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Förord 
Under våren 2016 har vi skrivit vår kandidatuppsats i Arbetsvetenskap vid Karlstads 
Universitet. Det har varit en intressant och lärorik arbetsprocess som medfört sig en 
mängd utmaningar. Vi som uppsatspar har genomfört undersökningen och skrivit 
denna uppsats tillsammans, vi tar därför ett gemensamt ansvar för resultatet. 
 
Vi vill tacka HR-avdelningen på Apotekskedjan vi samarbetat med, samt alla 
farmaceuter som deltagit i studien. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår kontaktperson 
på Apotekskedjan som förmedlat kontakter och hjälpt oss genomföra undersökningen.  
 
Ett stort tack till vår handledare, David Regin Öborn, som stöttat oss under hela 
arbetets gång.  
 
 
Karlstad, juni 2016 
 
 
Ida & Clara   



 
Sammanfattning 
 
Efter avregleringen av det svenska apoteksmonopolet uppstod en konkurrensbaserad 
arbetsmarknad för farmaceuter. Från att det bara fanns en aktör på marknaden finns 
det nu flera kedjor samtidigt som det är brist på farmaceuter i landet. Detta leder till 
att apotekskedjorna måste jobba aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare för att 
behålla sin personal och rekrytera ny personal. Syftet med denna studie är att 
undersöka hur en apotekskedja arbetar med intern Employer branding och att jämföra 
om ledningens vision av Employer branding-arbetet stämmer överens med hur 
arbetstagarna upplever sin arbetssituation. Vi vill även få en inblick i hur 
apotekskedjan arbetar med extern Employer branding.  
 
Utifrån teorier om bland annat Employer branding, talangprogram, motivation och 
arbetsglädje använder vi oss av en kvalitativ metod för att undersöka hur 
respondenterna upplever arbetssituationen. Vi har under studiens gång intervjuat åtta 
personer från en apotekskedja. Tre personer från HR-avdelningen och fem 
farmaceuter från olika orter i Sverige. Resultatet visar att HR-avdelningen arbetar 
mycket med både intern och extern Employer branding. Resultatet visar även att 
arbetstagarnas situation stämmer överens med ledningens vision om att vara en 
attraktiv arbetsgivare.  
 
Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärke, apotek, farmaceut, HR, 
attraktiv arbetsgivare, arbetsglädje, ledarskap, trivsel, kompetensutveckling.  
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1. Inledning 

I avsnittet presenterar vi information som ligger till grund för problemformuleringen 
och undersökningens syfte och frågeställningar. I slutet av avsnittet redogör vi för 
uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Employer branding 

Varumärket är en av de viktigaste tillgångarna ett företag har och första tanken när 
man hör begreppet varumärke är fokuseringen på att utveckla produkter eller tjänster 
(Backhaus & Tikoo 2004:501). Men utveckling av varumärket kan också användas 
inom området human resource management och denna tillämpning har fått namnet 
Employer branding, eller på svenska; arbetsgivarvarumärket (ibid). Allt fler företag 
använder sig av Employer branding för att locka till sig nya potentiella medarbetare 
men också för att få den nuvarande personalen att engagera sig i 
organisationskulturen och företagets strategi (ibid). Vi författare föredrar att använda 
den engelska termen, men respondenterna i denna undersökning föredrar den svenska 
termen. Därför kommer begreppen Employer branding och arbetsgivarvarumärke att 
användas synonymt i denna uppsats. 
 
Employer branding är ett relativt nytt begrepp och en av de första definitionerna av 
begreppet lanserades av Tim Ambler och Simon Barrow år 1996: 
 

En helhet av funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som  
tillgodoser arbetstagare och kan identifieras med företaget. Huvuduppgiften  
för arbetsgivarvarumärket är att ge en sammanhängande ram för ledarskap  
för att förenkla och prioritera, öka produktivititeten och förbättra rekryteringen,  
bevara personal och öka lojaliteten. (Barrow & Mosley 2005:xvi, egen översättning) 

 
En arbetsgivare ska identifiera sig med de funktionella, ekonomiska och psykologiska 
fördelarna som en anställning innebär. Lön, förmåner, upplevelser, karriärmöjligheter 
och status är några exempel på vad som kan ingå i ett Employer branding-arbete 
(Ottosson & Parment 2013:191). 

1.1.2 Avregleringen av apoteksmonopolet 

Den svenska apoteksverksamheten har funnits i flera hundra år och dokumenterades 
redan på 1600-talet då man fick bedriva apoteksverksamhet om man hade ett speciellt 
tillstånd, ett så kallat apoteksprivilegium (Apoteksfakta.se 2009a). Det statliga 
monopolet instiftades första januari 1971 för att få bättre kontroll över 
apoteksverksamheten. Det statligt ägda Apoteksbolaget AB startades upp och det 
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fanns då 620 apotek i Sverige som staten tog över (apoteket.se 2016). Första juli 2009 
avskaffades monopolet och av de 900 apoteken som fanns vid den tiden såldes cirka 
650 apotek till olika privata aktörer (apoteksfakta.se 2009b). Idag finns det ungefär 
1300 apotek i Sverige (sverigesapoteksforening.se 2016). För att arbeta med 
beredning, hantering samt distribution och försäljning av läkemedel ska man vara 
utbildad receptarie eller apotekare. Farmaceut är ett samlingsnamn för dessa två titlar 
(Nationalencyklopedin 2016). 

1.2 Problemformulering 

När apoteksmonopolet avreglerades 2009 uppstod en konkurrensbaserad 
arbetsmarknad bland apoteken (Apoteksfakta.se 2009b), vilket ledde till att 
farmaceuter fick fler arbetsgivare att välja mellan. Samtidigt ökade antalet apotek från 
drygt 900 till ungefär 1300 efter avregleringen vilket har lett till ett ökat behov av 
farmaceuter. Detta i kombination med stora pensionsavgångar leder till stor 
personalbrist inom apoteksbranschen (Sveriges Farmaceuter 2014).    
 

Apoteksbranschens utmaning ligger även i att vara attraktiv som  
arbetsgivare, för att behålla de farmaceuter man har och attrahera  
nya till branschen. Vi ser i våra interna undersökningar att  
apoteksanställda upplever mer stress idag än tidigare vid  
receptexpeditionen och att tiden inte räcker till för att exempelvis  
finnas till i egenrådgivningen, där den farmaceutiska kompetensen  
behövs i allt högre utsträckning. -Thony Björk (Sveriges Farmaceuter 2014) 

 
 
Idag finns det fem stora aktörer på apoteksmarknaden och det gäller att arbeta med 
både sitt varumärke och sitt arbetsgivarvarumärke för att sticka ut som arbetsgivare. 
Vi har valt att undersöka hur en av dessa aktörer arbetar med Employer branding för 
att attrahera ny personal och behålla befintlig personal. I och med att vi undersöker 
det interna Employer branding-arbetet vill vi också undersöka om arbetstagarnas 
upplevelse av arbetssituationen stämmer överens med ledningens vision. Vi har valt 
att undersöka Employer branding eftersom att det är ett intressant område. Bristen på 
farmaceuter leder till att apotekskedjorna måste använda sig av Employer branding-
strategier för att attrahera och behålla personal på sina apotek. Därför tycker vi att det 
är intressant att undersöka hur en apotekskedja arbetar med Employer branding.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är främst att se hur en apotekskedja arbetar med intern Employer 
branding och jämföra ledningens vision och arbetet kring arbetsgivarvarumärket med 
hur arbetstagarna upplever sin arbetssituation. Vi vill även ta reda på hur 
apotekskedjan jobbar med extern Employer branding. Med denna studie hoppas vi att 
få en större förståelse för hur en apotekskedja kan använda Employer branding för att 
rekrytera och behålla sin personal.  
 

1. Hur avser apotekskedjan att jobba med intern Employer branding? 
2. Stämmer ledningens vision av Employer branding-arbetet överens med hur 

arbetstagarna upplever sin arbetssituation? 
3. Hur avser apotekskedjan att jobba med extern Employer branding? 

 

1.4 Disposition 

I den teoretiska referensramen presenterar vi olika teorier om hur ett företag kan 
arbeta med både interna- och externa Employer branding-strategier för att få den 
befintliga personalen att trivas och för att säkra framtida personalbehov. Vi tar även 
upp teorier om hur arbetsgivare kan påverka personalens arbetsglädje, motivation och 
engagemang samt hur arbetsgivare kan kommunicera ut information om företaget till 
både personalen och arbetsmarknaden.   
 
I metodavsnittet tar vi upp vilken metod vi har valt att använda oss av i denna 
undersökning samt varför vi valde den. Där redogör vi även för hur vi har genomfört 
undersökningen och hur vi har bearbetat och analyserat det empiriska materialet vi 
samlat in genom intervjuerna. Vi diskuterar även tillförlitligheten och giltigheten i vår 
undersökning samt hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska principerna.  
 
I analys- och resultatdelen presenterar vi vårt empiriska material i form av en analys 
där vi kopplar ihop empirin med teorierna och egna tankar och åsikter om ämnet. 
Eftersom att syftet främst är att genomföra en jämförande studie presenteras 
materialet i analysen utifrån två perspektiv: arbetsgivar- och arbetstagarsidans 
perspektiv på problemområdet. Vi avslutar avsnittet med en diskussion där vi jämför 
och tar upp likheter och skillnader mellan de två perspektiven.  
 
I uppsatsens sista del redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till av analysen. Där 
presenterar vi tydligt svaren på våra frågeställningar och undersökningens syfte. Vi 
för även en diskussion kring hur arbetet med undersökningen har gått och sedan 
avslutar vi med förslag på vidare forskning.       
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2. Teoretisk referensram 

I kommande avsnitt redovisar vi de teorier som vi anser är relevanta för vår 
undersökning. Teorierna vi tar upp nedan berör området Employer branding på olika 
sätt, bland annat varför och hur företag bör arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Vi 
börjar med att redogöra för Talent Management eftersom att Employer branding är 
en del av den teorin. Sedan går vi in på området Employer branding och interna och 
externa strategier. Vi skriver även om kompetensutveckling, arbetsglädje och 
motivation.  Teorierna ligger som grund för hela undersökningen. 

2.1 Talent Management 

Alla kan bli bäst på något, men alla kan inte vara bäst på allt. 
(Wikström & Martin 2012:105, egen översättning) 

 
Alla verksamheter tjänar på att ha medarbetare som känner sig sedda och uppskattade 
(Dyhre & Parment 2013:118). För att uppnå detta finns det en affärsstrategi som 
kallas Talent Management som handlar om att på ett strukturerat och systematiskt sätt 
attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare för verksamheten (Wikström och 
Martin 2012:9). Ordagrant betyder det att hantera talangerna i företaget, det handlar 
om att kartlägga talangerna och ta vara på dem (Dyhre & Parment 2013:118). Många 
företag pratar om talanger och en definition på begreppet lyder såhär: 
 

Summan av en persons förmågor- hans eller hennes inre gåvor, färdigheter, 
kunskaper, erfarenheter, intelligens, uppfattning, attityd, personlighet och driv. 
Det inkluderar även hans eller hennes förmåga att lära och utvecklas. 
(Michaels et. al 2001 refererad i Earle 2003:245, egen översättning) 

 
Det arbetsgivaren måste komma ihåg är att alla arbetstagare på företaget ska ingå i 
denna strategi, inte bara de personer med störst talang och de personer som har högst 
potential att klättra uppåt inom företaget. De flesta personer har någon typ av talang 
och det är viktigt att inte glömma bort att det kan finnas olika typer av kompetenser 
hos personer inom organisationen som företaget kan ha nytta av (Dyhre & Parment 
2013:120; Wikström & Martin 2012:9ff). 
 
Målet med strategin är att bygga upp effektiva verksamheter där medarbetare trivs, 
utvecklas och skapar resultat för företaget. En Talent management-strategi beskriver 
hur företag ska nå sina mål för att bli framgångsrika och denna strategi hänger ihop 
med företagets affärsplan. Affärsplanen beskriver vad som ska uppnås i verksamheten 
medan Talent management-strategin beskriver hur dessa mål ska uppnås (Wikström 
& Martin 2012:9ff). 
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Wikström och Martin (2012:11ff) har utvecklat en arbetsmodell för Talent 
management som de kallar Talangarenan, meningen med modellen är att få en 
förståelse över hur processerna i blocken hänger ihop med varandra.  
 
 
 

(Figur 1. Wikström & Martin 2012:11,  
egen översättning) 

 
Modellen är uppbyggd på tre olika huvudblock och den utgår ifrån en arbetstagares 
livscykel i arbetet, från att arbetstagaren får syn på företaget och börjar arbeta tills 
personen avslutar sin anställning. Första blocket handlar om att attrahera, rekrytera 
och introducera medarbetare på rätt sätt. I detta block ingår Employer branding och 
det handlar om hur företag ska bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke och bli en 
attraktiv arbetsgivare så att företaget kan attrahera rätt personal (Wikström & Martin 
2012:11ff).  
 
Det andra blocket behandlar områden som att behålla och utveckla medarbetare. Det 
är den centrala delen i Talangarenan och här ingår många viktiga delar. Att jobba med 
kompetensutveckling för att bygga upp både ledarskap och medarbetarskap är något 
som är viktigt i det andra blocket. Enligt Wikström och Martin (2012: 83ff) står 
möjligheten till personlig utveckling högt upp på arbetstagarnas önskelista och de 
menar att företag som inte tar kompetensutveckling på allvar kommer få problem i 
framtiden. De menar att dåliga möjligheter till utveckling är den främsta orsaken till 
att arbetstagare känner sig missnöjda på arbetsplatsen. Idag är det enklare att utveckla 
sin kompetens på eget initiativ eftersom att det finns tillgång till internet och sociala 
medier. Wikström och Martin (2012:85) menar att det är en utmaning för företag att 
erbjuda attraktiva möjligheter inom kompetensutveckling för att personalen ska 
stanna och kunna utvecklas inom organisationen. Om företag erbjuder 
kompetensutveckling till sina medarbetare kan det även att öka arbetsmotivationen 
hos medarbetarna (ibid). Kompetensutveckling handlar inte bara om att arbetstagare 
ska få gå på någon kurs då och då. Det handlar också om nätverk och personliga 
relationer, erfarenheter och värderingar (Wikström och Martin 2012:86). 
 

Attrahera	  
	  
• Företagskultur	  
• Employer	  branding	  
• Rekrytering,	  urval	  

och	  introduktion	  

Behålla	  och	  utveckla	  
	  
• Verksamhetsstyrning	  
• Kompetensutveckling	  
• Ledarskap	  och	  

medarbetarskap	  
• Talanger	  och	  Trainees	  
• Successionsplanering	  
• Jämställdhet	  och	  mångfald	  
• Ersättningsfrågor	  

Avsluta	  
	  
• Avslutnings-‐

processen	  och	  exit-‐
intervjuer	  

• Alumni	  
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Det tredje och sista blocket handlar om hur arbetsgivare avslutar en anställning på 
bästa sätt. Här är det viktigt att arbetsgivaren har en fungerande avslutningsprocess 
eftersom att det kan hjälpa företaget i framtiden då de kan få reda på saker och ting 
som de måste bli bättre på. Att jobba med avslutningsintervjuer kan vara en strategisk 
tillgång och en möjlighet för företaget att förändra deras svagheter (Wikström & 
Martin 2012:12). 

