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Lite förenklat står begreppet ”Employer bran-
ding” (ibland kallat “Arbetsgivarvarumärke”) för 
en verksamhets strategiska arbete med att bygga 
ett starkt varumärke för själva arbetsplatsen. Syftet 
är att bättre kunna möta organisationens kompe-
tens–  och personalförsörjning –  ofta med högre 
medarbetarengagemang och ökad arbetsglädje 
som bonus.

Employer branding består med andra ord av så 
mycket mer än lite glada inlägg på sociala medier 

Vad är   
employer branding?

eller en halvtorr policy som HR skickar ut. Det är 
helhetsupplevelsen av er verksamhets kommuni-
kation, marknadsföringen av den som arbetsplats 
och känslan av hur det är att arbeta hos just er som 
det handlar om. Employer branding utgör den 
övergripande bilden av vad er verksamhet förmed-
lar –  ert arbetsgivarvarumärke.
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Det finns flera skäl till att employer branding, eller 
arbetsgivarvarumärket, anses vara ett så viktigt om-
råde. Dels beror det på den utveckling som skett 
inom marknadsföringsområdet och dels beror 
det på förskjutningar i demografin – det vill säga 
befolkningssammansättningen. 

Låt oss börja med ordet branding. Till stor del 
handlar Branding om differentiering. Man vill skilja 
ut sig från konkurrenterna för att framstå tydligare 
och skapa mer igenkänning för konsumenten, 
medarbetaren eller för potentiella kandidater.

Branding hade tidigare ett betydligt mer avsän-
darorienterat fokus, med produkterna i centrum. 
Idag framstår den tidens något okritiska förhåll-
ningssätt och delvis överdrivna påståenden om en 
produkts förträfflighet otidsenlig. 

Med tiden har fokus flyttats till att handla om värde-
ringar och berättelser om produkterna och/eller 
företaget bakom. De blir därmed metaforer för 
något annat än vad de bokstavligen är. Till exem-
pel är schampo inte längre lika med rent hår – det 
vi köper är skönhet, personligt välbefinnande och 
det att vara åtråvärd. En bil är inte bara ett fyrhjuligt 
fordon – det är också synonymt med allt från frihet 
och ungdom till ansvar och (säkra) upplevelser. 

Sociologer argumenterar att när traditionella insti-
tutioner som familj och religion förlorar sin betydel-

se som identitetsskapare får vår arbetsidentitet en 
allt viktigare roll. Det kräver anpassning från företag 
och arbetsgivare som i allt högre grad måste kunna 
erbjuda en positiv berättelse som både kan skapa 
och signalera en identitet.  Anställda måste kunna 
identifiera sig med arbetsplatsen, dess värderingar 
och attityder så att den erbjuder mer än lön och 
sysselsättning. 

Den andra väsentliga anledningen till att employer 
branding fortsätter vinna terräng är demografi och 
generationsledarskap. De så kallade ”baby boo-
mers”, som är den största generationen någonsin 
på arbetsmarknaden, går i pension medan de nya 
generationerna har bland de lägsta födelsetalen 
under hela 1900– talet. 

De yngre generationerna har andra förväntningar 
och krav på arbetslivet än generationerna dessför-
innan. Samtidigt florerar fördomar och karikerade 
generationsbeskrivningar som med glorifierande 
ordalag beskriver tidigare generationer som myck-
et lättare att leda – de var proffsiga, jobbade på 
utan att ställa frågor och stannade lojalt på samma 
arbetsplats under hela sitt arbetsliv. 

De yngre generationerna beskrivs däremot som 
betydligt svårare att leda och som några som hela 
tiden byter jobb, och strävar efter korta målinriktade 
karriärer. Samtidigt vill de ha ett arbete som självför-
verkligar dem och chefer som rosar och dagligen 

Varför  
employer branding?
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berömmer dem. Inte helt sällan beskrivs de något 
sarkastiskt som bortskämda idealister vars mål är 
att arbeta för ett högre syfte – säkra världsfreden, 
förverkliga FN:s väldsmål och göra planeten till en 
hållbar och harmonisk plats att leva på.

