d
er. Ökade k
krav från arbetstagar
a
e måste bem
mötas med
d
atttraktivitet och tydligh
het. Arbetsggivare som
m inte engag
gerar sig i eemployer
brranding risk
kerar att hamna i ett problemattiskt underlläge.
Täänk på en fraamgångsrik
k organisatioon som du gillar
g
– och troligen utggör
orgganisationenns medarbeetare en storr del av de erfarenheter
e
r som liggerr till grund för
f
dinn positiva hållning.
h
Fraamgångsrikaa organisatiioner brukarr förstå empployer brand
ding,
ävven om man inte alltid använder
a
deen termen. Genom
G
emp
ployer brandding kan maan
dels få en bätttre medarbeetarprofil tilll en lägre kostnad,
k
delss mer nöjdaa medarbetaare
som
m talar väl om organisationen ochh därmed marknadsför den både soom arbetsplats
och de varor och
o tjänster som organiisationen tilllhandahålleer. Dessutom
m tenderar nöjda
n
a ha färre sjukdagar
s
ooch kräva mindre
m
stöd från
f adminisstration och
h
meedarbetare att
tryygghetssysteem. Det är svårt
s
att finnna nackdelaar med nöjda medarbetaare.
Bllir allt viktiigare i en globaliserad
g
d värld
I een globaliserrad värld med
m snabb koommunikation och nyaa sätt för attt sprida kunskap
och erbjudandden, blir dett viktigare aatt profilera sitt erbjudaande som arrbetsgivare –
arbbetssökandee och befinttliga medarbbetare har ju
u fler möjlig
gheter att hiitta och nap
ppa på
nyya erbjudandden.
Em
mployer braanding inneb
bär att det som organisationen erbjjuder en duk
uktig medarb
betare
tyddliggörs. I längden ledeer detta till att rätt person finns på rätt plats: eett tydligt
arbbetsgivarvarrumärke sän
nder signaleer om vilka individer so
om passar ppå arbetsplaatsen,
och vilka som
m inte passarr. När medaarbetare i en
n organisatio
on delar värrderingar occh
n tydligare mening i
förrhållningssäätt till kundeer/patienterr/medborgarre, skapas en
orgganisationenns gemensaamma ansträängningar.
Enn konsekvennt genomförrd employerr branding-sstrategi är i själva verkket till fördel för
allla parter:
• Rättt person påå rätt plats innnebär att in
ndividen triivs bättre, är mer positiiv,
o presteraar bättre. Maan talar i meer positiva termer
och
t
om ssin arbetsplaats
o sin arbetssituation. Sjukskrivn
och
ningar och frrånvaro tendderar att miinska
n individerr trivs.
när
• En grupp/avdeelning drar ffördelar av att medarbeetare är posiitiva – det skapar
s
e bättre arb
ett
betsklimat.
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• Orgganisationeen får en bätttre kompeteensprofil occh en mer tiilltalande
o
organisation
nskultur när rätt person är på rätt plats. Organiisationens
a
attraktivitet
som arbetsggivare påveerkas positiv
vt och konkuurrensförmåågan
f
förbättras.
• Perrsonal-/HR--avdelningeen drar fördeel av rätt peersoner på räätt plats – det
d ger
e mer givan
ett
nde HR-arbbete, där meer energi kan
n användas åt utvecklin
ng
o exempelvis employyer branding
och
g-arbete.
I läängden är det
d även possitivt för sam
mhället om fler individ
der trivs på ssitt arbete. Det
D är
få saker som är
ä så kostsaamma för orrganisationeer som fel medarbetare.
m
.
Em
mployer braanding inneb
bär inte att aalla medarb
betare är likaa – men de bbör dela ettt antal
väärderingar occh förhållniingssätt till kunder, mo
ottagare, sam
mhället etc.
Deet finns fleraa skäl till attt employer branding ärr viktigare än
ä tidigare:


Allt fler jobb
A
b kräver stra
rategiska, im
mmateriella och socialaa egenskapeer hos
m
medarbetare
en: kontakt m
med kunderr och medbo
orgare, sam
mverkan med
d
a
andra,
ny tek
knik och utöökade ansvaarsområden
n kännetecknnar många jobb
j



Organisation
O
ner utsätts fför fler och mer
m kompleexa krav påå effektivitett, etik,
m
miljöpolicys
s, varumärkkesprofilerin
ng, arbetsmiiljö, kvalitett etc. – med
d rätt
m
medarbetare
e är detta myycket enklaare att uppnåå