2.2 Employer Branding 

Employer branding, eller den svenska översättningen arbetsgivarvarumärke, är 
utvecklat för att vara kompatibelt med företagets produkt och varumärke och riktas 
mot både interna och externa målgrupper medan produktvarumärket främst riktas mot 
externa målgrupper (Backhaus & Tikoo 2004:503). Employer branding befinner sig i 
Talangarenans första block som handlar om att attrahera medarbetare till företaget 
(Wikström & Martin 2012:11ff). Employer branding handlar bland annat om att 
bygga upp ett varumärke som bidrar till att arbetsgivare blir attraktiva för existerande, 
potentiella och före detta medarbetare (Dyhre & Parment, 2013:11ff). 
 
Att arbeta strategiskt med Employer branding kan skapa många fördelar för företaget. 
Enligt Wikström och Martin (2012:34) finns det några skäl till varför strategin är 
viktig att arbeta med. Bland annat har ett företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke 
en större attraktionskraft. På så sätt får företaget fler personer som söker sig dit som är 
högpresterande och de visar ofta ett större engagemang. Ett starkt och tydligt 
arbetsgivarvarumärke bidrar till att attrahera rätt medarbetare. På så sätt skapar 
arbetsgivaren fler förutsättningar till att företaget får en högre lönsamhet. Även Dyhre 
och Parment (2013:12) tar upp några anledningar till att bry sig om sitt 
arbetsgivarvarumärke. Den första anledningen är att det är viktigt att tänka långsiktigt 
med sitt arbetsgivarvarumärke. Om ett företag har svårt att rekrytera kvalificerad 
personal idag måste arbetsgivaren kunna intressera potentiella framtida arbetstagare 
för att täcka framtida behov. Enligt Earle (2003:245) är många marknader idag 
mycket konkurrensbaserade och det kan vara svårt för företag att behålla värdefull 
personal. För många företag är en av de högsta prioriteringarna att rekrytera rätt 
personal samt att behålla dem inom organisationen.   

2.2.1 Intern Employer branding 

Intern Employer branding återfinns i talangarenans andra block som handlar om att 
behålla och utveckla sin personal. För att utveckla en Employer branding-strategi 
måste arbetsgivaren tänka utifrån två perspektiv, intern och extern Employer 
branding. Det interna perspektivet handlar om att ta hand om de existerande 
medarbetarna. Arbetsgivaren bör skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna 
utvecklas, känna motivation till sitt arbete och känna en trivsel på arbetsplatsen 
(Wikström & Martin 2012:36f). Medarbetare som trivs på sin arbetsplats talar gärna 
om det för folk i sin omgivning. På så sätt blir medarbetarna bra ambassadörer för att 
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bygga upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke (Dyhre & Parment 2013:13). En viktig 
faktor till att lyckas med det interna perspektivet är ett bra ledarskap inom företaget. 
För att bli en bra ledare krävs bland annat tydlig kommunikation, feedback, coaching 
och skapa motivation hos medarbetarna (Dyhre & Parment 2013:64f). Det finns även 
flera faktorer som bygger upp ett internt Employer brand och det kan handla bland 
annat om gemenskapen på arbetsplatsen, tydliga arbetsbeskrivningar, möjligheter för 
personlig utveckling, en hälsosam arbetsmiljö och personalförmåner (Wikström & 
Martin 2012:36f). 
 
För att lyckas med det interna Employer branding-arbetet gäller det att ha bra intern 
marknadsföring och kommunikation för att nå ut till alla medarbetare. Intern 
marknadsföring är enligt Ahmed och Rafiq (2003:1180) en interaktionsprocess mellan 
organisationen och dess anställda. Den interna marknadsföringen ska användas på ett 
sätt så att atmosfären och miljön uppmuntrar medarbetarna till att skapa, samordna 
och förbättra hela verksamheten (ibid). 
 
Kommunikationen är en jätteviktig del i alla processer inom alla funktioner i en 
organisation (Ahmed & Rafiq 2003:1183). För att nå uppsatta mål inom ett företag är 
den interna kommunikationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna ett otroligt 
viktigt verktyg (ibid). Ahmed och Rafiq (ibid) trycker på att den interna 
kommunikationen mellan arbetsgivaren och den anställde måste anpassas utifrån varje 
individs personlighet. De måste tänka på att olika människor behöver olika typer av 
riktlinjer. Kommunikationen måste vara tydlig så att alla förstår. Arbetsgivaren måste 
då ta reda på vad som motiverar medarbetarna och vilka behov de har. Detta är något 
som ser olika ut från person till person (ibid). 

2.2.2 Extern Employer branding 

Det andra perspektivet, som kanske också är det perspektiv som förknippas mest med 
Employer branding, är det externa varumärkesbyggandet (Wikström & Martin 
2012:38). Det externa perspektivet handlar mycket om hur företaget ska nå ut till den 
rätta målgruppen på arbetsmarknaden och skapa en nyfikenhet och ett intresse hos 
personer. Kompetenser inom målgruppen ska kunna kopplas ihop med företagets 
behov. För att det externa varumärkesbyggandet ska fungera måste arbetsgivaren utgå 
från det interna perspektivet. För att kommunicera ut löften till potentiella 
medarbetare måste företaget leva upp till dem först. Om löftena inte stämmer överens 
med hur företaget redan jobbar minskar trovärdigheten för det som företaget lovar 
(Ibid). 
 
Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen kan bli ambassadörer för arbetsgivaren 
genom att sprida positiv information om företaget. Word of mouth, eller mun till mun 
på svenska, är en marknadsföringsmetod som definieras på följande sätt av Kirby och 
Marsden (2007:164, egen översättning):   
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Muntlig, person-till-person-kommunikation mellan en mottagare och 
förmedlare som mottagaren uppfattar som icke-kommersiell, 
om ett varumärke, en produkt eller en tjänst. 

 
Detta innebär att utöver den information som till exempel finns i platsannonsen och 
på företagets hemsida kan den potentiella arbetstagaren få information som är bortom 
företagets kontroll (Hoye & Lievens 2007:2025).   En studie som Fisher et al. (1979) 
genomfört visar att nyexaminerade studenter är mer villiga att ta ett jobb när deras 
enda informationskälla är någon som står utanför företaget än om intervjuaren är den 
enda informationskällan de har.  Collins och Stevens (2002:1123) tolkar detta som att 
externa personer litar mer på utomstående informationskällor än 
företagsrepresentanter. Externa personer anser att utomstående källor inte har något 
intresse av att sälja in företaget hos den arbetssökande (Collins & Stevens 
2002:1131). För att öka antalet kandidater som söker sig till ett företag bör 
arbetsgivaren ur praktisk synvinkel försöka expandera och utnyttja word of mouth 
metoden (ibid)  

2.2.3 Employer branding-process 

Employer branding är ett område som berör många funktioner inom verksamheten 
och det är vanligt att flera avdelningar samarbetar för att bygga upp sitt 
arbetsgivarvarumärke. Till exempel kan personal på HR-avdelningen jobba 
tillsammans med personal på marknadsavdelningen för att skapa och utveckla 
arbetsgivarvarumärket (Wikström och Martin, 2012:38). Wikström och Martin 
(2012:38ff) beskriver hur en process kan se ut när företag jobbar med Employer 
branding och delar som de tar upp är:  
 

(Figur 2. Wikström & Martin 2012:38) 
 

Det första arbetsgivaren måste göra är att samla in information från medarbetare för 
att få en bild av företagets attraktion hos den nuvarande personalen. Detta kallar 
Wikström och Martin (2012:39) för intern research. Något som också ingår i det 
första steget är att få in information från personal som slutat på företaget. Att 
genomföra avslutningsintervjuer är viktigt för att få en förståelse för hur personalen 
ser på företaget och vad företaget kan jobba på för att bli ännu bättre. Att jobba med 
medarbetarundersökningar är också ett bra verktyg för att samla in information från 
personalen. När arbetsgivaren har gjort sin interna research går de över till att samla 
in extern information. De kan genomföra undersökningar för att få fram information 
om arbetsgivarvarumärket och hur det uppmärksammas av externa personer. 
Företaget undersöker områden som till exempel vilken kännedom externa personer 
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har om varumärket, företagets löften och om personen kan tänka sig att söka jobb hos 
det aktuella företaget. 
Nästa steg i processen är EVP, eller Employer Value Proposition (Wikström & Martin 
2012:39f), som beskriver arbetsgivarerbjudandet (Ottosson & Parment 2013:196). I 
denna del av processen bör företag tänka på hur de ska skilja sig från sina 
konkurrenter. Men även hur de ska bli så attraktiva som möjligt för den potentiella 
medarbetaren. Vad kan företaget erbjuda och vad är det främsta argumentet för att 
personer ska söka sig till just dem? Om företaget erbjuder utvecklingsmöjligheter 
måste de även kunna uppfylla dessa löften i praktiken? Det är sådana här frågor 
företag måste ställa sig för att kunna fortsätta med sin Employer branding-strategi 
(Wikström & Martin 2012:39f). 
 
Hur företag kommunicerar ut till arbetsmarknaden har blivit en viktig strategi för att 
nå de rätta medarbetarna. Att visa upp sitt företag på sociala medier medför att de kan 
bygga upp relationer med arbetsmarknaden plus att de visar upp sitt 
arbetsgivarvarumärke. Sociala medier finns i stort sett överallt nu och det är ett 
modernt sätt att positionera sig på arbetsmarknaden. Det kan leda till att företaget 
attraherar rätt medarbetare (Wikström & Martin 2012:40). 
 
Aktiviteten i företaget är extremt viktigt. Genom att vara aktiv och ha ett driv för att nå 
ut till människor bidrar företaget till att fler personer får kännedom om företaget och 
därmed stärks arbetsgivarvarumärket. Att tänka utanför boxen och att vara kreativ kan 
skapa nya sätt att nå ut på arbetsmarknaden. Det kan öppna upp fler möjligheter och 
företaget kan nå ut till nya målgrupper. Det är även viktigt att tänka på att vara aktiv 
inom företaget för att se vad som kan förbättras (Wikström & Martin 2012:41). 
 
Det sista steget i processen är uppföljning och det bästa sättet att ta reda på vilka 
styrkor arbetsgivarvarumärket har är att göra olika mätningar. Mätningar inom 
personalen kan ske genom att studera hur den genomsnittliga anställningstiden ser ut 
och resultat av medarbetarundersökningar. Företag kan även göra externa mätningar, 
exempelvis hur många ansökningar de får vid lediga tjänster är ett bra bevis på hur 
attraktiv arbetsgivaren är på arbetsmarknaden (Wikström & Martin 2012:42). 

2.3 Företagskultur 

För att kunna visa upp sitt arbetsgivarvarumärke och kunna visa att man är en 
attraktiv arbetsgivare måste man veta vilken typ av företag man är och vill vara. 
Därför är företagskulturen en viktig brygga för ett fungerande Employer branding- 
arbete (Wikström & Martin 2012:33). Framgångsrika företag har ofta starka 
företagskulturer och begreppet företagskultur kan beskrivas som ett inre liv i 
organisationen. Sättet att leva, tänka och handla på samt hur man ska bete sig i en 
organisation beskriver företagskulturen (Bruzelius & Skärvad 2000:309). En 
definition av begreppet företagskultur lyder såhär: “de regler, värderingar och normer 
som kännetecknar ett företag eller annan organisation” (Nationalencyklopedin, 2016). 
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Kulturen på ett företag påverkar medarbetaren och det kan vara en viktig del i 
företagets framgång. En anledning till det kan vara att värderingar och beteenden 
inom företaget kan vara svåra att kopiera hos andra företag (Wikström & Martin 
2012:27). Bara för att det finns en stark företagskultur betyder det inte att företaget är 
framgångsrikt. Dåliga organisationer kan också ha starka företagskulturer (Bruzelius 
och Skärvad, 2011:336). Det är även viktigt att använda sin företagskultur på rätt sätt 
så att företaget blir så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Då krävs det att 
företag använder kulturen som en stödjande faktor till verksamheten (ibid). 

2.3.1 Målfokusering, motivation och struktur 

Målfokusering, motivation och struktur är viktiga pelare för att stödja 
företagskulturen och skapa en framgång hos företaget (Bruzelius & Skärvad 
2011:336). Målfokusering handlar om hur medarbetare i organisationer ska arbeta 
mot samma mål. Medarbetare som identifierar sig med företagets värderingar och 
som gillar att arbeta inom organisationen visar ofta ett engagemang och en lojalitet till 
företaget. Det kan leda till effektivisering hos företaget. Medarbetare som trivs på sin 
arbetsplats och som känner igen sig själva i företagets värderingar är mer motiverade 
till att arbeta. De vill även vara en bidragande faktor till företagets framgång. För att 
personalen ska bli motiverad måste arbetsgivaren ta hand om sin personal och arbeta 
med belöningssystem på olika sätt (ibid). 
 
För att få personalen engagerade i arbetet krävs ett aktivt ledarskap och det är 
arbetsgivarens ansvar att leverera engagerade arbetstagare. Därför är det viktigt att 
arbetsgivaren jobbar med att engagera sin personal så att de gör ett bra jobb både för 
sin egen och företagets skull (Barrow & Mosley 2005:135). Är människor engagerade 
är de villiga att prestera bättre och det kan vara det lilla extra som krävs för att bli det 
ledande företaget (ibid). 
 
Strukturen på ett företag är ett hjälpmedel för att styra personalen i den riktning som 
organisationen vill (Bruzelius & Skärvad 2011:336). Värderingar inom organisationer 
kan se olika ut och det finns värderingar på olika nivåer inom ett företag, exempelvis 
vardagliga och operativa värderingar. Värderingarna kan handla om uppfattningar om 
vad som är bra eller dåligt, önskvärt eller inte önskvärt på en arbetsplats, vad som bör 
eftersträvas och vad som ska undvikas, vilket beteende som är acceptabelt respektive 
inte okej på arbetsplatsen (Bruzelius & Skärvad 2011:326f). Att arbeta med sin 
företagskultur och värdegrund på ett tydligt sätt skapar fördelar för företag och starka 
värderingar är något som attraherar talangfulla medarbetare enligt Wikström och 
Martin (2012:24).  
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2.3.2 Organisatorisk identitet 

Organisatorisk identitet kan beskrivas som uppfattningar om hur företaget är och hur 
den allmänna inställningen till företaget är. Människor som vill identifiera sig med sin 
organisation kommer att göra det om de anser att företagets identitet är attraktivt och 
unikt. Är den organisatoriska identiteten positiv bidrar det till en högre självkänsla 
hos medarbetarna och det leder till att fler arbetstagare kommer att identifiera sig med 
företaget (Dutton et al. 1994:242ff). 
 
Employer branding-strategier byggs upp utifrån sådana faktorer och i sin tur skapar 
det en identifikation hos organisationen (Chhabra & Sharma 2014, s. 50). Chhabra 
och Sharma (2014:58) har tagit fram en modell som beskriver hur effektiviteten av 
Employer branding-strategier är beroende av framgången för arbetsgivarens 
attraktionskraft. 