Sanningen är som så ofta inte lika svartvit och som 
du kan läsa i kapitlet “Kritik av employer branding” 
är generationsfördomar som ovan inte ett särskilt 
konstruktivt förhållningssätt. 

Det blir allt viktigare för många arbetsgivare att hit-
ta nya metoder för att kunna attrahera och behålla 
framtidens medarbetare. Trots att vi ständigt får fler 
alternativ att välja mellan, minskar skillnaderna i de 
produkter och tjänster som konkurrerande företag 
tillverkar och traditionella “hårda värden” som 
högre lön och friskvårdsbidrag som förr lockade 
anställda är inte gångbart som det enda lockbe-
tet. Istället är det strategisk employer branding 
– förmågan att använda den mänskliga delen av 
organisationen optimalt – som blir ett av de få verk-
tyg som arbetsgivare kan använda för att särskilja 
sig från konkurrenterna. Den mänskliga delen av 
organisationen är svårare att kopiera än produkter 
och när i stort sett alla aktörer kan producera sam-
ma varor och tjänster gäller det att differentiera sig 
genom kultur, värderingar och sina anställda. 

Rätt använt och väl utfört leder employer branding 
till flera fördelar.  I boken ”Employer branding som 

disciplin” listar författarna Henrik Egelund och Brit 
Buchhave de tio mest framträdande fördelarna 
som internationell forskning visar att employer 
branding för med sig:

1.  Fler kvalificerade ansökningar
2.  Färre felrekryteringar
3.  Fler interna rekryteringar
4.  Kortare ”time- to- hire”
5.  Lägre ”cost- per- hire”
6.  Lägre personalomsättning
7.  Ökad trivsel och högre engagemang och pre-

station bland medarbetarna
8.  Lägre sjukfrånvaro
9.  Högre kundnöjdhet
10.  Bättre verksamhetsresultat

Ovanstående talar sitt tydliga språk och visar varför 
man som verksamhet bör fokusera mer på employ-
er branding. Men var ska man börja och hur? Det 
kikar vi på i nästa avsnitt. 
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I boken ”Branding” skriver Heidi Hansen, docent 
vid Syddansk Universitet, att det i allmänhet finns 
två sätt att se på och arbeta med sitt arbetsgi-
varvarumärke. Vissa ser employer branding som 
en kommunikationsuppgift. Fokus ligger på att 
utveckla ett språkligt och visuellt koncept som 
företaget sedan använder för att marknadsföra sig 
för anställda och sökande. Andra ser employer 
branding som en ledningsuppgift som utvecklar 
organisationen. Fokus ligger på att utveckla och 
förankra identitet, kultur och värderingar i organi-
sationen.

Om det ena är mer rätt än det andra är egentligen 
inte det viktigaste. Det mest intressanta i detta 
sammanhang är hur man själv närmar sig det. Hur 
djupt går arbetsgivarvarumärket, och vad används 
det till? Försöker du vara attraktiv för anställda och 
sökande (ny version av traditionellt varumärke), el-
ler är arbetsgivarmärke mer genomgripande än så?
 
Enligt Henrik Egelund och Brit Buchhave består 
en viktig del av arbetet med employer branding 
i att kommunicera verksamhetskulturen och dess 
rådande värderingar till både nuvarande och 
potentiella medarbetare. Kommunikationen bör 
dessutom ske enligt en fastlagd strategi som ska 
kunna besvara fem klassiska HR- frågor – frågor 
som vi också känner igen från andra branding- 
sammanhang.

•  Varför ska ni som arbetsgivare arbeta med 
employer branding? (Mål)

•  Vem eller vilka är era målgrupper på arbetsmark-
naden? (Målgrupp)

•  Vad gör just er arbetsplats så speciell? Vilka 
styrkor särskiljer er från andra? (Budskap)

•  Hur ska ni nå ut till er målgrupp? (Kanal) 
•  När vill ni kommunicera med er målgrupp? (Tid)

Det er vigtigt, at kommunikationen indeholder 
virksomhedens identitet. Værdier, mission, vision 
og kernefortælling skal indgå i kommunikationen, 
så både nuværende ansatte og potentielle medar-
bejdere kan vurdere sig i forhold til virksomheden. 
Vil de passe ind i kulturen, eller vil de ikke? Vil de 
trives på arbejdspladsen, eller vil de ikke? 

