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Sammanfattning  
 

Employer Branding handlar om att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke, företag vill vara 

en så attraktiv arbetsgivare som möjligt för att locka till sig de mest talangfulla 

medarbetarna. Employer Branding riktar sig både mot befintliga och potentiella 

medarbetare. Tidigare forskning definierar Employer Branding enligt följande; 

 

”The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, 

and identified with the employing company” (Ambler & Barrow 1996)  

 

Syftet med studien är att undersöka hur ett specifikt företags Employer Branding-strategi ser 

ut samt hur de arbetar för att nå sin externa målgrupp ingenjörer. Studien tar även upp 

målgruppens uppfattning av case-organisationens arbetsgivarvarumärke samt vad de anser 

symboliserar attraktiva arbetsgivare generellt. Vi har genomfört en kvalitativ studie och 

utfört tematiskt- samt semistrukturerade intervjuer. Vidare har vi anammat en abduktiv 

ansats vid insamlingen av empirin, vi har därmed pendlat mellan de teoretiska 

anknytningarna och empirin. Vi anser att teorierna passar vår arbetsvetenskapliga 

programinriktning. Urvalet består av en informant och ett antal respondenter. Resultatet 

påvisar att företagets Employer Branding-strategi är genomtänkt med ett väldefinierat 

budskap. Företaget marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke i forum där ingenjörerna befinner 

sig. Det framkom dock av olika anledningar att ingenjörerna inte tror att företaget kan 

tillgodose ingenjörernas motivationsfaktorer. Vad som bör uppmärksammas är att strategin 

är relativt ny, men företaget i fråga informerar oss att de erbjuder precis det som 

ingenjörerna motiveras av. 

 

Vi har haft stöd av tidigare forskning då Employer Branding är ett relativt nytt begrepp på 

arbetsmarknaden, dock drar samtliga slutsatsen att det är en viktig funktion, så även vi. I 

framtida forskning tycker vi det hade varit intressant att följa upp vår studie och se om 

situationen förändrar sig i takt med att Employer Branding etableras. Det kan även vara 

intressant att undersöka hur statliga- och kommunala verksamheter anammar Employer 

Branding, eller om det främst är något vinstdrivande företag satsar på.  
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1. INLEDNING 
 

Under det senaste decenniet har Employer Branding blivit alltmer uppmärksammat, det har 

fått en naturlig plats i organisationer som har förstått vikten av att arbeta strategiskt med sitt 

arbetsgivarvarumärke (Dyhre & Parment, 2013:11) Begreppet kan definieras enligt följande; 

 

”The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, 

and identified with the employing company” (Ambler, T & Barrow, S 1996)  

 

Employer Branding utgår från två grundprinciper; varumärkesassociationer samt lojalitet 

gentemot varumärket. Dessa grundprinciper kan kopplas till medarbetare i en organisation. 

Trivs personalen attraherar det i sin tur potentiella medarbetare att söka sig till företaget, det 

kan förstås i relationer till kunder; är en kund nöjd bidrar det till att fler kunder köper samma 

produkt (Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare kan Employer Branding bidra till en god 

företagskultur internt i organisationer samt förstärka ett företags identitet som i sin tur lockar 

både befintliga och potentiella medarbetare att stanna eller söka sig till företaget (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Det blir alltmer viktigt för företag att arbeta strategiskt med Employer 

Branding (Backhaus & Tikoo, 2004), individer på dagens arbetsmarknad söker efter 

självuppfyllelse och utveckling i arbetet, det handlar inte längre endast om försörjning 

(Jorgensen, 2003). Detta bidrar i sin tur till att det råder konkurrens mellan företagen om de 

talangfulla medarbetarna som finns på arbetsmarknaden (Backhaus & Tikoo, 2004). Viktiga 

frågor företag därför bör ställa sig är hur de anställda uppfattar företaget som arbetsgivare, 

hur de potentiella medarbetarna uppfattar företaget som arbetsgivare samt hur företaget 

själva vill uppfattas. Utmaningen med Employer Branding är att arbetsgivarvarumärket ska 

uppfattas så som företaget vill förmedla sig själva. Tidigare forskning består delvis av att ta 

fram lämpliga strategier och modeller för att lyckas med Employer Branding. En studie visar 

att Employer Branding har större inverkan på de potentiella medarbetarna som finns på 

arbetsmarknaden än de redan befintliga (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). 