 
 

(Figur 3. Förenklad variant av Chhabra & Sharma 2014:58) 
 
En Employer branding-strategi börjar med en analys av organisationens kännetecken. 
Det kan till exempel vara företagets värderingar, ideologier och politik. 
Organisationens kännetecken ska sedan omvandlas till tydliga propositioner och 
kommuniceras ut till potentiella och nuvarande medarbetare. Kommunikationen är 
viktig för att nå ut till potentiella medarbetare. Genom kommunikation kan företag 
visa upp sig och berätta varför just de är bäst och varför arbetstagare bör jobba hos 
dem. Modellen beskriver även att kunskap om organisationens värderingar leder till 
att arbetsgivarvarumärket fäster i medvetandet hos människor. En positiv bild av 
arbetsgivaren gör företaget mer attraktivt hos den potentiella medarbetaren (Chhabra 
& Sharma 2014:57). 
 
Konsumenter som har kännedom om ett varumärke kan börja utveckla en positiv 
identifikation med varumärket. Ju positivare uppfattning om varumärket konsumenten 
har desto större är chansen att personen vill identifiera sig med produkten och köper 
den. På ett liknande sätt som för konsumenten att hitta rätt produkt gäller samma 
identifikation för den potentiella medarbetaren. Finns det positiva sidor hos en 
organisation som de kan identifiera sig med kommer de troligtvis att söka arbete hos 
den organisationen (Backhaus & Tikoo 2004:506). En konsument kan vara lojal till 
ett varumärke genom att alltid köpa samma produkt, likaså kan en arbetstagare visa 
lojalitet till sin arbetsgivare (Backhaus & Tikoo 2004:508). Lojaliteten till 
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arbetsgivaren formas av beteenden och attityder utifrån organisationskulturen och 
organisationsidentiteten. Employer branding-strategier används ofta för att påverka 
organisationskulturen och organisationsidentiteten som senare leder till arbetstagarens 
lojalitet till arbetsgivaren. Visar personalen ett stort engagemang till organisationen 
kommer lojaliteten på köpet och då ökar produktiviteten hos arbetstagarna (ibid). 

2.4 Arbetsglädje och motivation 

Locke (1976, citerad i Saari & Judge, 2004:396, egen översättning) definierar 
arbetsglädje på följande sätt: 
 

[...] ett tillfredsställande eller positivt emotionellt tillstånd som resultat  
av uppskattningen från en persons arbete eller arbetsupplevelse. 
 

Hertzberg et al. (2002:3) har undersökt människors attityd gentemot deras arbete och 
de ställer sig frågan “Vad vill människor ha ut av sina jobb?”.  Svaret enligt Hertzberg 
et al. (2002:113) är att de kan dela upp deltagarna i två grupper, de som känner 
arbetsglädje och de som inte gör det. De som känner arbetsglädje beskriver faktorer 
som är kopplade till deras arbetsuppgifter, framgång och möjligheten till professionell 
utveckling. Personer som inte känner arbetsglädje beskriver istället faktorer som 
omger utförandet av själva jobbet, som till exempel orättvisa eller dålig arbetsmiljö, 
istället för arbetsuppgifterna i sig. Hertzberg et al. (ibid) kallar faktorerna kring 
arbetet för hygienfaktorer och menar att dessa faktorer inkluderar bland annat 
personliga relationer, fysiska arbetsförhållanden, lön, förmåner och 
anställningstrygghet. Hygienfaktorer kan förebygga missnöje på en arbetsplats, men 
inte öka arbetsglädjen. Vidare skriver Hertzberg et al. (2002:114ff) om 
motivationsfaktorer som skapar arbetsglädje genom att tillfredsställa människors 
behov av utveckling och självförverkligande på jobbet. Tanken är att en anställd 
behöver båda typerna av faktorer för att uppnå arbetsglädje, men att det är 
motivationsfaktorerna som fyller det primära behovet genom att ge möjligheter till att 
prestera och därmed utvecklas och bli erkänd. Eftersom att dessa 
utvecklingsmöjligheter bidrar till arbetsglädje främjar motivationsfaktorerna trivseln 
på jobbet. 
 
Latham (2007:127f) har en teori om att arbetsgivare måste ta hänsyn till vissa behov 
som människor har för att kunna påverka arbetstagarnas motivation. Det kan till 
exempel vara fysiskt och psykiskt välbefinnande, värderingar, mål att jobba efter och 
prestationsbaserade belöningar. Det är inte bara löner och andra förmåner som lockar 
utan det kan även handla om själva arbetsupplevelsen på arbetsplatsen, om det finns 
något kulturellt sammanhang och hur gemenskapen ser ut i arbetsgruppen (Earle 
2003:245). Studier visar att en bra arbetsmiljö är ett mycket effektivt verktyg för att 
behålla den befintliga personalen på företaget samt att locka till sig ny personal (Earle 
2003:248). Företag som har förstått hur de kan använda sin personal för att nå 
uppsatta mål samt erbjuda det som arbetstagarna söker efter lyckas bättre på 
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marknaden (Earle 2003:245). Motivationen ökar genom att arbetstagaren känner att 
hen delar värderingar med företaget, att hen jobbar målorienterat och att hen blir 
uppmärksammad för sina prestationer på jobbet (Latham 2007:127ff, Earle 
2003:245ff).   

2.4.1 Team 

Enligt Berggren et al. (2001:87) lyder definitionen på begreppet team såhär: “en 
grupp människor som har gemensamma mål och som måste arbeta tillsammans för att 
uppnå dem”. Att tillhöra en grupp skapar trygghet hos individen och det 
tillfredsställer ett av människans grundbehov. Tryggheten som skapas genom kontakt 
med andra människor återfinns i Maslows behovspyramid (Bruzelius & Skärvad, 
2011:295). Kontaktbehovet är det tredje steget i pyramiden, efter fysiologiska behov 
och säkerhetsbehov. När man har uppfyllt dessa tre steg kan man enligt Maslows 
behovspyramid börja eftersträva uppskattnings- och statusbehovet. Det vill säga att 
man vill respekteras av andra, till exempel personerna man jobbar med. Först när 
samtliga steg är uppfyllda kan man uppnå självförverkligande (ibid). Om en 
medarbetare tillhör en arbetsgrupp som personen trivs i presterar personen bättre när 
gruppen arbetar tillsammans (Berggren et al. 2001:89). Berggren et al. (ibid) anser 
även att gruppmedlemmar är lojalare till arbetsgruppen än till själva företaget. Om en 
anställd stannar kvar på ett företag trots att personen inte riktigt är nöjd med sitt jobb 
beror det oftast på trivseln i arbetsgruppen. Det finns flera sätt att stärka och utveckla 
teamandan i en arbetsgrupp. Ett exempel på det är att göra något tillsammans med 
teamet utanför jobbet. Att ha roligt tillsammans är en viktig ingrediens för att stärka 
teamandan (Berggren et al. 2001:93)  
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3. Metod 

I kommande avsnitt redogör vi först för vilken metod vi har valt för att genomföra 
undersökningen samt urval och utformande av intervjuguider. Vidare beskriver vi hur 
vi genomförde undersökningen och hur vi sammanställer den empiriska datan. 
Avslutningsvis har vi även med en diskussion om studiens tillförlitlighet samt hur vi 
förhåller oss till de etiska principerna inom forskning.   

3.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få förståelse för hur en 
apotekskedja använder sig av Employer branding-strategier för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Vi vill främst undersöka de interna strategiernas påverkan inom 
verksamheten i en komparativ studie, men även få en inblick i hur de jobbar med 
externa strategier. Vi tror att valet av denna metod kommer ge oss breda och 
informationsrika svar. En kvalitativ metod ger oss möjlighet att undersöka människors 
uppfattningar och upplevelser (Patel & Davidsson 2011:14). 
 
Kvalitativ och kvantitativ metod handlar om hur man ska generera, bearbeta och 
analysera informationen som samlats in (Patel & Davidsson 2011:13). En kvalitativt 
inriktad forskning är enligt Patel och Davidsson (2011:14) en datainsamlingsmetod 
som fokuserar på “mjuk” data. Det vill säga beskrivningar av bland annat fenomen 
och känslor. Man kan få fram mjuk data genom exempelvis kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser (ibid). För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda 
oss av kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2011:73) beskriver intervjuer som 
ett personligt möte där intervjuaren träffar respondenten för att genomföra intervjun. 
De skriver även att intervjun kan genomföras via telefon om personerna inte har 
möjlighet att träffas. Vi har valt att göra intervjuer där vi träffar respondenten 
personligen samt telefonintervjuer. Telefonintervjuer har vi valt att använda oss av då 
några av respondenterna befinner sig i olika städer runt om i Sverige. För att inte 
behöva resa runt till de olika städerna är denna metod ett bra alternativ för oss. 
 
Intervjun kan beskrivas som ett frivilligt samspel mellan två personer där 
kommunikationen mellan intervjuaren och respondenten är det intervjuaren vill 
granska och analysera (Lantz 2007:10f). Fokusen ligger på det som intervjupersonen 
säger men andra uttryck kan också ligga till grund för analys, exempelvis 
kroppsspråket eller skiftningar i röstläget (ibid) Det som skiljer intervjun från ett 
vanligt samtal är att intervjuaren vill samla information från respondenten för att 
uppnå ett syfte. Lantz (2007:11) ger följande beskrivning av vad syftet med en 
intervju är: “ I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och 
processen har en i förväg bestämd riktning”. Kvalitativa intervjuer har oftast en låg 
grad av standardisering och strukturering, med andra ord handlar det om hur 
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intervjuaren ställer frågor och hur stort utrymme det finns för respondenten att svara 
med egna ord (Patel & Davidsson 2011:81). 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att välja en kvalitativ metod. Vi har valt 
denna metod för att få en större förståelse då vi troligtvis kommer få djupare och mer 
uttömmande svar från respondenterna. Vi tror inte att användandet av en kvantitativ 
metod skulle kunna ge oss samma breda underlag för vår undersökning som en 
kvalitativ metod gör. Respondenterna kommer kunna svara på frågorna på ett mer 
öppet sätt än utifrån en enkätundersökning. Nackdelen med en kvalitativ 
undersökning anser vi kan vara att respondenten väljer att inte svara på frågorna som 
ställs och då faller hela poängen med intervjun. Respondenten kan även ge svar som 
de tror är de rätta. Vilket kan leda till oärliga svar som inte stämmer överens med 
personens verkliga åsikt.   

3.2 Urval 

Vi vill undersöka hur en apotekskedja arbetar med Employer branding. Anledningen 
till att vi valde just ett företag inom apoteksbranschen är på grund av den konkurrens 
som uppstått efter avregleringen av apoteksmonopolet. Fler apotekskedjor har kommit 
ut på marknaden och arbetet med Employer branding-strategier är något som många 
använder sig av för att visa upp sitt arbetsgivarvarumärke. Konkurrensen som uppstått 
mellan arbetsgivarna har väckt vår nyfikenhet kring hur arbetet med 
arbetsgivarvarumärket går till och då främst internt. För att se hur en intern strategi 
kan gå till på ett företag har vi valt att intervjua personal från både huvudkontoret och 
apoteken. Eftersom att vi främst vill undersöka den interna Employer branding-
strategin har vi valt att inte jämföra olika kedjor. Anledningen till att vi inte jämför 
olika kedjor är för att vi inte är intresserade av att undersöka likheter och skillnader 
mellan olika apotekskedjor.   
 
Vi tog kontakt med HR-avdelningen på huvudkontoret via mail och fick då svar från 
en person som jobbar med Employer branding. Denna person kom sedan att bli vår 
kontaktperson. Från vår kontaktperson fick vi förslag på fler personer att intervjua. 
Detta resulterade i intervjuer med tre personer på HR-avdelningen som har 
nödvändiga kunskaper inom området vi undersöker. När det kommer till intervjuerna 
med farmaceuter hade vi först tänkt göra ett urval i vår geografiska närhet. Men efter 
förslag från vår kontaktperson som trodde att vi skulle få ett intressantare resultat om 
vi hade en större geografisk spridning på vårt urval bestämde vi oss för att intervjua 
farmaceuter från södra, mellersta och norra Sverige.  Vår kontaktperson tog fram 
kontaktuppgifter till flera apotekschefer runt om i Sverige och vi fick då välja ut vilka 
vi ville ha med i vår undersökning. Vi tog kontakt med apotekscheferna och berättade 
om vår undersökning. De fick i sin tur ta kontakt med sin personal och höra sig för 
om det var någon som ville delta i undersökningen. Vårt enda krav var att 
intervjuobjektet skulle vara en person som arbetade som farmaceut. 
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Utifrån Trost (2010:139) liknar vårt val av intervjupersoner ett strategiskt urval då vi 
har vissa kriterier som ska uppfyllas i vårt val av respondenter. Vi hade vissa kriterier 
för att försäkra oss om att vi undersökte det vi verkligen avsåg att undersöka. Vi fick 
hjälp av vår kontaktperson och flera apotekschefer för att få kontakt med 
intervjupersoner. Trost (2010:139f) menar att det kan finnas risker med att använda 
sig av så kallade “nyckelpersoner”. Han menar att nyckelpersonen kan styra urvalet så 
att personen som ska intervjuas är den mest kunniga eller som nyckelpersonen tror 
ska svara på ett visst sätt. Andra risker som Trost (2010:140) tar upp är att det kan ta 
tid att få fram personer som är villiga att delta i studien. Vi håller med om de risker 
som finns med den här sortens urval. Men eftersom att vi intervjuade personalen 
under arbetstid behövde vi få chefens medgivande och då fick vi intervjua den 
personen som var tillgänglig. Eftersom att vi fick intervjua den person som var 
tillgänglig tror vi att urvalet ändå blev ganska slumpmässigt och att personen inte blev 
vald utifrån vad nyckelpersonen trodde att personen skulle svara.  
 
Patel och Davidsson (2011:63) anser att alla svar från respondenterna ska vara 
konfidentiella och personuppgifterna ska förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan 
ta del av det. Vi har kommit överens med vår kontaktperson om att företaget och 
samtliga respondenter ska förbli anonyma och vi kommer behandla deras svar 
konfidentiellt. Vi kommer därför inte att nämna något som kan avslöja 
respondenternas identitet. Det vi kommer att nämna är om personen arbetar på HR-
avdelningen eller som farmaceut.  

3.3 Utformande av intervjuguide 

För att kunna utforma en bra intervjuguide är det viktigt att skapa den med stöd av 
den teoretiska förförståelsen (Lantz 2007:50). Därför skapade vi först en teoretisk 
referensram för att få en grundläggande förståelse för området vi undersöker. Lantz 
(ibid) tar även upp vikten av att definiera de teoretiska begreppen som man vill 
undersöka. Begreppet som står i centrum för vår undersökning är Employer branding. 
Det är ett begrepp som rymmer mycket och som vi tror har olika betydelse för olika 
personer. Därför inleder vi intervjuerna vi utför på huvudkontoret med att fråga 
respondenten om vad Employer branding betyder för respondenten. Då får vi en 
uppfattning om vad begreppet betyder för dem innan vi går vidare med intervjun. 
Utifrån informationen vi fick reda på under intervjuerna på huvudkontoret skapade vi 
intervjuguiden för farmaceuterna. När vi utför intervjuer med farmaceuter utgår vi 
från att de inte är bekanta med begreppet Employer branding. Därför har vi valt att 
utforma frågorna utan att ta med begreppet. För att minska risken för att respondenten 
inte ska förstå frågorna har vi istället valt att utforma frågorna utifrån olika faktorer 
som påverkas av Employer branding-arbetet.   
 