Det är viktigt att kommunikationen innehåller 
företagets identitet. Värden, uppdrag, vision och 
kärnberättelse måste ingå i kommunikationen, 
så att både nuvarande anställda och potentiella 
medarbetare kan bedöma sig själva i förhållande 
till företaget. Kommer de att passa in i kulturen, 
eller kommer de inte att göra det? Kommer de att 
trivas på arbetsplatsen, eller kommer de inte att 
göra det?

Employer branding ställer högre krav på trovär-
dighet än äldre brandingmetoder, eftersom det är 
lätt att upptäcka eventuella glapp mellan det som 
sägs och det som görs. Därför är det viktigt att 
kommunikationen av företagsidentiteten speglar 
verkligheten snarare än hur företaget skulle önska 
att det var.

Employer branding 
– hur då? 
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Nu vet vi vad employer branding är och varför det 
är värt att fokusera på. Men innan hela employer 
brandingstrategin har fastställts, dyker onekligen 
en sista fråga upp: Vem ska utföra arbetet med 
employer branding i praktiken?

Frågan om vem, är helt avgörande och måste 
adresseras innan ni påbörjar arbetet med att 
fastställa strategin. Hur ni väljer att svara avgör 
nämligen hur framgångsrik er employer branding 
kommer att vara.

Dessvärre finns det inte ett entydigt svar på vem 
som ska utföra employer branding i praktiken, eller 
var ansvaret ska placeras. Traditionellt skulle många 
peka på verksamhetens HR-avdelning, men HR 
kan inte ensamt stå för hela insatsen – istället bör 
employer brandingstrategin vila på alla i organisa-
tionen. 

1. HR 
HR har tre roller när det kommer till employer 
branding. För det första är det HR som tar hand om 
alla personalärenden som rekrytering, anställning, 
onboarding och introduktion, samt utbildning, triv-
selfrågor, medarbetarsamtal, karriärplanering och 
uppsägningar. För det andra är det HRs jobb att 
få medarbetarna att leva ”brandet”. Det vill säga, 
att medarbetarna agerar i överensstämmelse med 
de budskap och värderingar som verksamheten 
vill kommunicera till omvärlden. HR ska dessutom 

kommunicera organisationskulturen och ansvara 
för den strategiska utformningen, samt förankra ar-
betet med employer branding hos verksamhetens 
organisation. För det tredje ska HR agera rådgivare 
och assistera övriga i verksamheten med budskap, 
verktyg och aktivitetsplaner. 

2. Kommunikation och Marknadsföring
När det gäller employer branding finns det 
mycket att vinna på ett tätt samarbete mellan HRs 
och kommunikation- och marknadsavdelningen 
expertis. HR med sina kunskaper om rekrytering, 
onboarding och utveckling – och marknadsfö-
ringsavdelningen med sin expertis inom branding 
och varumärkesstrategier. Dessutom arbetar kom-
munikation och marknadsavdelningen dels med 
den generella marknadsföringen av verksamheten 
och dess produkter, dels med den interna kommu-
nikationen. De ansvarar således för att säkerställa 
den röda tråden i verksamhetens samlade kommu-
nikation i allt från hemsida, sociala medier, intranät 
och press, vilket gör dem till en nyckelaktör för 
verksamhetens employer brandinginsats. 

Med det sagt är det viktigt att poängtera att 
employer branding skiljer sig från andra sorters 
varumärkesstrategier, då den ställer ännu högre 
krav på genuinitet och trovärdighet. Det bety-
der t.ex. att en verksamhet aldrig får lova något i 
rekryteringsprocessen som de inte kan hålla. Nuva-
rande och potentiella medarbetare ska kunna lita 

Vem tar hand om  
employer branding?



på kommunikationen så det inte uppstår dissonans 
internt och missnöje externt. 

