
 

Anna Dyhres Lathund för lyckat Employer Branding arbete i samarbete med LinkedIn-podden i april 2020 

Steg 1 – Nulägesanalys och målbild – VARFÖR ska vi satsa på Employer Branding? 

• Strategisk kompetensförsörjningsplan – var finns gapen på vilka kompetenser vi saknar på kort och 

lång sikt. Vad kan vi lösa internt och vad kommer vi behöva rekrytera externt? 

• Vad är syftet för oss att jobba med employer branding? Vilket är utgångsläget och vad vill vi uppnå? 

Exvis få in fler jobbansökningar, lägre personalomsättning, högre kännedom inom vissa målgrupper 

eller regioner, lojalare medarbetare, fler internrekryteringar eller exjobbare? 

Steg 2 – Definiera VEM är det vi helst vill ska jobba hos oss? 

• Dels den formella kompetensen som ligger i den strategiska kompetensförsörjningsplanen men även 

se till den informella kompetens – se till de mjuka värden – en kulturell matchning – vem är våra 

kulturbärare idag? Vad krävs för att kunna trivas och lyckas hos oss idag? Vad vill vi premiera mer? 

• Utifrån de som är våra bästa medarbetare idag, vad har de för gemensamma nämnare – hur skulle vi 

kunna ”klona” våra bästa? Våra bästa rekryteringar – hur kom de i kontakt med oss? 

Steg 3 – Definiera VAD är vårt unika erbjudande som arbetsgivare? 

• Har vi ett tydligt erbjudande som arbetsgivare som är attraktivt mot de målgrupper vi definierat i steg 

1 och 2? Hur ser omvärlden på oss – stämmer det med vår interna bild av oss själva? 

• Är vårt erbjudandet sant och särskiljande från andra arbetsgivares? Vad får oss att sticka ut och vad 

säger våra befintliga medarbetare om våra styrkor och svagheter som arbetsgivare? 

Steg 4 – HUR ser vi till att vår kommunikation är i rätt kanaler och med tydligt budskap? 

• Var rör sig våra målgrupper när de vill veta mer om karriär och jobbmöjligheter? Finns vi i dessa 

kanaler och hur aktiva är våra följare? Har vi rätt tonalitet och regelbundenhet? 

• Förstärker vår internkommunikation – exvis intranät, nyhetsbrev och APT vem vi är som arbetsgivare 

och vilka mål vi har som organisation? Hur aktiva är våra egna medarbetare som ambassadörer? 

Steg 5 – Vilka är våra överenskomna ACTIONS/MÅLBILD och hur följer vi upp dem och når våra mål? 

• Givet vilken målbild som sattes i första steget är det viktigt att kunna se vilka insatser som ger bäst 

resultat över tid – ”what gets measured gets done”, sätt delmål och fira när dessa nås – kan vara 

antalet följare, inkomna ansökningar, fler internrekryteringar, KPI:er, ambassadörer, etc 

• Employer Branding arbete är ett maratonarbete, precis som att driva ett företag eller en organisation, 

så se till att från början koppla ihop era mål med affärs eller verksamhetsplanen istället för att det blir 

ett eget projekt utan förankring eller uthållighet. 

 

LYCKA TILL –  Anna Dyhre – hör gärna av dig till  anna@annadyhre.se 
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