För att kunna göra en jämförande studie mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan 
måste våra intervjuguider vara anpassade för respektive sida. Respondenterna från 
HR-avdelningen representerar arbetsgivarsidan och farmaceuterna representerar 
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arbetstagarsidan. Den ena guiden som är riktad mot arbetsgivarsidan är utformad 
utifrån ledarskap och arbetet kring Employer branding. Den andra guiden som är 
riktad mot arbetstagarsidan är utformad för att undersöka upplevelsen och känslan av 
att vara anställd hos arbetsgivaren och hur arbetstagaren uppfattar ledningens arbete 
med arbetsgivarvarumärket. Vi använder oss av en halvstrukturerad intervjuform 
vilket innebär att vi ger respondenten möjlighet att utforma sina egna svar och svara 
så öppet som möjligt utifrån deras egna erfarenheter. Vi som intervjuare får även 
möjligheten att ändra ordning på frågorna under intervjuns gång så att frågorna 
kommer upp på ett naturligt sätt utifrån respondentens svar (Lantz 2007:33; Patel & 
Davidsson 2011:81f).     

3.4 Genomförande 

Vi var båda med under alla intervjuer. Den ena höll intervjun och den andra hade en 
stöttande roll i form av att bland annat ställa följdfrågor om intervjuaren missade 
något. Vi började intervjuerna med att presentera oss och förklara syftet med studien. 
För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt lät vi det vara tyst mellan frågorna 
för att ge respondenten betänketid och vi lät respondenten prata klart även om hen 
fastnade i ett sidospår. Under intervjuerna hände det ibland att vi ställde samma fråga 
men utifrån olika perspektiv för att få ut ett så informationsrikt svar som möjligt. 
Detta gjorde vi för att vi ibland uppfattade att respondenten missförstod frågan eller 
gav ett allt för ensidigt svar. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2011:86) är det viktigt att vara väl förberedd innan 
genomförandet av intervjuer. Därför gjorde vi en provintervju inför intervjuerna med 
farmaceuterna. Vi valde att prova intervjuguiden på en person som jobbar i 
detaljhandeln. Personen är inte farmaceut, men frågorna går att applicera på personens 
arbetssituation. Testpersonen är inte insatt i ämnet vi undersöker, vilket är viktigt för 
att se att frågorna är lätta att förstå.  Inför intervjuerna på huvudkontoret, där vi 
intervjuade HR-personal, valde vi att bifoga intervjuguiden i informationsbrevet som 
vi skickade till deltagarna. På så sätt fick HR-personalen en större inblick i vad 
undersökningen handlar om och de kunde bestämma sig för om företaget var 
intresserade av att delta i studien eller inte. Eftersom att deltagarna från HR fick ta del 
av frågorna inför intervjuerna ansåg vi att det inte behövdes någon testintervju.    
 
När vi intervjuade HR-personalen valde vi att åka till deras arbetsplats och hålla 
intervjuerna där för att få ett personligt möte med respondenterna. Lantz (2007:11) 
menar att vi som intervjuar får mer information från respondenten om vi träffas i ett 
personligt möte. På kontoret fick vi tillgång till ett konferensrum där vi kunde hålla 
intervjuerna utan att bli störda eller distraherade av andra personer, ljud eller andra 
störningsmoment. Vi intervjuade totalt tre personer från HR-avdelningen under två 
intervjutillfällen. Först intervjuade vi en HR-specialist och sedan intervjuade vi två 
HR-partners samtidigt. De deltog samtidigt på grund av tidsbrist. Trots att HR-
partnerna deltog samtidigt svarade de individuellt på frågorna och kompletterade 
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ibland varandras svar med olika vinklar på samma svarsområde. Trost (2010:67) 
anser att man ska undvika att intervjua fler personer samtidigt för att personerna inte 
ska kunna påverka varandras svar. I detta fall tycker vi att det inte gjorde något att de 
intervjuades samtidigt eftersom att de svarade individuellt. Vissa frågor svarade de 
likadant på eller höll med den andres svar. Det beror troligtvis på att de jobbar ihop 
och därmed delar samma uppfattning om en del arbetsrelaterade saker. 
Genomförandet tog ungefär 50 minuter per intervju.  
     
Bland farmaceuterna valde vi att genomföra intervjuerna över telefon med fyra av 
dem. Detta gjorde vi för att inte behöva åka runt till de olika apoteken eftersom att vi 
intervjuade farmaceuter från olika orter i Sverige. Vid samtliga intervjuer började vi 
med att förklara undersökningen och berätta om de etiska kraven och att samtalet 
kommer att spelas in. Vid telefonintervjuerna frågade vi även respondenten om 
ljudkvalitén var okej och om de kunde prata ostört. Lantz (2007:11) menar att man får 
ut mer information om man träffar respondenten i ett personligt möte och det håller vi 
med om till viss del eftersom att man kan bygga upp ett bättre förtroende hos 
respondenten då. Vi tycker ändå att telefonintervjuerna gick bra och vi tror att studien 
inte kommer påverkas negativt av att vi inte träffades i ett personligt möte. Vi lägger 
ingen större vikt vid respondenternas kroppsspråk vid någon av intervjuerna, därför 
anser vi att vi inte missade några viktiga detaljer vid telefonintervjuerna.  Den femte 
farmaceuten vi intervjuade träffade vi i ett personligt möte då apoteket ligger i vår 
geografiska närhet. Respondenten valde plats för intervjun, så vi träffades på en 
lunchrestaurang. Enligt Lantz (2007:73) ska en intervju äga rum på en sådan plats där 
eventuella störningar kan undvikas men eftersom vi inte kunde välja plats fick vi stå 
ut med vissa störningar av omgivningen. I det stora hela gick intervjun bra, trots den 
bullriga omgivningen. Intervjuerna med farmaceuterna tog mellan 30 - 45 minuter per 
intervju. 

3.5 Databearbetning 

Vi valde att spela in intervjuerna för att inte gå miste om viktig information. Vi kunde 
då koncentrera oss på ämnet och få ett bättre samtal under intervjun. Det finns flera 
sätt att registrera en intervju på och att spela in dem är ett av de vanligaste sätten 
(Kvale och Brinkman 2014:218). Fördelen med att spela in intervjuer är att vi efteråt 
kan återge dem ordagrant i text. Enligt Bryman och Bell (2013:227) minskar risken 
att förvränga respondentens svar om det finns en bra grund och ett stöd för 
slutsatserna.  Vi valde att använda oss av en funktion i våra mobiltelefoner för att 
spela in intervjuerna. Inför varje intervju testade vi tekniken och såg till att allt 
fungerade som det skulle och vi spelade dessutom in med varsin telefon ifall det 
skulle bli något tekniskt problem med den ena. Vi valde att transkribera intervjuerna 
direkt efteråt för att kunna göra eventuella ändringar inför nästkommande intervju. 
Patel och Davidsson (2011:121) anser att denna metod medför vissa fördelar då ny 
och oväntad information kan utöka undersökningen. Vi förde över ljudinspelningarna 
till dator för att det skulle vara lättare att lyssna när vi skrev ner det i text. Vi kunde då 
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på ett enkelt sätt pausa och spola tillbaka för att hinna med att skriva ner intervjuerna. 
Vi kom båda överens om att skriva ner intervjuerna så ordagrant som möjligt och inte 
korrigera ord och meningar. Vi valde dock att inte ta med vissa upprepningar och 
uttryck som “eeh” eller “öhm”. 
 
När transkriberingen var klar läste vi igenom alla intervjutexter och började markera 
delar som vi ansåg viktiga och vi skrev även upp viktiga nyckelord. Vi inspirerades 
från metoden Grounded Theory, vilket är en metod som går ut på att skapa teorier 
utifrån data (Corbin & Strauss 2008:1). I vår undersökning skapar vi inte teorier 
utifrån datan. Men genom att använda oss av kodning och kategorier på liknande sätt 
som man gör i Grounded Theory (Corbin & Strauss 2008) anser vi att vi tolkar datan 
på ett kvalitativt bättre sätt, än om vi inte skulle använda oss av kodning och 
kategorier.  
 
Efter att vi läst igenom intervjutexterna och antecknat lite nyckelord i marginalerna 
fick vi fram olika kategorier och teman som vi valde att utgå ifrån när vi analyserade 
datan. Kategorierna vi tagit fram kan kopplas till frågeställningarna och kommer att 
användas som rubriker i analysavsnittet. Genom att använda sig av kategorier kan vi 
på ett enkelt sätt sortera ut viktiga citat och uttalanden och placera dem under rätt 
kategori (Patel & Davidsson 2011:123). I analysen använder vi citaten som en slags 
utgångspunkt för att förstärka och få en bättre struktur i texten.   

3.6 Studiens tillförlitlighet 

I kvantitativ metod används begreppen validitet och reliabilitet för att kontrollera 
studiens kvalitet. Med validitet menas att forskaren undersöker det hen avser att 
undersöka (Patel & Davidsson 2003:102) och reliabilitet innebär att mätinstrumentet 
mäter det som avses att mätas och att slumpen inte kan påverka mätningen (ibid:100). 
Inom den kvalitativa metoden används också begreppen validitet och reliabilitet, men 
de har en annan innebörd. I den kvalitativa forskningen handlar validitet om att 
upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av omgivningen och att beskriva 
uppfattningar. Om en kvalitativ undersökning påverkas av slumpmässiga faktorer 
tyder det, till skillnad från en kvantitativ undersökning, inte på låg reliabilitet. Det kan 
snarare bero på intressanta faktorer som påverkar undersökningen som till exempel en 
unik miljö eller situation som kan fångas upp i undersökningen och därmed påverka 
studiens resultat (ibid:102f). 
 
Validitet och reliabilitet är tätt sammanflätade i kvalitativ forskning och begreppet 
reliabilitet används sällan eftersom att den kvalitativa innebörden av begreppen flyter 
ihop. Istället används begreppet validitet som får en bredare betydelse för att 
säkerställa studiens kvalitet och ska genomsyra hela undersökningen från början till 
slut (Patel & Davidsson 2003:103). Undersökningens tillförlitlighet stärks av att 
forskaren har en god förförståelse för området som ska undersökas. Om forskaren har 
en bra förståelse för området kan hen tillämpa denna kunskap genom hela 
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undersökningen, vilket resulterar i att forskaren vid själva datainsamlingen kan göra 
en trovärdigare tolkning av det empiriska materialet. Detta leder till bättre kvalitet på 
undersökningen (ibid). 
 
Det är viktigt för oss som genomför denna studie att vår undersökning är tillförlitlig 
och för att uppnå detta har vi sett till att ha en mycket god förförståelse för vårt 
område, Employer branding. Vi har byggt våra intervjuguider på teoretiska grunder 
för att säkerställa att vi undersöker det vi avser att undersöka utifrån vårt syfte. För att 
höja kvalitén på våra intervjuer har vi informerat respondenten om syftet med 
undersökningen och intervjuerna. Vi ställde även följdfrågor för att vara säkra på att 
förstå vad respondenten menar. Vi har även varit uppmärksamma på om respondenten 
förstår våra frågor och förklarat frågans innebörd om det har behövts. Tydlighet är 
också en viktig grund i bedömningen av en studies kvalitet. Genom att tydligt 
redogöra för vårt tillvägagångssätt i denna undersökning stärker vi studiens 
tillförlitlighet (Patel & Davidsson 2003:103f).      

3.7 Etik 

Forskning är både nödvändigt och viktigt för samhällets och individernas utveckling. 
Att avstå från forskning kring faktorer som till exempel kan komma att förändra och 
förbättra hälsan och levnadsvillkoren för oss människor vore närmast oetiskt. Men 
eftersom att forskning måste få bedrivas måste vi även skydda samhällets individer 
från att skadas av forskningen. Forskningsrådet har därför tagit fram etiska principer 
för att skydda både forskningen och samhällets individer (Vetenskapliga rådet, 2002). 
Forskningskravet innebär att det finns ett berättigat krav på att forskning ska få 
bedrivas, att den inriktas på väsentliga frågor och att forskningen håller hög kvalitet. 
Tillgängliga kunskaper ska få utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. 
Individskyddskravet skyddar samhällets medlemmar mot olämplig insyn i till 
exempel livsförhållande, samt att de vid deltagande i en studie inte utsätts för fysisk 
eller psykisk ohälsa, förödmjukelse eller kränkningar. Individskyddskravet är 
utgångspunkten för etiska överväganden. Men man bör alltid väga forskningskravet 
och individskyddskravet mot varandra inför varje vetenskaplig undersökning (ibid). 
 
Det finns fyra grundläggande huvudkrav att förhålla sig till i forskningen för att uppnå 
individskyddskravet (Vetenskapliga rådet, 2002). De fyra kraven är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer, till exempel 
deltagare i studien, om studiens syfte, deras uppgift i studien samt villkoren som 
gäller för deras deltagande. Samtyckeskravet innebär att deltagande i en studie är 
frivilligt och att deltagarna själva ska få bestämma över hur länge de vill delta och på 
vilka villkor de vill delta. Forskaren får inte utsätta deltagaren för påtryckningar eller 
påverkan i deras beslut om att delta i, eller avbryta studien. Konfidentialitetskravet 
innebär att deltagare i studien har rätt att vara anonyma. Alla uppgifter om 
identifierbara personer ska antecknas och lagras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
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kan ta del av dem och att utomstående inte kan identifiera enskilda personer. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer som samlats in enbart får 
användas för forskningens ändamål (Vetenskapliga rådet, 2002). 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till samtliga etiska principer genom att se till att 
deltagarna är välinformerade om vad undersökningen handlar om och varför vi vill 
intervjua dem. Inför intervjuerna har vi skickat ut informationsbrev som förklarar 
vilka vi är, vad syftet med undersökningen är och vad intervjun innehåller. Brevet 
informerade även om att deltagandet i studien är frivilligt och sker på deltagarens 
egna villkor samt att de kommer vara anonyma i undersökningen. Vid varje 
intervjutillfälle börjar vi med att informera deltagaren om studiens syfte och att 
deltagandet är på egna villkor. Vilket innebär att deltagaren får avbryta intervjun när 
hen vill och att hen inte behöver svara på alla frågor om hen inte vill. Intervjuerna har 
utförts i syfte att samla in material till vår undersökning och vi använder oss av 
materialet på ett sådant sätt att utomstående personer inte ska kunna identifiera vem 
som har sagt vad när vi tillämpar informationen i uppsatsen. För att försäkra oss om 
deltagarnas anonymitet kommer vi i analys- och resultatavsnittet att referera citaten 
till deltagarna genom benämningarna “HR-personal 1, 2 eller 3” samt “Farmaceut 1, 
2, 3, 4 eller 5”. Resterande refereringar i texten hänvisar vi till deltagarna under 
benämningen “respondent”.   
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4. Analys och resultat 

I det här avsnittet presenterar vi först vårt empiriska material utifrån arbetsgivarnas 
perspektiv, det vill säga att vi kommer att utgå från intervjuerna på huvudkontoret. 
Sedan presenterar vi materialet från intervjuerna med farmaceuterna. I slutet av 
kapitlet väver vi ihop och jämför de två perspektiven. Presentationen av materialet 
sker i form av en analys där vi kopplar materialet till vår teoretiska referensram. 