3. Ledarskap 
Ledningens medverkan är en viktig förutsätt-
ning för ett framgångsrikt arbete med employer 
branding. Hur ledningens stöd ser ut har stor 
betydelse för processen, i och med att den har 
direkt samband med organisationens grundbultar 
– så som identitet, mission och vision, strategi och 
värderingar. Dessutom fyller alla ledare med chefs-
befattningar på alla nivåer, rollen som kommuni-
katörer och kulturella fanbärare, vars uppgift är att 
fungera budbärare och leda genom att vara goda 
förebilder och agera i överensstämmelse med de 
budskap och värderingar som verksamheten vill 
kommunicera till omvärlden. Employer branding 
innehåller också en ekonomisk aspekt som gör det 
nödvändigt att ledningen backar upp strategin – i 
alla fall om ni vill uppnå effekt på sikt. 

4. Medarbetare 
Denna grupp bär i mindre grad än de föregående 
tre grupper, ett direkt ansvar för employer bran-
ding. Icke desto mindre är det just medarbetarna 
som både skapar och upprätthåller verksamhetens 
employer brand, då det är medarbetarna som i 
sitt arbete och interaktion bygger varumärket – 
varje dag. Det är med andra ord medarbetarna 
som är verksamhetens viktigaste ambassadörer, 
då de representerar verksamhetens värderingar 
och budskap. För att nå framgång är det viktigt att 
både värderingar, budskap, kärnberättelse, vision, 
och mission är djupt förankrade i verksamhetens 
alla nivåer, och att medarbetarna både kan känna 
igen sig, och kan spegla sig i dem. En verksam-
hets employer branding både står och faller med 
dess medarbetare, och just därför är employer 
branding något som alltid skapas inifrån verksam-
heten – och ut.

8
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En framgångsrik employer brandingstrategi är 
beroende av både tydlighet och kontinuitet – vilket 
i sin tur kräver viss koordinering. Denna koordi-
nering försvåras av att det gäller att få både HR, 
marknadsavdelning, ledning och medarbetare att 
dra åt samma håll. 

I tidigare nämnda bok 
”Employer branding som 
disciplin” skriver Egelund 
och Buchhave att samarbetet 
mellan de olika instanserna 
i arbetet med employer 
branding, sällan är friktions-
fritt. Det beror dels på att det 
finns en utbredd tendens till 
begreppsförvirring, tunnel-
seende, och hård konkurrens 
om budget och utrymme 
mellan de olika instanserna, och dels på att HR 
ofta har svårt för att växla roll från en operationell 
spelare till en strategisk samarbetspartner. Det är 
dessutom svårt för många verksamheter att placera 
ansvaret hos en enskild instans. 

Lösningen är att istället placera ansvaret på hela 
organisationen. Framgångsrik employer branding 
är en tvärorganisatorisk insats som representanter 
från både HR, ledning, marknadsavdelning, samt 
medarbetaregruppen deltar i.

Samarbetet kompliceras naturligtvis av att employ-
er branding berör så många olika avdelningar och 
därför också kan betraktas utifrån så många olika 
synvinklar. Enligt Universums senaste undersök-
ning av employer branding, har olika avdelningar 
i organisationer stora svårigheter med att klargöra 
vem som ansvarar för employer branding. 60 

procent av ledningen ansåg 
att de bar ansvaret, medan 
60 procent av HR ansåg 
att ansvaret för employer 
branding var deras. I mitten 
befinner sig kommunikation 
och marknadsavdelningen 
där 40 procent pekar ut 
ledningen som ansvarig, 
och 40 procent anser att HR 
är ansvariga. Mitt i denna 
oenighet står både ledning-

en och HR och beskyller varandra för att inte göra 
tillräckligt för employer branding. Det är med 
andra ord inte särskilt konstigt att samarbete över 
organisationsgränser kan vara svår att få till stånd.

Vad som kan underlätta samarbetet, är om arbets-
gruppen som ska ta sig an employer branding, 
består av representanter från både ledningen, 
HR, kommunikation och marknadsavdelningen 
samt medarbetargruppen. I alla fall i det inledan-
de strategiska arbetet. När alla avdelningar är 

Utmaningar med  
employer branding?