Framför allt yngre meddarbetare (G
F
Generation Y/80-talister
Y
r) arbetar ak
ktivt
m att bygg
med
ga CV – de vet vad de vill och ställer höga krrav på
a
arbetsgivare
e

M
Maktbalans i ändring
Föör några deccennier sedaan var maktbbalansen tydligt till arb
betsgivarenss fördel.
Inddivider söktte jobb, blev
v kallade tilll en intervju och gick – inte sällann under en hög
h
graad av nervoositet – till in
ntervjun ochh blev interrvjuade/utfråågade. Perssonlighetstesst
koom senare inn i bilden. Arbetsgivare
A
en testade om den presu
umtive arbeetstagaren höll
h
mååttet, och toog referenser för att bildda sig en up
ppfattning om prestatiooner vid tidig
gare
arbbetsplatser.
Enn tydlig försskjutning haar skett till fförmån för arbetstagare
a
en. Idag ser framför alltt
ynngre individeer valet av arbetsgivare
a
e som ett vaal, där den som
s erbjudeer mest i term
mer
avv social miljö, utvecklin
ngsmöjligheeter och emo
otionellt arb
betsinnehålll har lättast att
atttrahera meddarbetare. Den presumtiive arbetstaagaren ställeer fler frågor
or under inteervjun
och kommer inte
i dit baraa för att se oom man kan
n få jobbet, utan
u också fför att se om
m
a
en och ställeer fler
jobbbet passar.. Arbetstagaare har fler ooch tydligarre krav på arbetsgivare
fråågor. Det blir allt vanlig
gare att refeerenser efterrfrågas – man vill prataa med någraa
meedarbetare innan
i
man bestämmer
b
ssig för jobb
bet.
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Ök
kad individ
dualisering ställer kraav på arbettsgivaren
Uttvecklingen mot en ökaad individuaalisering av arbetstagarrpreferenserr måste
arbbetsgivare hantera.
h
Istäället för ”likka för alla” kommer
k
ind
dividualiseri
ring av villk
kor
vaara ett känneetecken hos de arbetsgiivare som ärr attraktiva i framtidenn. Individer har
h
oliika önskemåål och arbettsgivare börr därför ha en
e viss flexiibilitet i fråggor som
arbbetstid, villkkor, förmån
ner etc. Ett ttypiskt exem
mpel på brisstande flexibbilitet är sto
ora
inddustriföretag som låter en tjänstebbil följa med
d vissa befatttningar. Deet är omöjlig
gt att
isttället få en högre
h
lön, men
m individeen som får jobbet
j
kansk
ke bor i en stadskärna,
sakknar körkorrt eller av an
ndra skäl viill avstå från
n bilinnehav
v – eller så ddelar
vederbörandee hushåll meed en personn som har tjänstebil.
Uttvecklingen gör att marrknadskrafteerna blir tyd
dligare. Arb
betsgivare m
måste förhålla sig
tilll utvecklinggen genom att
a bli tydliggare med vaad man erbju
uder, se meedarbetaren mer
som
m en värdeffull resurs än
ä tidigare, och vara vaaksam över hur organissationens
atttraktivitet uttvecklas.
Fraamför allt Generation
G
Y – 80-talisster – funderrar ganska mycket
m
på hhuruvida arb
bete
och arbetsplatts passar en
ns egna idéerr, drömmarr och visioneer – finns deet något ann
nat
f ut av den här arbetspplatsen, som
m jag
stäälle där jag skulle passaa bättre? Vaad kan jag få
kaan ta med mig
m i nästa jo
obb? Generaation Y:s lojjalitet till arrbetsgivarenn är begränssad
och varierandde, men kom
mmer inte auutomatiskt. Ibland kan man höra fö
företrädesviss
älddre människkor säga ”du
u säger väl iinte upp dig
g från ett fasst jobb” närr någon yng
gre
inddivid säger upp sig, utaan att ha klaart för sig vaad som kom
mmer iställett.
Väärderingar som spegla
ar organisaationens
Orrganisationeer behöver rekrytera
r
meedarbetare som
s
har värrderingar occh kompeten
nser
som
m stämmer överens meed arbetsgivvarens värdeeringar och kultur. Dett är enda sätttet
förr organisatioonen att kun
nna utvecklla konkurren
nsförmåga och
o utvecklla arbetssättt och
atttityder för en
e framtid med
m nya kravv.
I ggrunden är utvecklingen
u
n sund. Riskken för att medarbetare
m
e som egenttligen inte passar
p
annställs blir mindre.
m
Det är kanske s ärskilt ett problem som
m rör äldre aarbetstagaree.
Måånga yngre arbetstagarre känner sigg pressade att
a förvärva erfarenheteer och bygg
ga sitt
CV
V – många är
ä t o m räd
dda att inte vvara attraktiiva på arbetsmarknadenn eftersom de
d har
arbbetat för lännge på samm
ma ställe. D
De är i allmäänhet mer beenägna att bbytta jobb än
n
älddre kollegerr.
Enn gång i tideen fick medarbetare lönn och befogenheter baserat på tjännsteår och
befattningar, som
s
var fixerade – meddan de anstäällda i ganska hög utstrräckning vaar
utbbytbara. Deetta var en naturlig
n
följdd av att rolleer var relativt tydliga ooch
befattningsbeskrivningarr tämligen sttandardiseraade. Befattn
ningen fannns – en lämp
plig
inddivid anställdes för att utföra någoorlunda väld
definierade arbetsuppgiifter.
Arrbetsplatser tenderar attt bli alltmerr beroende av
a rätt indiv
vider, allt efftersom arbeetet
orgganiseras innte bara efteer arbetsgivaarens utan också
o
efter arbetstagare
a
ens önskem
mål,
och allt efterssom individeer uppmärkksammas och
h belönas genom indivviduell
lönnesättning, mätningar och
o rankninngar etc.