 

Vi studerar programmet “Organisation- och Personalutvecklare i Samhället” med en 

arbetsvetenskaplig inriktning. Vi finner Employer Branding relevant ur ett 

arbetsvetenskapligt forskningsperspektiv då det berör hela organisationen, men utgår främst 

från samarbete mellan ledningsgrupp och personalavdelning (Dyhre & Parment, 2013:8). 

Det berör även externa aktörer på arbetsmarknaden samt potentiella anställda i deras 

jobbsökande. Employer Branding är en viktig del i rekryteringsprocessen, med hjälp av 

strategin kan företaget attrahera ”rätt” personal att söka deras lediga tjänster (Dyhre & 

Parment, 2013:83-88).  

 

Vårt intresse för Employer Branding väcktes genom ett antal artiklar som vi tog del av på 

HR-bloggen.se. Vi uppfattade Employer Branding som ett aktuellt ämne inom dagens 

arbetsliv, dock ansåg vi det vara en aning diffust. Detta väckte en nyfikenhet hos oss, vi ville 

få en djupare förståelse för begreppets innebörd samt undersöka hur ett företag arbetar 

strategiskt med Employer Branding. För att få en helhetsbild ville vi även ta reda på hur en 

av företagets viktigaste målgrupper uppfattar dem som arbetsgivare. 
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1:1 Problemställning 
 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur case-organisationens externa Employer Branding – 

strategi ser ut samt hur de arbetar för att nå ut till sin ingenjörsmålgrupp. Vidare vill vi 

undersöka vad som motiverar samt attraherar ingenjörsmålgruppen vid val av arbetsgivare.  

 

Nedan formulerar vi våra frågeställningar; 

 

 Hur ser case-organisations externa Employer Branding – strategi ut?  

 Vad motiverar och attraherar målgruppen ingenjörer vid val av arbetsgivare? 

 Bemöter case-organisationens Employer Branding – strategi de faktorer som 

ingenjörerna attraheras samt motiveras av? 
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2:1 Begreppsdefinitioner 
 

Följande begrepp har vi valt att behålla på engelska inom studien då de är vanligt 

förekommande inom arbetslivet. Vi har definierat begreppen utifrån vår empiri.  

 

Human Resources (HR)  

De mänskliga resurserna inom en organisation. Kan bestå av en personavdelning som 

arbetar med personalfrågor på lång och kort sikt.  

 

Young Professionals  

Ett samlingsnamn på individer som är i början av sin karriär samt syftar till mängden 

arbetslivserfarenhet inom branschen.   

 

 

2:2 Uppsatsdisposition 
 

Kapitel ett berör studiens inledning, bakgrund, syfte samt frågeställningar. Kapitel två tar 

vidare upp begreppsdefinitioner för att öka läsaren förståelse. I detta kapitel belyser vi 

tidigare forskning i form av populärlitteratur samt vetenskapliga artiklar för att lyfta det som 

tidigare framkommit inom forskningsområdet Employer Branding. Slutligen tar vi upp de 

teoretiska utgångspunkter vi valt att fokusera på. Kapitel tre består av metod som innefattar 

val av metod, urval, perspektiv, material, tillvägagångssätt, bearbetning och analys av 

material samt vår förförståelse. I kapitel fyra presenterar vi respondenternas resultat och 

avslutar med diskussion och slutsats i det femte kapitlet.  
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2:3 Tidigare forskning 

2:3:1 Populärlitteratur 
 

Vi har funnit managementlitteratur gällande Employer Branding som har varit till hjälp för 

vår förståelse kring begreppet. Vi anser det därför vara relevant att lyfta populärlitteraturen 

separat nedan. Därefter presenterar vi tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Begreppet Employer Branding har funnits sen 90-talet då Ambler & Barrow (1996) skapade 

definitionen; 

 

 “The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, 

and identified with the employing company.” (Ambler & Barrow, 1996).  

 

Denna definition utgår Dyhre och Parment från. De har skrivit boken”Employer Branding – 

Allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare” som släpptes år 2013. Boken har 

varit till stor inspiration för oss under studiens gång, den handlar om hur företag 

marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke för att vara attraktiva arbetsgivare, både gentemot 

potentiella anställda och för att behålla sina nuvarande medarbetare. Författarna belyser ett 

antal företag och deras Employer Branding-strategier. Vad som utmärker boken är dess 

funktion som inspirationsläsning för att få företag att förstå vikten av att arbeta med 

Employer Branding i dagens arbetsliv.  