Lösningen är att istället pla-
cera ansvaret på hela orga-
nisationen. Framgångsrik 
employer branding är en 
tvärorganisatorisk insats.
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representerade blir nämligen employer branding 
en gemensam arbetsuppgift som också ska lösas 
gemensamt. 

Men det tar tid. Att bygga ett starkt varumärke krä-
ver en hel del tålamod, och inte minst när det gäl-
ler ett varumärke som är dynamiskt och ändrar sig 
över tid. Arbetet med att marknadsföra er arbets-

plats bör därför vara ett ständigt fokusområde, och 
inte bara ett tidsbegränsat projekt. Med det sagt, 
så har employer branding ofta en positiv effekt på 
övriga brands/varumärken. Med en långsiktig och 
strategisk insats kommer ni att upptäcka att det inte 
bara blir enklare att attrahera och behålla medar-
betare – ert ”Total Brand Value” kommer också att 
växa sig starkare och starkare.
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Employer brandingfrågor väcker ofta stor entusi-
asm. Men se upp så att entusiasmen inte skymmer 
för de kritiska aspekter man bör vara medveten 
om – i alla fall om man tar arbetet med employer 
branding på allvar. 

Den vanligaste kritiken handlar om att employer 
branding lätt kan framstå som något abstrakt och 
svårtillgängligt. Dels på grund av de språkliga 
barriärer som med sina alltför snarlika engelska 
termer kan leda till begreppsförvirring och otydlig 
kommunikation. Dels för att många företag som 
lyfts fram inom employer branding ofta är ameri-
kanska mastodonter som Google och Apple – fö-
retag som för det absoluta flertalet verksamheter är 
orealistiska att relatera till och identifiera sig med. 

En annan punkt som ofta får kritik är den som rör 
utvecklingen från traditionell branding, till mer 
modern branding – det vill säga, förskjutningen av 
fokus från produkten till produktberättelsen – från 
överdrivna påståenden till ett mer värdeskapande 
fokus. Problemen här är flera. Det mest relevanta 
i förhållande till employer branding är begreppet 
employee advocacy ’, vilket innebär att anställda 
advocerar för företaget. De så att säga “lever” 
varumärket och använder vanligtvis sociala medier 
för att berätta om vilken fantastisk arbetsplats de 
arbetar på. Men den här typen av inlägg är oftast 
lika otrovärdiga som traditionell reklam. Dels för att 
inläggen oftast skrivs av företagets kommunikation- 

och marknadsföringsavdelning, snarare än den fak-
tiska avsändaren, vilket betyder att inläggen endast 
visar en väldigt polerad och onyanserat positiv bild 
av arbetsplatsen. Dels då den här sortens inlägg 
egentligen handlar lika mycket om att marknadsfö-
ra avsändaren själv, som arbetsplatsen.

Den tredje kritikpunkten avser den demografiska 
utvecklingen. Här florerar nämligen många myter 
om skillnader hos generationerna. Det är därför 
viktigt att ha i åtanke vem som ”tjänar” på att pro-
movera det så kallade “Generationsledarskapet” 
i arbetet med employer branding. Det gör bland 
annat stora, internationella konsulthus. Det proble-
matiska med att generalisera allt för grovt och dess-
utom på hela populationer, är att förutsättningen 
för generationsledarskap i så fall lätt kan komma att 
bygga på samma premiss som horoskop gör – att 
vi utifrån ett födelsedatum säger oss veta något om 
hur och vem en människa är. 

Liksom alla fördomar är även generationsfördomar 
varken hjälpsamma eller särskilt konstruktiva. Ta till 
exempel den berömda generation Y, som bero-
ende på vem man frågar har kommit att innefatta 
personer födda i intervallet 1980 till 2000. Det 
motsvarar två miljarder människor världen över. 
Naturligtvis spelar nationalitet, samhälls- och 
arbetslivskultur, framtidstro och förutsättningar en 
stor roll här, liksom variationer inom olika segment 
också förekommer naturligt.