6 (7)

Klick
ka här för att ange datum.

Vårt dnr:

Hu
ur ska man
n förhålla sig till de soom slutar?
Soom arbetsgivvare bör maan hålla sig väl med dem
m som slutaar. Dels så ssprids rykteet om
huur man är soom arbetsgiv
vare – och juu lägre lojaalitet bland arbetstagarn
a
na, desto
vikktigare att man
m som arb
betsgivare hhar ett gott rykte
r
på arb
betsmarknadden. Dels kaan
maan som arbeetsgivare intte utesluta m
möjligheten
n att en indiv
vid som läm
mnar
orgganisationenn är intresseerad av att kkomma tillb
baka i ett sen
nare skede. Och då kan
n
inddividen ha förvärvat
f
väärdefulla peerspektiv och
h idéer, vilk
ket gör hennne till en än
nnu
stöörre tillgångg för företag
get än underr den tidigarre anställnin
ngsperiodenn.
Soociala nätverrk blir allt viktigare
v
ochh har för yn
ngre arbetstaagare redann ersatt
arbbetsplatsen som den prrimära sociaala arenan. Arbetsgivar
A
re kan man bbyta – men det
socciala nätverrket byter man
m inte bort
rt. Det utveccklas och vääxer. Kanskke är Facebo
ook
elller andra kaanaler för so
ociala nätverrk framtiden
ns arbetsförrmedling.

Va
ad känne
etecknarr dem so
om har ly
yckats?
Vaad kännetecknar dem
m som har lyyckats med
d att skapa ett starkt
arrbetsgivarvarumärke?
?
Dee som har lyyckats bäst med
m employyer brandin
ng är de orgaanisationer som har:


Gjort en ord
G
dentlig SWO
OT- och om
mvärldsanaly
ys för att på det sättet kunna
k
iddentifiera konkurrensfö
k
fördelar som
m kan komm
municeras i llämpliga kaanaler
– att kunna svara
s
på fråågan ”varförr ska man jo
obba här?” ppå ett
ö
övertygande
e sätt är en nnödvändighet



Varit tydligaa med att enn långsiktig employer branding-str
V
b
rategi som
g
genomsyrar
hela organiisationen gääller



Fått med sig
F
g medarbetaarna – de är de viktigastte
k
kommunikat
tionskanaleerna



Kommuniceerat socialt – att besökaa universitett och högskoolor och hålla
K
g
gästföreläsn
ingar, att finnnas med på arbetsmarrknadsdagarr och att hållla
e
eller
medverrka i alumniiträffar är mer
m effektivtt än att annoonsera



Vågat lyfta fram
V
f
det poositiva – om
m 92 procent av medarbeetarna är gaanska
n
nöjda
eller mycket
m
nöjdda med arbeetsklimatet kan
k man gå ut med att ”92
p
procent
av våra
v medarbbetare är nöjjda” – utan att bekymraa sig om att en
o annan av
och
v dem som inte är nöjd
da kommer att protesterra. Genom att
a
s
skapa
en possitiv stämniing kommerr den positiv
va informattionen att
ö
överväga
i det
d interna ooch externa employer branding-arb
b
betet.
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