 

4.1 Arbetsgivarsidans perspektiv 

4.1.1 Employer branding 

När vi frågade våra respondenter från HR-avdelningen vad Employer branding är och 
vad det innebär var de eniga om att Employer branding, eller arbetsgivarvarumärket 
som de hellre benämner det, är en del av varumärkesstrategin. Wikström och Martin 
(2012:11ff) menar att Employer branding handlar om att attrahera, rekrytera och 
introducera arbetstagare. Våra respondenter håller inte med om det utan menar att 
Employer branding är mycket mer än så. Det är en process som handlar om att 
attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och att avveckla arbetstagare. Denna process är 
en del i varumärkesstrategin, att jobba med Employer branding är att jobba med sitt 
varumärke.  
 

[...] idag skulle jag säga att för mig är Employer branding allt  
det vi gör på företaget och allt det vi inte gör (HR-personal 2). 

 
Att jobba med sitt arbetsgivarvarumärke handlar om att utveckla det både internt och 
externt. Något som respondenterna funderar över är hur apotekskedjan ska sticka ut så 
att kunderna väljer deras apotek framför andra apotek, vad ska de erbjuda för att ge 
det lilla extra? På samma sätt som de vill erbjuda kunden något speciellt vill de även 
erbjuda nya medarbetare något speciellt. Men för att detta ska fungera måste de börja 
internt. Det som kommuniceras ut mot arbetsmarknaden måste stämma överens med 
hur de tar hand om befintliga arbetstagare. Annars kommer de nya arbetstagarna bli 
besvikna när arbetsplatsen inte lever upp till förväntningarna. Wikström och Martin 
(2012:38) tar upp detta i sina teorier och menar att företag måste leva upp till de 
löften de kommunicerar ut.    
 
Resultatet av Employer branding-arbetet kan mätas genom olika undersökningar. 
Medarbetarundersökningar och externa undersökningar är några verktyg för att mäta 
hur attraktiv arbetsgivaren är (Wikström & Martin 2012:42) och detta är något som 
apotekskedjan använder sig av enligt våra respondenter. Medarbetarundersökningar är 
en bra pulsmätare för att se hur medarbetarna upplever apotekskedjans 
arbetsgivarvarumärke. Genom att titta på personalomsättningen kan de se om 
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personalen trivs och väljer att stanna på företaget eller inte. Enligt respondenterna är 
personalomsättningen väldigt hög inom hela apoteksbranschen. De tror att det kan 
bero på den hårda konkurrensen som finns mellan kedjorna. Att se hur många 
personer som söker sig till arbetsgivaren kan vara ett exempel på en extern 
undersökning. Dessa olika mätningar ingår i flera steg i Wikströms och Martins 
(2012:42) Employer branding-process. Med hjälp av medarbetarundersökningar kan 
ett företag utifrån den här processen dels se utgångsläget inför Employer branding-
arbetet.  

4.1.2 Intern Employer branding 

Intern Employer branding handlar om att skapa förutsättningar som ger existerande 
medarbetare förutsättningar till utveckling, känna motivation och se till att de trivs 
och vill stanna kvar på arbetsplatsen (Wikström & Martin 2012:36f). Det interna 
Employer branding-arbetet är en del av varumärkesstrategin och det är viktigt att 
denna strategi kommuniceras ut till alla apotekschefer.  Kommunikationen är en 
förutsättning för att kedjans samtliga apotek ska kunna jobba i samma riktning. Om 
någon går åt fel håll anser en av respondenterna att de har misslyckats med sin 
varumärkesstrategi.  
 

[...]vi är ganska snabba på gott och ont. [...] vi har inte jättelånga 
 beslutsvägar vilket gör att vi kan fatta beslut ganska snabbt (HR-personal 1).    
 

När det gäller att kommunicera ut information om förändringar inom företaget kan det 
gå väldigt snabbt enligt respondenten. Men hen säger samtidigt att även om de kan ta 
snabba beslut, vilket är positivt, kan de inte ändra på saker hela tiden. Det gäller att få 
tid att landa och testa och känna efter om förändringen är bra.  Respondenten säger 
även att det gäller att ha en fungerande intern kommunikation för att nå ut med ny 
information snabbt. Enligt respondenterna är den interna kommunikationen jätteviktig 
vilket stämmer överens med vad forskarna Ahmed och Rafiq (2003:1183) skriver om. 
Kommunikationen mellan funktionerna inom organisationen måste vara tydlig och 
ligga på en nivå som alla förstår, den måste anpassas individuellt (ibid). 
Respondenterna pratar mycket om att kommunikationen måste vidare ner till 
apotekspersonalen och inte fastna hos apotekscheferna. För att få en bättre intern 
kommunikation jobbar de mycket med utveckling av ledarskap och hur de ska 
kommunicera ut till sin personal.  

4.1.2.1 Kompetensförsörjning och utveckling 

Vi vill ju framstå som den bästa arbetsgivaren, vi vill bygga en prestationskultur. 
(HR-personal 3). 
 

Wikström och Martin (2012:11ff) tar upp flera viktiga delar i Employer branding-
arbetet. Kompetensutveckling är en viktig del eftersom att det skapar 
utvecklingsmöjligheter för både medarbetare och ledare. För apotekskedjan är det 
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viktigt att ha kompetent personal för att förbättra kundupplevelsen och kunna hålla en 
hög kvalité på arbetet kring läkemedel och receptutlämning, säger respondenterna. 
Enligt respondenterna får farmaceuterna ett visst antal kompetenstimmar per år som 
är schemalagda där de får tid till att utöka sin kompetens inom olika områden. Det 
finns material och kurser om allt från farmaceutiska områden till information om 
specifika sminkmärken och så vidare. 
 

Vi pratar mycket om talangprogram och kompetensutveckling och så.  
Men jag kan inte säga än att kom till oss, för vi har branschens  
bästa kompetensutveckling för farmaceuter. För det har vi inte riktigt idag.  
Där har vi ett jobb att göra. (HR-personal 3) 

 
Enligt respondenterna från HR-avdelningen är en del i deras framgångsstrategi att 
kunna erbjuda branschens bästa kompetensutveckling. Just nu har de vissa brister i 
utbudet av kompetensförsörjning då de tycker att det saknas bra material från 
leverantörerna. De är dock medvetna om bristen på kompetensförsörjning inom 
farmacin och menar att det är viktigt att de kommer ihåg att apotekets grundstomme 
ändå är farmacin. Enligt respondenterna är det arbetsgivaren som måste ta ansvar för 
den biten och se till att de inte glömmer bort sina anställda. De säger att det är lätt 
hänt att de anställda på apoteken upplever att ledningen bara pratar om försäljning av 
handelsvaror och egenvårdsprodukter eftersom att de ser farmacin som en självklar 
del.   
 
Apotekskedjan är väldigt mån om att ha bra chefer på sina apotek, de menar att en bra 
ledare skapar en trivsam arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Det som får personalen att 
stanna är en arbetsplats som är rolig att gå till och en bra chef som de kommer 
överens med. Barrow och Mosley (2005:135) anser att ett aktivt ledarskap krävs för 
att få en engagerad personal vilket stämmer överens med vad respondenterna på HR-
avdelningen säger. För att se till att det finns bra chefer i verksamheten har 
apotekskedjan startat upp en utbildning för att utbilda blivande chefer och stötta dem i 
kompetensutvecklingen. En av våra respondenter påpekar hur viktigt det är att 
kompetensutveckla chefer och menar att de flesta misstagen som cheferna gör beror 
på okunskap, inte för att de vill vara elaka mot sin personal. Målsättningen med 
chefsprogrammet är att det ska locka både intern och extern personal som vill 
utveckla sina ledarskapsförmågor. 
 
För att bidra till trivseln bland de som jobbar ihop ute på apoteken delar arbetsgivaren 
ut aktivitetsbidrag till samtliga apotek. Aktivitetsbidraget kan arbetsgrupperna 
använda till olika team-aktiviteter som de kan göra tillsammans för att umgås utanför 
arbetstid och lära känna varandra bättre. Personer som känner varandra bra trivs bättre 
ihop vilket leder till att de presterar bättre ihop på jobbet (Berggren et al. 2001:89). 
Att trivas ihop leder till trygghet, vilket är ett grundläggande behov hos människor. 
Behovet av trygghet återfinns i Maslows behovspyramid och måste enligt Maslow 
uppnås innan man kan uppnå självförverkligande (Bruzelius & Skärvad 2011:295). 
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Eftersom att det är ett stort företag med många anställda över hela Sverige är det 
omöjligt att ordna team-aktiviteter centralt som alla är med på. Ansvaret att 
genomföra aktiviteterna ligger istället lokalt på varje apotekschef.  
 

Om jag måste höja lönen högre än vad de andra kedjorna gör,  
då har jag ju misslyckats någonstans. (HR-personal 3) 

 
Som vi skrivit tidigare i teorin är lön en hygienfaktor. Hygienfaktorer kan förebygga 
missnöje på en arbetsplats men inte öka arbetsglädjen bland personalen (Hertzberg et 
al. 2002:113). För att finna arbetsglädje behövs motivationsfaktorer i form av till 
exempel utveckling. En av respondenterna menar att höjda löner och engångssummor 
är en kortsiktig lösning på att få personalen att trivas. Istället jobbar de med att ha bra 
chefer på apoteken och möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling för 
personalen.    
 
För att öka motivationen till att utvecklas bland personalen finns det olika 
ansvarsområden på apoteken. På så sätt får personalen möjlighet att söka sig till mer 
ansvarsfulla tjänster, utan att behöva bli chef. Det är tillfälliga tjänster som 
arbetstagaren har i ett till två år för att utvecklas och lära sig mer inom branschen. 
Ansvarsområdena kan till exempel vara tjänster som kompetenscoach eller 
kvalitetsspecialist.   

4.1.2.2 Avsluta anställningar 

Vi kan tänka oss att många negativa påståenden om arbetsgivaren kommer ifrån 
personer som har avslutat sin anställning. På apotekskedjan används 
avslutningsenkäter och avslutningssamtal för att fånga upp varför personen slutar eller 
vad personen tycker borde förbättras. Respondenterna ser detta som ett ypperligt 
tillfälle att få reda på den informationen. Respondenterna tycker även att man som 
chef bör se varje avslutad anställning som en möjlighet att få tillbaka personen i 
framtiden. Det som respondenterna säger hänger ihop med vad Wikström och Martin 
(2012:12) skriver om i deras teori om Talangarenan. Vi tror att om en arbetsgivare 
avslutar en anställning på rätt sätt gynnar det företaget i framtiden. Om en person 
slutar sin anställning och får ett bra avslut är det större chans att personen sprider 
positiv information om företaget.   
 

Att som chef ha en inställning om att man iallafall har chansen att få  
tillbaka personen i framtiden. Har man det så tror jag att man kommer  
väldigt långt, då behöver man nog inte tänka så mycket mer på det.  
(HR-personal 1)  

 
Respondenterna påpekade att det blir svårare att avsluta en anställning på ett bra sätt 
om personen blir uppsagd än om personen själv väljer att sluta. Men det är fortfarande 
viktigt att fånga upp viktig information i avslutningssamtal. Om arbetsgivaren säger 
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upp någon på grund av arbetsbrist är det, enligt respondenterna, viktigt att de följer 
vissa steg i uppsägningen. På så sätt agerar arbetsgivaren på ett professionellt sätt och 
det blir ett bättre avslut. Personen ska även få ett skriftligt betyg av sin chef utan att 
behöva be om det. Det ska enligt respondenten ske automatiskt för att ge den 
uppsagda ett bättre avslut.   

4.1.3 Extern Employer branding 

Vi har en situation i Sverige där vi har farmaceutbrist skulle jag säga. 
Inte i alla delar av Sverige, men i många delar.  [...] jag kan inte  
tänka mig att det finns så hög konkurrens om personal i någon  
annan bransch. (HR-personal 1)  

 
Eftersom att det råder farmaceutbrist i Sverige finns det en hård konkurrens på 
arbetsmarknaden och det gäller att sticka ut för att attrahera ny personal. Samtidigt 
vill apotekskedjan främst anställa personal som delar apotekskedjans värderingar. 
Värderingarna är en del av varumärket och är inte gemensamt med de andra 
apotekskedjorna, enligt en av respondenterna.  Vi tror att personer som inte håller 
med om värderingarna inte trivs lika bra på arbetsplatsen som personer som delar ett 
företags värderingar. Genom att dela företagets värderingar börjar arbetstagaren 
identifiera sig själv med företaget (Backhaus & Tikoo 2004:506). Om företaget 
kommunicerar sina värderingar och positiva egenskaper ut mot arbetsmarknaden kan 
arbetssökande ta del av dessa värderingar. Om de arbetssökande känner att de kan 
identifiera sig med värderingarna ökar chansen till att de söker sig till företaget (ibid).  
 
Enligt Wikström och Martin (2012:39f) är det viktigt att företag aktivt kommunicerar 
ut sitt arbetsgivarvarumärke till arbetsmarknaden. I sitt arbete med att kommunicera 
utåt gäller det att försöka skilja sig från sina konkurrenter och att vara kreativ och 
våga tänka utanför boxen. Genom att vara aktiv med sin kommunikationsstrategi når 
företaget ut till fler personer som kan bli framtida arbetstagare. Vi tror att det är extra 
viktigt att ha en bra kommunikationsstrategi när det är så hård konkurrens om 
arbetstagarna som det är i apoteksbranschen. Enligt respondenterna är apotekskedjans 
målgrupp på arbetsmarknaden främst farmaceutstudenter men även befintliga 
farmaceuter. För att nå ut till studenterna anordnar de många olika aktiviteter i form 
av workshops, föreläsningar och andra typer av studentevenemang. Eftersom att det är 
så hård konkurrens om farmaceutstudenterna blir studenterna väldigt medvetna om 
vad varje kedja har för värderingar, mål och förmåner. Respondenterna säger att de är 
mer aktiva nu än vad de har varit tidigare år med att träffa studenter. De riktar inte 
bara in sig på de studenter som går sista terminen och snart ska börja arbeta, utan de 
riktar även in sig mot studenter som läser första terminen. De vill vara med från 
början och knyta kontakt med studenterna för att få visa upp sitt varumärke och vad 
de kan erbjuda studenterna i arbetslivet. När det gäller farmaceuter som redan är 
verksamma på arbetsmarknaden bjuder apotekskedjan in till föreläsningar för att 
presentera sig. Det händer även att chefer ringer runt till farmaceuter och frågar om de 
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är intresserade av att byta arbetsgivare. Detta är enligt respondenterna ganska vanligt 
och något som alla kedjor gör.   