Kritik av  
employer branding?
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Men även om vi håller oss inom vårt eget lands 
gränser skulle en segmentering utifrån så stor 
skala i de flesta sammanhang få både annonsör 
och marknadsföringskonsulter att tveka inför bara 
tanken om att konstruera ett budskap för en så pass 
stor och heterogen grupp. Att den yngre genera-
tionen skiljer sig från den äldre är knappast en mo-
dern företeelse – den äldre generationen har alltid 
haft åsikter om den yngre och vice versa. Vi formas 
alla av tiden vi lever i och liksom förutsättningar, 
krav och förväntningar ändrar sig över tid – ändrar 
vi också vårt sätt att möta alla dessa förändringar. 
Därför är det viktigt att inte svälja allt som sägs om 
generationsledarskap med hull och hår utan, som 
med så mycket annat, förhålla sig kritisk till när det 
dras allt för stora växlar utifrån bara en parameter.

Att unga människor alltid varit annorlunda i den 
tidigare generationens ögon är en viktig lärdom 
att ha i minne. Därför har vi på Garuda, i våra egna 
representativa analyser av yngre generationer, inte 
bara jämfört dessa med äldre generationer. Istället 
har vi utgått från hur den äldre generationen var 
när de själva tillhörde en yngre generation. Annars 
riskerar vi att få ett resultat som, liksom vi beskrivit 
ovan, påminner om den om att jämföra äpplen 
och päron.

Vårt urval består enbart av respondenter från 
Norden och vi har i stort sett kunna avfärda alla 
myter om hur yngre människor bör och vill ledas. 
Till exempel kunde vi genom analyserna konstatera 

att de yngre generationerna i vår undersökning 
inte alls ger uttryck för ett större behov av beröm, 
stöd och erkännande än vad tidigare generationer 
gjort – generellt sett. Däremot vill många av dem 
ha vägledning men det beror snarare på en rädsla 
för att göra fel än på ett överdrivet behov av beröm 
och bekräftelse. 

De behöver heller inte nya utmaningar i samma 
utsträckning som fördomarna ger sken av. Faktum 
är att yngre generationer generellt sett är bekväma 
med att ha rutiner, regler och detaljer att anpassa 
sig till på arbetsplatsen. Mål- och resultatstyrning 
har de flesta å andra sidan ett både-och- förhållan-
de till, liksom förmågan att klara av förändringar 
och själva förändringstakten i sig – något som den 
yngre generationen hanterar bra så länge även 
förändringarna innehålla rutiner, regler och detal-
jorienterade uppgifter. I gengäld är gemenskap 
viktigt för att känna motivation och lojalitet.

Även om vi kan se generella drag hos yngre gene-
rationer i vårt material är det viktigt att komma ihåg 
att det är just generella drag, och man bör därför 
inte stirra sig blind på skillnaderna. 

På Garuda anser vi att man i sitt ledarskap alltid bör 
ta utgångspunkt i individen - och till dennes spe-
cifika personlighet och arbetsuppgifter, som kan 
skilja sig väsentligt från en annan kollegas i samma 
åldersgrupp.

12
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1) Trovärdighet och ärlighet är om möjligt ännu 
viktigare i employer branding än i andra bran-
ding-sammanhang och en förljugen bild av verklig-
heten genomskådas snabbt.

2) Var realistisk och fokuserad. Hur ser er målsätt-
ning ut? Är målet att attrahera (specifika) medar-
betare? Är det att behålla fler kompetenser? Är 
det att skapa ett bättre rykte som arbetsgivare och 
arbetsplats? Eller är målet egentligen bättre försälj-
ningssiffror? Det kan absolut finnas baktankar med 
employer branding, men var ärlig– för de kommer 
att genomskådas.

3) Employer branding blir snabbt ett diffust om-
råde med många trendkänsliga ord. Säkerställ att 
ni fokuserar specifikt på de fokusområden som är 
betydelsefulla för er verksamhet och var medvetna 
om huruvida ni ser employer branding som en 
kommunikation- eller ledarskapsdisciplin.

4) Titta inte på mastodonter som Apple och Goog-
le. Titta istället efter förtag och verksamheter ni 
faktiskt kan jämföra er med och där man kan peka 
mer precist på vad det är de gör bra och som ni 
kan lära av.

5) Möt kategoriska uttalanden om generationsled-
arskap med en viss skepsis och lyssna på varnings-
klockorna. Visst kan det finnas poänger, men här 
frodas även mängder av floskler, fördomar och 
okonstruktiva generaliseringar. Var uppmärksam 
på vem som driver frågan om generationsledar-
skap och vilka eventuella baktankar de har för att 
skapa behovet.

6) Kom igång med att operationalisera! Hos 
Garuda har vi t.ex. försökt att operationalisera den 
kandidatkommunicerande delen av employer 
branding med verktyget JobSpots - och gör på 
så vis employer branding till något konkret och 
lättillgängligt som alla kan arbeta med. 

Med JobSpots kan du skapa korta och tydliga 
videor som kort och koncist sammanfattar inne-
hållet i jobbannonser och sprider det på sociala 
medier. Målet är att nå ut till en större målgrupp 
och fler relevanta kandidater genom att utveckla 
och komplettera den traditionella jobbannonsen 
som annars snabbt försvinner i mängden. Du kan 
läsa mer om JobSpots här och inspireras till hur ni 
på liknande sätt kan operationalisera begreppet 
employer branding och göra det till något konkret 
i er organisation.

6 råd för att komma i gång med  
employer branding?

https://garuda.se/vi-erbjuder/profilverktyg/jobspots/
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Om Garuda  
– PersonProfiler och konsulttjänster till rekrytering, 
 onboarding, utveckling och outplacement

Vi på Garuda kan hjälpa dig med en rad viktiga 
HR– processer. Vi är experter med många års 
erfarenhet inom HR– området och erbjuder både 
profil– och dialogverktyg samt tjänster som täcker 
allt från – second opinion och teamutveckling till 
t.ex. utbildningsinsatser inom kompetensbaserad 
rekrytering. Du kan välja att använda våra verktyg 
på egen hand eller anlita oss som konsulter.

Vem är vi
Att skapa balans mellan människor är en del av vårt 
DNA på Garuda. Det är något som vi har arbe-
tat med ända sedan 1982, då Finn Halaveschka 
grundade Garuda. Bakgrunden till grundandet 
var de personlighetstester som började användas 
i rekryteringar på 70-talet och framåt, och som 
hade tagits rakt av från det psykologiska fältet och 
flyttats in i näringslivet – utan anpassningar. Tester 
som var avsedda för att t.ex. diagnostisera psykisk 
sjukdom kom alltså att användas för att bedöma 
personers lämplighet för olika arbeten.

Det tyckte Finn Havaleschka var fel. Med sin sam-
hällsvetenskapliga synvinkel som utgångspunkt 
började han utveckla ett öppet samtalsverktyg 
som var inriktat mot näringslivets behov och som 
skulle hjälpa både arbetsgivare och arbetssö-

kande att förstå varandra – och sig själva – bättre. 
Resultatet blev den första utgåvan av Kompetens-
Profilen.

Samtalsverktygen skapar balans mellan 
människor
Sedan dess har många HR- verktyg tillkommit. 
Gemensamt för dem är att de är just HR- och sam-
talsverktyg, inte tester. De ger inte rätt eller fel svar, 
utan en bild av hur väl en medarbetare eller ledare 
harmonierar med sin arbetsroll. Önskan att skapa 
ramverk för harmoniska arbetsplatser är nämligen 
grunden till allt vi gör på Garuda.

Syftet med alla våra verktyg är att skapa balans 
mellan människor. Det betyder i praktiken att 
personligheten ska stämma överens med vårt 
jobb och de kollegor vi har runt omkring oss. Om 
inte matchningen stämmer, kan det leda till stress, 
bristande engagemang, och i slutändan att man 
lämnar sin anställning.

Vi tror att ett framgångsrikt ledarskap bygger 
på empati, tillit och trovärdighet och att det är 
lättare att anpassa jobbet efter personligheten, än 
personligheten efter jobbet. Åtminstone om vi ska 
skapa balans mellan människor.
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