4.1.3.1 Word of mouth   

Hur kan vi vara en så bra arbetsgivare så att våra medarbetare går ut  
och är våra ambassadörer för oss? (HR-personal 2) 

 
Vi är en liten ankdamm som vi brukar säga, rykten sprids fort. (HR-personal 3)  

 
Eftersom att apoteksbranschen är en ganska liten värld blir det, enligt en av 
respondenterna, snabb ryktesspridning om arbetsplatsen om det är någon ur 
personalen som inte trivs. Om det är någon som inte delar företagets värderingar och 
därför inte trivs är det inte mycket att göra åt saken. Men om det beror på något annat 
som gjort att personen känner sig missnöjd är det värre. Då anser respondenten att 
man som arbetsgivare har misslyckats och gjort ett dåligt jobb eller att det är dåligt 
ledarskap. Enligt samma respondent är den bästa marknadsföringen för en 
arbetsgivare när de anställda pratar gott om företaget och på så sätt lockar ny personal 
till företaget. Medarbetare som trivs bra på sin arbetsplats talar ofta om det för sin 
omgivning vilket leder till att de blir bra ambassadörer som hjälper till att skapa ett 
attraktivt arbetsgivarvarumärke (Dyhre & Parment 2013:13). Enligt Collins och 
Stevens (2002:1123) litar  utomstående personer mer på information från andra källor 
än företagsrepresentanter. Detta beror troligtvis på att de vet att informatören inte är 
intresserad av att sälja in företaget hos personen på samma sätt som en 
företagsrepresentant skulle göra (ibid).   
 
Det är viktigt att motarbeta dålig ryktesspridning och enligt en respondent är det 
viktigt att följa upp ryktena och se vad de beror på och om de är sanna eller inte. 
Respondenten säger att det är viktigt att de kan känna sig trygga med sina regions- 
och apotekschefer så att de kan minska risken för att dåliga rykten sprids. Vi kan 
koppla tillbaka det till ledarskapet och trivseln. Om det finns bra chefer och 
medarbetare som trivs på jobbet minskar risken för negativa rykten och istället ökar 
chansen till att arbetstagarna blir positiva ambassadörer.  

4.2 Arbetstagarnas perspektiv  

4.2.1 Monopolets avreglering  

Man ska inte bara vara en kunnig receptarie utan man ska vara en  
säljare också. (Farmaceut 4) 

 
De flesta av farmaceuterna vi intervjuade har jobbat inom apoteksbranschen innan 
monopolet avreglerades. När vi frågade hur de tycker att deras arbetssituation har 
förändrats efter avregleringen svarade de flesta att de är positiva till förändringen. De 
har fler arbetsgivare att välja mellan och kan därmed ställa högre krav på 
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arbetsgivaren än vad de kunde under monopolet. Om arbetstagaren inte är nöjd med 
sin arbetssituation kan hen söka sig till nya arbetsgivare. Det har enligt några av 
respondenterna även skett negativa förändringar som till exempel att det finns mindre 
personal på apoteken och att pressen på att sälja har ökat. Många känner att mycket 
fokus ligger på att sälja och tjäna pengar och att farmacin kommer i andra hand. Trots 
de negativa faktorerna och de stora förändringarna i hur apoteken drivs verkar de 
flesta farmaceuterna ha anpassat sig till det nya sättet att arbeta på. De upplever till 
störst del förändringarna som positiva. Några av respondenterna berättade att under 
monopolets tid var arbetet mer styrt. Man jobbade inte alls med merförsäljning och 
man arbetade i princip bara med läkemedel och hade ett väldigt litet utbud av 
egenvårdsprodukter i form av kosmetik på apoteken.  

4.2.2  Trivsel 

Några av farmaceuterna har blivit rekryterade till apotekskedjan. Några av dem har 
varit kvar på samma arbetsplats men bytt arbetsgivare när apoteken blev uppköpta 
efter avregleringen. De som rekryterades till apotekskedjan berättade att de tackade ja 
till erbjudandet om att byta arbetsgivare för att de fick chansen att testa något nytt 
samt att de fick bättre anställningsvillkor. De som har stannat kvar på samma apotek 
men bytt arbetsgivare berättade att de har stannat kvar för att de trivs med sina 
kollegor och kunder. De har jobbat länge på samma arbetsplats och de bor nära 
jobbet. Vilket gör att de känner att det är onödigt och besvärligt att byta arbetsplats.   
 

Den arbetsgivare som erbjuder trygghet är den bästa arbetsgivaren.  
(Farmaceut 5) 

 
Samtliga respondenter säger att de trivs väldigt bra på sina arbetsplatser. 
Förklaringarna till varför de trivs så bra är att de jobbar på apotek som har stabila 
arbetsgrupper där de flesta har jobbat länge, så de känner varandra väl. En av 
respondenterna säger att hen upplever att det är en vänlig ton över kommunikationen 
inom hela företaget och att cheferna och ledningen bryr sig om vad arbetstagarna 
tycker och tänker om sin arbetssituation. Arbetsgivaren är öppen för att diskutera 
arbetstagarnas önskemål och det tycker respondenten skapar en positiv anda inom 
företaget. Respondenterna upplever att företaget är väldigt mån om sin personal men 
respondenterna känner inte till om apotekskedjan jobbar aktivt med en intern 
Employer branding-strategi.  
 

Jag spenderar hela dagen med mina kollegor. Om inte det skulle fungera  
så skulle jag inte klara mig här och vara glad och trevlig mot kunderna.  
Det är det som är avgörande. Pengar är viktiga men inte lika mycket som  
trivseln på jobbet och arbetsuppgifterna. (Farmaceut 5) 

 
När vi frågade respondenterna vad en arbetsgivare ska erbjuda sina arbetstagare var 
de ganska eniga om att lönesättningen är viktig, men även arbetsvillkoren. Att kunna 
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prata med sin chef om det uppstår problem och att de är lyhörda samt att de är 
förstående för personalens behov och önskemål. Några av respondenterna påpekar det 
faktum att lönesättningen är viktig, men att atmosfären på arbetsplatsen är ännu 
viktigare. De säger att om personalen inte trivs på jobbet kommer de inte tycka att det 
är roligt att arbeta där. Lön är en hygienfaktor som kan förebygga missnöje, men inte 
öka arbetsglädjen (Hertzberg et al. 2002:3). Även Earle (2003:245) anser att andra 
förmåner än lön är viktiga för att attrahera och behålla personal. Gemenskapen i 
arbetsgruppen är en viktig faktor vilket stämmer överens med vad respondenterna 
säger. För att öka arbetsglädjen krävs en trivsam arbetsmiljö och personlig utveckling 
i karriären (ibid). 
 
Samtliga respondenter trivs i sina arbetsgrupper och vi får uppfattningen av att de 
hittar på många roliga aktiviteter ihop. Alla respondenter känner till den gemensamma 
aktivitetspotten som varje apotek har tillgång till. Flera av dem berättade att de brukar 
gå ut och äta på restaurang någon gång per år eller hitta på något annat som till 
exempel bowling. Detta är något som jobbet står för. Genom att umgås och göra saker 
utanför jobbet stärks arbetsgruppens trygghet och teamanda vilket leder till att 
samtliga individer i arbetsgruppen utvecklas och presterar bättre (Berggren et al. 
2001:89f). Respondenterna berättade även att jobbet bjuder på frukt och fika varje dag 
vilket de tycker är jättebra. Flera av respondenterna berättade även att de brukar hitta 
på aktiviteter på fritiden. De brukar gå ut och äta ihop några gånger om året utöver de 
aktiviteter som arbetsgivaren står för. Personalen står själva för kostnaderna då, men 
de tycker att det är väldigt trevligt att umgås utanför jobbet så det gör inget att det 
kostar. Vi tror att om farmaceuterna lär känna varandra bättre kan de bygga upp ett 
förtroende inom gruppen och på så sätt kommer de kunna kommunicera bättre med 
varandra. Vi anser att gemenskap leder till en trygghet och det skapar i sin tur trivsel 
på arbetsplatsen. De flesta av respondenterna vill ha mer aktiviteter tillsammans med 
arbetsgruppen. Alla tycker dock att det kan vara svårt att få ihop någon aktivitet där 
alla kan vara samlade eftersom apoteken kräver bemanning då det är långa öppettider. 
 
En av respondenterna påpekar att det är ett stressigt jobb inom apoteksbranschen vart 
man än arbetar:  
 

[...] det är väldigt stressigt på apotek överallt, inte bara här, utan på alla  
kedjorna. (Farmaceut 5) 

 
Hen tror att många upplever farmaceuter som lata och långsamma men att det i själva 
verket handlar om att olika tekniska delar i arbetet tar lång tid att utföra. Hen säger 
vidare att hen upplever att farmaceutstudenterna som kommer på praktik blir 
förvånade och kanske till och med lite avskräckta från arbetet när de ser hur de 
arbetar. När det är mycket kunder på apoteket behövs personal både i 
receptutgivningen, på golvet och i kassan. I kombination med att det inte alltid finns 
så mycket personal på apoteken och att de tekniska delarna i arbetet tar lång tid blir 
det stressigt.   
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4.2.3 Kompetensutveckling och karriärmöjligheter 

Utveckling och självförverkligande är faktorer som tillfredsställer människors behov 
och hjälper till att öka arbetsglädjen på jobbet (Hertzberg et al. 2002:114ff). Alla 
respondenter är eniga om att kompetensutveckling är viktigt och alla utnyttjar den 
schemalagda kompetenstiden som de blir tilldelade ett antal timmar per år. 
Kompetenstiden är till störst del individuell läsning och de flesta utbildningarna finns 
på internet.  

 
Vi hade ett jättebra utbildningssystem och det var helt fantastiskt men  
nu så har de tagit bort det och det tycker jag är tråkigt. (Farmaceut 1) 

 
Som farmaceut 1 säger i citatet ovan fanns det ett utbildningssystem som farmaceuten 
tyckte var väldigt bra. Ledningen valde dock att ta bort utbildningssystemet eftersom 
att de ansåg att det inte höll den standard som de vill ha. Från arbetsgivarens sida 
jobbar de med att ta fram ett nytt, bättre, utbildningssystem.  
 
Några av respondenterna tycker att det kan vara svårt att ta fram information eftersom 
att de måste ta fram informationen och materialet själva. Andra tycker dock att det 
utbildningsutbud som finns att välja på är jättebra, så det råder delade meningar om 
den individuella läsningen. Nästan alla respondenter är eniga om att de vill ha fler 
utbildningar eller kurser där de kan träffas i grupp och diskuterar med varandra. 
Enligt flera respondenter är det större utbud i de större städerna när det kommer till 
kurser som de läser i grupp. Ett önskemål från flera av dem är att fler kurser borde 
hållas på lokal nivå. Några av respondenterna önskar också att fler kurser inriktar sig 
mer på vård och läkemedel. De tycker att det ligger för mycket fokus på 
egenvårdsprodukter.  
 

[...] det kan ju också vara bra som attraktiv arbetsgivare att visa att det  
går att klättra högre om man vill bli chef eller så. Så att man har stödet om  
man nu vill bli chef.  (Farmaceut 4) 

 
Alla respondenter känner till det utbildningsprogram som finns för att bli chef och de 
tycker att det är bra att ett sådant program finns. Många av dem tycker att det är ett 
program för unga personer och för de som är villiga att resa runt samt är redo att flytta 
om ett jobb skulle dyka upp. De farmaceuter vi har pratat med trivs på sina arbeten 
idag och vill helst inte flytta till en annan ort. Det finns ett intresse hos några av dem 
att bli apotekschef. Men de flesta har inget intresse alls av att bli chef. Ingen av 
respondenterna har sökt in till utbildningsprogrammet. 
 
För att se vad apotekskedjans farmaceuter runt om i Sverige tycker och tänker är 
medarbetarundersökningar ett bra mätinstrument. Medarbetarundersökningarna ska 
skickas ut varje år, men på grund av tidsbrist har de inte haft någon undersökning på 
två och ett halvt år. Samtliga respondenter berättade också att de varje år har 
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medarbetarsamtal tillsammans med sin apotekschef. Respondenterna tycker att 
medarbetarsamtalet är bra eftersom att de får diskutera sin individuella 
utvecklingsplan och stämma av läget med sin chef inför lönesamtalen. 
Medarbetarundersökningarna råder det däremot delade meningar om då några tycker 
att de fyller i den varje år, men att det inte blir några förändringar från arbetsgivarens 
sida. Några andra tycker däremot att denna undersökning är jättebra och att det är ett 
bra sätt att få dela med sig av sina tankar och åsikter om företaget och sin situation till 
företagsledningen. En av respondenterna säger såhär om medarbetarundersökningen: 
 

[...] det är ett jättebra sätt att kolla läget på riktigt. Alltså att man har  
den här undersökningen och det är jätteviktigt för framtiden. Som sagt  
vi har ju möjlighet att jobba i hela Sverige, vart som helst, då är det jätteviktigt  
att företaget satsar på det här med medarbetare. (Farmaceut 4) 

4.2.4 Rekommendation till andra att jobba på apotekskedjan  

Samtliga farmaceuter vi har intervjuat trivs bra på sin arbetsplats och är nöjda med 
arbetsgivaren. Nästan alla respondenter förklarar att de inte har så många andra kedjor 
att jämföra med och att farmaceutyrket innehåller samma arbetsuppgifter vilket 
apotek de än jobbar på. Men de upplever att denna apotekskedja är mån om 
personalen och att de har bra chefer och kollegor som bidrar till att de trivs bra på sina 
arbetsplatser. Några av respondenterna säger att de upplever en sorts frihet av att 
jobba här. De får ta mycket eget ansvar och egna initiativ, det leder till att de känner 
sig uppskattade av ledningen och de tycker det är roligt att få möjligheten att påverka 
situationen på arbetet.  
 
Bruzelius och Skärvad (2011:336) skriver att när personalen känner sig stolta över sitt 
jobb, identifierar de sig med företagets värderingar och därmed visar de engagemang 
och lojalitet vilket stärker företagskulturen. Vi upplevde att de respondenter som sa att 
de upplever frihet på apotekskedjan även är stolta över sitt jobb. Vi får därmed en bild 
av att Bruzelius och Skärvads (ibid) teori om företagskulturen stämmer. Eftersom att 
personalen är engagerad i sina arbeten kan arbetsgivaren ge de anställda frihet till att 
ta egna initiativ. Vi kan däremot inte dra någon generell slutsats som täcker samtliga 
av företagets anställda.     
 
Förutom de trivsamma och positiva faktorerna som farmaceuterna har berättat om 
finns det några få negativa saker som kan förbättras enligt respondenterna. En av 
respondenterna tycker att den interna kommunikationen kan bli bättre, speciellt när 
det kommer information från huvudkontoret. Hen tycker att det kan vara lite kort 
varsel ibland när det kommer ut information och hen tycker att ledningen behöver 
jobba mer på bättre framförhållning. Respondenten säger dock att hen har förståelse 
till viss del för snabba beslut eftersom att det är ett stort företag och det är många att 
ta hänsyn till. En annan respondent tycker att det är synd att företaget drar in så 
mycket på personalen ute på apoteken.      
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Samtliga respondenter skulle rekommendera andra till att jobba på denna 
apotekskedja. En av respondenterna skulle rekommendera arbetssökande att kontakta 
fackliga representanter på kedjan för att få information om arbetsplatsen. Enligt 
respondenten är det bättre att fråga någon facklig representant eller någon i 
personalen om arbetssituationen jämfört om de skulle kontakta någon chef. Som vi 
redogör för i teorin om word of mouth (Kirby och Marsden 2007:164) kan svaret bli 
att allt är perfekt om man frågar arbetsgivaren, vilket det inte alltid är. Om man 
istället frågar någon som inte har intresset att sälja in företaget är chansen större att 
man får en ärlig beskrivning av arbetsplatsen.  
 
När vi frågade respondenterna om de skulle rekommendera andra att jobba på denna 
apotekskedja, svarade alla att de absolut skulle kunna rekommendera andra att jobba 
på apotekskedjan. En av dem svarade att det händer att gamla kollegor frågar hur 
apotekskedjan är och om de borde söka sig dit. Respondenterna tycker att 
apotekskedjan är en bra arbetsgivare.  

4.3 Jämförelse mellan arbetsgivarens- och arbetstagarens 
perspektiv 

4.3.1 Strategier för att öka trivsel på arbetsplatsen  

När vi frågade farmaceuterna om de känner till om apotekskedjan arbetar aktivt med 
någon form av strategi för att öka trivseln bland personalen svarade samtliga att de 
inte visste något om det. Något vi däremot märkte av snabbt är att arbetstagarna 
befinner sig mitt i detta arbete utan att själva reflektera över det. Vi tror att det beror 
på att farmaceuterna inte är tillräckligt insatta i hur företag kan arbeta med Employer 
branding-strategier för att känna igen faktorer som beror på dessa strategier. När vi 
däremot ställde frågor om de olika områdena som ingår i strategin, som till exempel 
trivsel, berättade de om olika saker som de gör på arbetsplatsen för att alla ska trivas. 
Vår tolkning utifrån detta är att arbetstagarna är medvetna om att arbetsgivaren 
uppmuntrar personalen till att genomföra exempelvis teamaktiviteter. Men att de inte 
reflekterar över att det är en del i en Employer branding-strategi.     
 
Respondenterna på HR-avdelningen pratade om att lön och ekonomiska förmåner är 
kortsiktiga lösningar för att få personalen att trivas. För att motivera personalen är 
andra faktorer viktiga, som att de ska trivas, känna att de kan utvecklas och att det 
finns bra chefer. Farmaceuterna pratade om att det är viktigt med en bra lön, men de 
sa även att en bra lön inte är avgörande för om personalen trivs på jobbet eller inte. 
Istället lyfte de fram andra viktiga faktorer för att skapa en trivsam arbetsmiljö, att ha 
bra kollegor, trevliga kunder och en bra chef, är några exempel. En av farmaceuterna 
sa att hen tycker att det är viktigt att inte glömma bort att arbetet blir vad man gör det 
till. Man kan inte förvänta sig att någon annan ska se till att man trivs och har roligt. 
Man måste anstränga sig lite för att det ska bli bra, säger respondenten. Vi håller med 
om att lön och bonusar är hygienfaktorer och att det är en kortsiktig lösning, vilket 
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inte leder till att arbetstagarna trivs i längden. Samtidigt har vi fått uppfattningen om 
att farmaceutyrket är väldigt lika oavsett vilken apotekskedja farmaceuterna jobbar 
för. Detta tror vi kan leda till att farmaceuter kan byta arbetsgivare om de erbjuds 
högre lön och liknande arbetsvillkor. Även om lön är en hygienfaktor är det nog 
viktigt att försöka ha samma löneläge som de andra apotekskedjorna om företaget vill 
minska personalomsättningen. 
 
Enligt respondenterna på HR-avdelningen är personalomsättningen väldigt hög inom 
hela apoteksbranschen. Farmaceuterna säger att de inte märker av 
personalomsättningen men att de ibland får höra om att mycket personal börjar och 
slutar. Anledningen till att de inte märker av personalomsättningen är troligtvis att de 
jobbar i stabila arbetsgrupper där omsättningen är väldigt liten. Vi tror att en annan 
anledning till att farmaceuterna inte märker av personalomsättningen beror på att de 
inte har så stor koll på vad som händer på apotek som inte är i deras närhet. HR-
personalen däremot har en överblick över all personal vilket gör att de ser 
personalomsättningen från ett större perspektiv än vad farmaceuterna gör. Vi har även 
fått uppfattningen av att det är högre personalomsättning i de större städerna. 
Anledningen till det tror vi är att det finns många olika apotek och kedjor att välja 
mellan. Både HR-personalen och farmaceuterna upplever att en stor anledning till att 
personal väljer att byta arbetsgivare är för att de inte kommer överens med sin chef.  

4.3.2 Kompetensförsörjning 

För att säkra tillgången av bra chefer har ledningen startat en utbildning för att utbilda 
blivande chefer. På så sätt ser apotekskedjan till att de blivande cheferna får den 
kompetens som behövs. En av respondenterna på HR-avdelningen påpekade att 
chefers misstag ofta beror på okunskap, vilket kan förebyggas med hjälp av 
chefsutbildningen. Farmaceuterna vi intervjuade känner till utbildningen men de 
flesta av dem är inte intresserade av att bli chef. Ingen av dem har sökt in till 
utbildningen trots att de har möjligheten. HR-personalen berättade att det hittills bara 
är externa, nyexaminerade farmaceuter som har sökt och deltagit i utbildningen. För 
att locka fler interna farmaceuter till utbildningen tror vi att arbetsgivaren måste gå ut 
med tydligare information med vad utbildningen innebär. Vår uppfattning är att 
farmaceuterna vi har intervjuat känner till utbildningen men de vet inte exakt hur 
utbildningen går till. Eftersom att de flesta av de farmaceuter vi intervjuade inte är 
intresserade av att bli chef tror vi även att okunskapen om utbildningen kan bero på 
bristande intresse. 
 
Förutom chefsutbildningen satsar apotekskedjan mycket på kompetensutveckling. Det 
långsiktiga målet är att erbjuda den bästa kompetensutvecklingen inom branschen. 
Farmaceuterna däremot upplever brister i utbudet av material och kurser. Tanken är 
att de ska läsa in kompetens på egen hand, vilket alla inte är nöjda med. Några tycker 
att det skulle vara intressantare att få gå på föreläsningar och workshops istället för att 
läsa på egen hand. Farmaceuterna är dock medvetna om att det i princip är omöjligt 
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att skicka iväg personal på utbildningar. Apotekskedjan skulle tillfälligt behöva stänga 
apotek i sådana fall på grund av personalbrist och det är inte hållbart. En del av 
farmaceuterna tycker att det finns ett för litet utbud inom farmaciområdet och att det 
mesta handlar om egenvård och kosmetika medan andra är nöjda med utbudet.  HR-
personalen är medvetna om att det saknas material kring farmacin. De säger att detta 
beror på att de sagt upp avtalet med leverantören av utbildningsmaterial eftersom att 
de anser att materialet inte är tillräckligt bra. Utöver bristen på utbildningsmaterial 
inom farmaciområdet upplever de flesta farmaceuter vi intervjuat att arbetsgivarsidan 
lägger mer fokus på egenvårdsprodukter och försäljning än på farmacin. 
Respondenterna på HR-avdelningen är dock medvetna om att de prioriterat bort 
farmacin eftersom att det känns som en självklar del inom apoteken. De säger att de 
har börjat jobba på att prata mer om farmacin så att farmacidelen inte glöms bort.  

4.3.3 Attraktiv arbetsgivare 

Enligt farmaceuterna är en attraktiv arbetsgivare lyhörd för personalens tankar, åsikter 
och problem. Att få den kompetensutveckling de behöver och även kunna ta ledigt när 
de vill är också viktiga faktorer som farmaceuterna efterfrågar hos en bra 
arbetsgivare. Vi frågade respondenterna på HR-avdelningen hur de tror att 
arbetstagarna skulle beskriva företaget. En av respondenterna på HR-avdelningen 
svarade att hen tror att farmaceuterna skulle berätta om varumärkesstrategin och att 
apotekskedjan är en ganska modig aktör på marknaden. Hen tror också att 
farmaceuterna skulle säga att apotekskedjan satsar mycket på unga eftersom att de 
jobbar mycket med att intressera farmaceutstudenter för företaget. En annan 
respondent på HR-avdelningen säger att det har varit ett stort missnöje bland 
personalen på grund av den omorganisering som har skett sedan avregleringen. De har 
kunnat se det genom medarbetarundersökningen som de gjorde för ungefär två och ett 
halvt år sedan. Hen hoppas att förtroendet för företaget har ökat nu när apotekskedjan 
kommit en bit in i förändringen och det är mer stabilt än vad det var i början. 
Ledningen har jobbat hårt för att förbättra förtroendet och respondenten hoppas att det 
har gett resultat.    
 
När vi intervjuade farmaceuterna fick vi uppfattningen om att de inte beskriver 
företaget på samma sätt som personalen på HR-avdelningen. Sättet farmaceuterna 
beskriver företaget på stämmer inte överens med det personalen på HR-avdelningen 
trodde, men det var som helhet en positiv beskrivning av företaget. Farmaceuterna sa 
ingenting om företagets varumärke eller hur apotekskedjan skiljer sig från andra 
kedjor på marknaden. De verkade inte missnöjda med omorganiseringen och de 
nämnde att de tycker att det är roligt att det kommer unga nyexaminerade farmaceuter 
som börjar jobba hos dem. De flesta farmaceuter vi intervjuade har koll på att 
arbetsgivaren jobbar mycket med att attrahera farmaceutstudenter till apotekskedjan. 
En av farmaceuterna tycker att internkommunikationen kan förbättras. Hen tycker att 
det går lite för fort när det kommer ut ny information i företaget. Det blir svårt att 
hinna med i förändringar när det snabbt kommer ny information. En av 
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respondenterna på HR-avdelningen påpekade detta med att snabba beslutsvägar som 
leder till att de snabbt kan kommunicera ut ny information inte alltid är bra. Om det 
kommer för mycket ny information hela tiden är det svårt att hinna nå ut till samtliga i 
företaget. Speciellt när det är ett stort företag med anställda över hela landet. 
Samtidigt tycker respondenten från HR-avdelningen att det är bra att kunna göra 
snabba förändringar eftersom att de är verksamma på en hårt konkurrensbaserad 
marknad. 
 
Som vi skrivit tidigare har samtliga farmaceuter vi intervjuat en positiv bild av 
apotekskedjan och de är nöjda med att jobba för denna apotekskedja. Alla skulle 
kunna tänka sig att rekommendera denna arbetsgivare till andra farmaceuter. En av 
farmaceuterna berättar att gamla kollegor från andra apotek ibland frågar om hen kan 
rekommendera dem att söka sig till denna apotekskedja. Att de anställda talar gott om 
företaget och rekommenderar andra att söka sig till företaget är en väldigt bra form av 
marknadsföring enligt en av respondenterna från HR-avdelningen. Att de anställda är 
så pass nöjda med arbetsgivaren att de blir ambassadörer för företaget är ett väldigt 
positivt resultat av Employer branding-arbetet.  
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5. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vad vi kommit fram till genom att besvara våra 
tre frågeställningar i förhållande till undersökningens syfte. Vi kommer även föra en 
diskussion om styrkor och svagheter som vi stött på under arbetsprocessen. I slutet av 
kapitlet ger vi förslag på vidare forskning.  
 
Syftet med studien är främst att se hur en apotekskedja arbetar med intern Employer 
branding och jämföra ledningens vision och arbetet kring arbetsgivarvarumärket med 
hur arbetstagarna upplever sin arbetssituation. Vi vill även ta reda på hur 
apotekskedjan jobbar med extern Employer branding. Vi anser att vi har uppnått 
syftet och besvarat våra frågeställningar. 

5.1 Slutsatser 

Hur avser apotekskedjan att jobba med intern Employer branding? 
Utifrån den information vi fick av respondenterna på HR-avdelningen har vi kommit 
fram till att de främst jobbar med att kunna erbjuda den bästa kompetensutvecklingen 
och chefsutvecklingen för att få personalen att trivas. Genom att ha kompetent 
personal kan de hålla högre kvalité på apoteket och ge en bättre kundupplevelse. Det 
skapar även en trygghet för personalen när de besitter större kunskap om läkemedel 
och produkterna de säljer. Deras mål är att kunna erbjuda branschens bästa 
kompetensutveckling, men de är inte där än, men de jobbar på att bli bäst inom 
området. Förutom att se till så att de har kompetent personal vill de även ha 
kompetenta chefer. De menar att bra chefer ökar trivseln på arbetsplatsen och minskar 
risken för osämja mellan chefen och medarbetare. För att se till att de har bra chefer 
har de startat ett utbildningsprogram som både intern och extern personal kan söka 
till. Utbildningen sker både praktiskt och teoretiskt för att deltagarna ska få en bred 
förståelse för vad chefsjobbet innebär och vad som krävs av en chef. 
 
En annan del i den interna Employer branding-strategin är teamaktiviteter. Varje år 
får alla apotek en summa pengar som ska användas till att utföra någon form av 
aktivitet med arbetsgruppen för att ge personalen möjlighet till att lära känna varandra 
bättre. Vi upplever att arbetsgivaren är väldigt mån om sin personal. Förutom det vi 
skrivit ovan uppmuntras personalen till att ta egna initiativ och dela med sig av tankar 
och åsikter. För att fånga upp vad personalen tycker om företaget genomför de 
medarbetarundersökningar. Nu var det länge sen de senast genomförde en 
medarbetarundersökning men de tycker att undersökningen är ett bra verktyg för att 
mäta de anställdas arbetssituation och få förslag på förbättringar. Anledningen till att 
de inte haft möjlighet att genomföra medarbetarundersökningar är att HR-avdelningen 
har haft mycket att göra. Därmed har de inte haft tid att genomföra undersökningen. 
De använder sig även av avslutningsintervjuer och enkäter när någon ur personalen 
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slutar. Detta gör de för att få en bild av varför medarbetare slutar och vad företaget 
kan bli bättre på för att minska personalomsättningen.   
 
Stämmer ledningens vision av Employer branding-arbetet överens med hur 
arbetstagarna upplever sin arbetssituation? 
Utifrån den empiriska informationen från respondenterna på HR-avdelningen och 
farmaceuterna ska vi undersöka om arbetstagarnas uppfattning och upplevelse av 
företaget stämmer överens med det som ledningen jobbar med att förmedla genom de 
interna Employer branding-strategierna. HR-personalen jobbar dagligen med de 
interna strategierna och har tydliga mål och riktlinjer för arbetet. Farmaceuterna är 
inte insatta i det arbetet men påverkas av utkomsten av strategierna. I analysen kom vi 
fram till att HR-personalen och farmaceuterna beskriver apotekskedjan på olika sätt. 
HR-personalen beskriver företaget utifrån olika visioner, kundlöften och mål de har 
medan farmaceuterna beskriver företaget utifrån det vardagliga arbetet på apoteket 
och kundmöten.  
 
Under intervjuerna ställde vi frågor kring olika faktorer som påverkas av det interna 
Employer branding-arbetet. Nu när vi har skapat oss en överblick av farmaceuternas 
arbetssituation och upplevelser kan vi jämföra den bilden med ledningens visioner. 
Utifrån svaren vi fått från de farmaceuter vi har intervjuat är vår slutsats att 
ledningens vision om arbetsgivarvarumärket stämmer överens med arbetstagarnas 
upplevelse av arbetet. Farmaceuterna påverkas av Employer branding-strategierna på 
ett sätt som de inte reflekterar över. Men de beskriver faktorer som att det är bra att 
företaget satsar på bra chefer så att arbetsmiljön förbättras och att det är trevligt med 
teamaktiviteter som skapar bra stämning i arbetsgruppen. Farmaceuterna är medvetna 
om att apotekskedjan arbetar mycket utåt mot studenter och de flesta tycker det är 
roligt att det anställs unga farmaceuter. Ett fåtal av farmaceuterna vi intervjuat är 
missnöjda med kompetensutvecklingen och önskar att det finns ett bättre utbud av 
kurser. Detta är dock något som HR-avdelningen är medvetna om och jobbar med att 
förbättra. Överlag är farmaceuterna nöjda med att arbeta för denna apotekskedja och 
de upplever att arbetsgivaren är mån om personalen. Samtliga farmaceuter vi har 
intervjuat kan tänka sig att rekommendera andra att jobba på apotekskedjan. 
Apotekskedjan uppfyller många av farmaceuternas egna kriterier för hur en attraktiv 
arbetsgivare ska vara. 
 
Hur avser apotekskedjan att jobba med extern Employer branding? 
När det kommer till de externa Employer branding-strategierna kan vi se att 
apotekskedjans främsta målgrupp är farmaceutstudenter. De riktar sig inte enbart till 
studenter som läser sista året och ska ut i arbete, utan de vill följa studenterna under 
hela deras studietid. För att intressera studenter för apotekskedjan genomför de olika 
aktiviteter på studieorter runt om i landet. Det kan bland annat vara work-shops, 
gästföreläsningar och pubkvällar där de kan nätverka med studenterna och få en chans 
till att visa sitt arbetsgivarvarumärke. Genom att knyta kontakt med studenterna i ett 
tidigt skede ökar de chanserna till att hitta de studenter som är intresserade av att 
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jobba på det sättet som apotekskedjan jobbar på. På grund av den höga konkurrensen 
på arbetsmarknaden är studenterna väldigt medvetna om vad varje apotekskedja har 
att erbjuda i form av anställningsvillkor och förmåner. Studenterna får ofta jobb innan 
de tagit examen vilket innebär att apotekskedjor som inte marknadsför sig mot denna 
målgrupp riskerar att gå miste om potentiell personal. Apotekskedjan rekryterar även 
befintliga farmaceuter på arbetsmarknaden genom att ringa runt till farmaceuter och 
erbjuda dem jobb. Tre av de fem farmaceuter vi intervjuade har blivit rekryterade till 
apotekskedjan på detta sätt och de uppger att de bytte arbetsgivare för att de erbjöd 
bättre anställningsvillkor. Enligt respondenterna på HR-avdelningen och 
farmaceuterna är det vanligt att chefer från olika apotekskedjor rekryterar på detta 
sätt.  

5.2 Avslutande diskussion 

I undersökningen har vi kommit fram till att arbetsgivarsidans arbete med interna 
Employer branding-strategier stämmer överens med hur farmaceuterna upplever sin 
arbetssituation. Strategierna återspeglas i farmaceuternas beskrivningar av 
arbetssituationen och trivseln på arbetsplatsen. Om apotekskedjan lyckas nå ett av 
sina mål, att erbjuda branschens bästa kompetensutveckling, tror vi att de kan leda till 
en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. 
 
När vi har genomfört undersökning har vi fått reda på av flera respondenter att 
farmaceututbildningen är omodern och inte stämmer överens med hur det praktiska 
arbetet inom apoteksbranschen är. De respondenter som har berättat om detta tror att 
utbildningen avskräcker många från att bli farmaceuter eftersom att utbildningen är 
väldigt svår och tuff i förhållande till vad som efterfrågas inom apoteksbranschen. Vi 
tror att det är viktigt att apotekskedjan jobbar extra tydligt med att marknadsföra vad 
arbetet på apotek innebär så att intresserade personer väljer att utbilda sig till 
farmaceuter trots att utbildningen ser ut som den gör.   
 
Om vi ser till Employer branding som helhet så har vi lärt oss mycket om hur ett 
företag kan använda sig av olika strategier för att attrahera och behålla personal. 
Employer branding är ett stort begrepp som innehåller mycket och olika personer har 
olika tankar om vad det innebär och hur de kan använda sig av det inom 
organisationen. Vi tycker att det finns många bra riktlinjer att förhålla sig till för att 
inte glömma bort att personalen är en viktig resurs i verksamheter som man måste ta 
hand om.  

5.2.1 Arbetsprocessen 

När vi bestämt oss för vad vi ville undersöka i vår studie var vi snabba på att ta 
kontakt med den apotekskedja som vi nu genomfört undersökningen hos. I efterhand 
kan vi se att det fick vissa negativa effekter av att vi var väldigt snabba. När vi hörde 
av oss till apotekskedjan hade vi inte en tillräckligt bra kunskapsmässig grund att stå 
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på vilket ledde till att missförstånd uppstod mellan oss och apotekskedjan. Vi 
förmedlade inte tillräckligt utförlig information vilket resulterade i att vår 
kontaktperson inte förstod vad syftet med undersökningen var. När vi väl läst in oss 
på området fick vi själva en tydligare bild över vad vi ville undersöka och hur vi 
skulle genomföra undersökningen. Kommunikationen mellan oss och 
kontaktpersonen blev bättre och vi kunde genomföra undersökningen.  
 
Någonting vi reflekterat över under arbetets gång som kunde ha försvårat 
genomförandet av undersökningen är att vi intervjuade HR-personal först. Det gav oss 
en väldigt heltäckande bild av företaget. När vi sedan intervjuade farmaceuterna 
tyckte vi att det var svårt att vara neutral i intervjun. Eftersom att vi redan visste hur 
apotekskedjan jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke förväntade vi oss vissa svar från 
farmaceuterna som vi inte fick. Men genom att vi hade en väl genomtänkt 
intervjuguide och höll oss till de förutbestämda frågorna undvek vi att ställa ledande 
frågor och höll oss till intervjuernas syfte.  Eftersom att vi behövde få reda på 
information från HR-personalen för att kunna skapa intervjuguiden till farmaceuterna 
hade vi inte kunnat genomföra intervjuerna i en annan ordning.  
 
Intervjuerna vi har gjort under arbetets gång har, som vi redogör för i metoden, sett 
lite olika ut. Vi har gjort några intervjuer under personliga möten, intervjuat två 
personer samtidigt, vi har intervjuat över telefon och vi har genomfört en intervju på 
en lunchrestaurang. Enligt Lantz (2007:73) och Trost (2010:67) bör man hålla 
intervjuerna i en lugn miljö och undvika att intervjua flera personer samtidigt. Vi 
tycker inte att de olika tillvägagångssätten har påverkat vår undersökning negativt. Vi 
anser att vi har fått trovärdiga och informationsrika svar från samtliga respondenter.    
 
Om vi ser tillbaka och reflekterar över hela arbetsprocessen från början till slut kan vi 
konstatera att vi har planerat arbetsprocessen på ett sätt som givit oss gott om tid att 
genomföra undersökningen och skriva uppsatsen. Vissa delar av uppsatsen som till 
exempel teoriavsnittet och analysen tog längre tid än vad vi planerat i tidsplanen. 
Andra delar som till exempel metodavsnittet och slutsatsen gick däremot fortare att 
skriva än planerat. I slutändan har detta resulterat i att vi hållit oss till tidsplanen. 
Eventuella förbättringar och ändringar vi skulle vilja göra om vi gjorde om hela 
undersökningen är att ha annorlunda kriterier vid urvalet av arbetstagare att intervjua. 
Vid urvalet var vårt enda krav att de skulle vara en farmaceut.  Bland farmaceuterna 
vi intervjuade hade alla utom en jobbat på apotek innan monopolet avreglerades. Vi 
tror att farmaceuter som jobbat inom monopolet har en annorlunda syn på sin 
arbetssituation än vad nyexaminerade unga farmaceuter har. Därför skulle det vara 
intressant att intervjua fler unga farmaceuter som inte jobbat under monopolet. Det 
hade även varit intressant att se hur slutsatsen blivit om vi hade intervjuat farmaceuter 
från ännu fler orter. Genom att intervjua fler nyexaminerade farmaceuter och på fler 
orter tror vi att vi hade fått en djupare och intressantare analys.  
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Under genomförandet av denna studie har vi fått reda på att den akademiska 
farmaceututbildningen inte är anpassad efter dagens sätt att arbeta på. Några av våra 
respondenter tycker att utbildningen är för avancerad och de tror att det avskräcker 
många som är intresserade av att jobba som farmaceut från att utbilda sig. För att 
långsiktigt lösa farmaceutbristen i Sverige skulle vi vilja se forskning på hur 
utbildningen kan förändras för att passa dagens arbetsmarknad bättre.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide huvudkontor 

 
1. Vad jobbar du med? Vad ingår i din yrkesroll?  
 
2. Hur länge har du arbetat här?  

• Inom apoteksbranschen?  
 
3. Vad har du jobbat med tidigare? 
 
4. Vad tycker du kännetecknar begreppet Employer branding?  

• Vad betyder begreppet för dig? Vad tycker du ryms inom begreppet? 
                                                                                       
5. Har ni någon övergripande strategi för att bli mer attraktiv som arbetsgivare? 
Varifrån är det beslutet taget? Vem har ansvaret, ni på huvudkontoret eller apoteken 
(eller både och)?   
                                                                                       
6. Hur ser er (om ni har) interna Employer branding strategi ut?  
 
7. Mäter ni på något sätt resultatet av ert arbete kring Employer branding? 
Hur?  
                                                                                       
8. Varför är det viktigt att satsa på Employer branding arbete? Har ni någon 
målsättning med ert arbete?  
 
9. Hur arbetar ni generellt för att attrahera arbetssökande när ni har behov? 

• Erbjuder ni förmåner för att locka personal?  
 
10. Arbetar ni med att attrahera arbetssökande när det inte finns något behov? 

• Hur arbetar ni med att attrahera personer som kan bli framtida arbetstagare?  
 
11. Vilka faktorer vill ni kommunicera ut till arbetsmarknaden? 

• Vilken bild tror ni att personer som inte arbetar hos er har av er som 
arbetsgivare? Är det den bilden ni vill att potentiella arbetstagare ska ha? 

 
12. Vilken bild tror du de anställda har av er som arbetsgivare? Överensstämmer den 
bilden med den bild ni vill att de ska ha? 
 
13. Upplever du att det är svårt att behålla apotekspersonal?  

• Är det hög personalomsättning?  
 
14. Arbetar ni med talangprogram/internutbildningar för medarbetare så att de kan 
utvecklas inom verksamheten? 
 
15. Brukar ni anordna team-aktiviteter? Hur kan det gå till? 
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16. Hur tycker du att man ska avsluta en anställning på bästa sätt för att den berörde 
ska fortsätta ha ett gott intryck av er? Är det möjligt att avsluta en anställning på det 
sättet?  
 
17. Hur upplever du att arbetet kring arbetsgivarvarumärket har förändrats de senaste 
åren, sedan apoteksmonopolet avreglerades? 
 
18. Finns det något du vill tillägga, som du känner att du missat att berätta om eller 
har du några frågor till oss? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide apotek 

 
1. Vad jobbar du med? Vad ingår i din yrkesroll?  
 
2. Hur länge har du arbetat som farmaceut? Hur kommer det sig att du valde detta 
yrke? 
 
6. (Arbetade du inom apoteket när det var monopol och i sådana fall hur tycker du att 
arbetssituationen har förändrats och hur ser konkurrensen ut nu för tiden?) 
 
3. När du skulle ut i arbete (eller senast bytte arbetsgivare), fanns det många val av 
apotekskedjor och hur valde du?  

• Påverkade omgivningen dig på något sätt?  
• Vilka faktorer avgjorde ditt val av apotek?  
• Har du långt att åka till jobbet?  

 
4. Känner du till om apotekskedjan jobbar aktivt med någon form av strategi för att 
för att öka trivseln på arbetsplatsen bland befintliga arbetstagare och även locka ny 
personal vid behov?  
 
5. Hur ofta får ni besvara medarbetarundersökningar eller liknande? Vad innehåller 
de? om nej, skulle du vilja svara på medarbetarundersökningar? 
 
7. Upplever du att det är hög personalomsättning på företaget? Varför tror du att det 
är så?  
 
8. Kan du berätta om den senaste team-aktiviteten ni kollegor hade tillsammans? 

• Om ni inte haft någon, önskar du att ni hade det? 
 
9. Tycker du att ni sticker ut på marknaden till skillnad från de andra apotekskedjorna, 
och i sådana fall hur?   
 
10. Är du nöjd med att jobba på detta företag? Vad är bra, vad behöver förbättras? - 
Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig? 

• Har ni förmåner som bidrar till trivseln?   
 
11. Har ni möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och karriärmässigt?  
 
12. Hur tror du att man på bästa sätt lockar personer till farmaceutyrket och denna 
apotekskedja? Skulle du rekommendera andra att jobba i denna apotekskedja?  
 
13. Finns det något du vill tillägga, som du känner att du missat att berätta om eller 
har du några frågor till oss? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till Huvudkontoret 

 
Hej,  
 
Vi är två studenter från Karlstad Universitet som under våren ska skriva en C-uppsats 
i Arbetsvetenskap. Vi har valt att studera Employer branding inom apoteksbranschen 
och vi skulle vilja göra vår undersökning hos er.  
 
Syftet med studien är att jämföra ledningens vision och arbetet kring 
arbetsgivarvarumärket med arbetstagarnas uppfattning om företaget. Vi kommer 
enbart att studera ert företag och är inte intresserade av att jämföra er mot andra 
företag.  
 
För att genomföra studien skulle vi vilja intervjua tre personer från HR-avdelningen.  
 
Vår tanke är att genomföra intervjuerna på ert kontor för en kvalitativt bättre och 
personligare intervju.  
 
Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ungefär en timme per person. Intervjuerna 
kommer att spelas in, men ni är självklart anonyma i vår studie.  
 
Vi planerar även att intervjua personal på era apotek runt om i Sverige med syftet att 
få en bild av deras uppfattning om företagets arbete kring arbetsgivarvarumärket.  
 
 
 
Vid frågor går det bra att kontakta någon av oss på mail eller telefon.  
 
Clara Bodin, 070-491 17 56, clara.bodin@hotmail.com   
Ida Persson, 070-610 62 44, ida.p@telia.com 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Clara & Ida 
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Bilaga 4 

Informationsbrev till Farmaceuter 

 
Hej, 
 
Vi är två studenter från Karlstad Universitet som under våren skriver en C-uppsats 
i Arbetsvetenskap. Vi har valt att studera Arbetsgivarvarumärket inom 
apoteksbranschen och vi har valt att göra vår undersökning hos er. Detta betyder att vi 
bland annat undersöker hur arbetsledningen arbetar med att behålla befintlig personal, 
trivsel och attrahera ny personal till apotekskedjan. 
 
För att genomföra studien har vi intervjuat HR-anställda, och nu skulle vi vilja 
intervjua några farmaceuter från olika apotek runt om i Sverige. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och man deltar på sina egna villkor. Det innebär att 
deltagaren får avbryta intervjun eller välja att inte svara på alla frågor.  
 
 
Vid frågor går det bra att kontakta någon av oss på mail eller telefon. 
 
Clara Bodin, 070-491 17 56, clara.bodin@hotmail.com 
Ida Persson, 070-610 62 44, ida.p@telia.com  
 
 
 
Hälsningar  
 
Clara & Ida 
 