 

Dyhre, som deltagit i vår studie genom en informatintervju, har varit verksam inom 

Employer Branding sedan år 1996. Hon har varit med under begreppets utveckling och 

etablering. Dyhre har bland annat varit Sverigechef på Employer Branding-företaget 

Universum och varit HR-konsult. Idag driver hon Anna Dyhre AB, hon rådgiver och 

föreläser på företag, främst i Sverige och Norge, för att de ska bli bättre på att profilera sig 

mot sina målgrupper på arbetsmarknaden. Dyhre har delgett oss bakgrundsinformation om 

Employer Branding på en generell nivå. När vi sedan gick in i fältet och skulle ta reda på 

vårt syfte hade vi en bra grund att stå på, tack vare Dyhre.   

 

2:3:2 Vetenskapliga artiklar 
 

Vi har valt följande vetenskapliga artiklar för att öka förståelsen kring Employer Branding 

samt dess bakgrund. Artiklarna tar upp strategier, modeller samt de fördelar som finns med 

Employer Branding. Forskarna belyser även de utmaningar ett företag kan stöta på under sitt 

arbete med strategin, det är många faktorer som ska stämma överens för att lyckas nå ett 

framgångsrikt resultat. Detta gäller både när företaget ska nå sina befintliga- och potentiella 

medarbetare. En forskare tar upp individens roll inom en organisation, att det är viktigare att 

se till individuella lösningar än till det kollektiva när arbetsmotivation ska förstås. Därav är 

inte generationers skillnader i sig särskilt viktiga utan det är den enskilda individen som står 

i centrum.  

 

Flera forskare talar om Employer Branding – strategin ur både ett internt och externt 

perspektiv då de samspelar med varandra. Vi anser det nödvändigt att förstå den interna 

strategin för att kunna förmedla den externt på ett effektivt sätt. Vi ansåg det därför relevant 

att lyfta även den interna strategin i artiklarna, trots att vi valt att fokusera på den externa 

strategin i vår studie.  
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Då vi sökte efter relevant tidigare forskning till vår studie identifierade vi ett antal nyckelord 

(Aspers, 2011:73). Nyckelord vi använde oss av i sökningsprocessen var enligt följande; 

  

 Employer Brand 

 Employer Branding 

 Internal Branding 

 External Branding  

 Generation X & Y 

 

I studien Conceptualizing and researching employer branding är syftet att presentera en ram 

för att kunna inleda studier av Employer Branding. De utgår från ledningsgruppers ökade 

intresse för ämnet. Artikeln lyfter fram det samband som finns mellan Employer Branding 

och en personalavdelning inom en organisation. Slutligen vill forskarna undersöka vad som 

krävs för att kunna få fram ett fungerande och strategiskt arbete kring Employer Branding 

inom en organisation (Backhaus & Tikoo, 2004). I studien utgår Backhaus & Tikoo (2004) 

från modeller för att kunna förmedla den ram som krävs när arbetet gällande Employer 

Branding tolkas. Enligt deras första modell utgår de från två grundprinciper, 

varumärkesassociationer och lojalitet gentemot varumärket. Dessa två principer innebär att 

det är viktigt att få kunder att associera varumärket med exempelvis en bra erfarenhet, samt 

att det är viktigt att ha anställda som visar en lojalitet gentemot varumärket och företaget. 

Sammanfattningsvis har forskarna kommit fram till att Employer Branding är ett relativt nytt 

sätt att bemöta rekrytering, samt de olika sätt man kan behålla sin personal i den hårda 

konkurrens som finns idag på arbetsmarknaden. Enligt Backhaus & Tikoo (2004) kan 

Employer Branding användas som ett samlingsbegrepp för att få sådant som rekrytering, 

personal, utbildning och utveckling under ett och samma tak. Något som i sin tur kan 

användas inom ett företags strategiska human-resources arbete. 

 

I studien Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand 

management skriven av Burmann & Zeplin (2005) presenteras en modell för intern 

varumärkeshantering som baseras på organisatoriskt beteende. I modellen utgår forskarna 

från att ett varumärke behöver en konsekvent och kontinuerlig identitet, på samma sätt som 

en individ, för att framstå som pålitlig. De har utfört elva djupintervjuer med experter och 

varumärkesansvariga. För att nå ett starkt varumärke tror forskarna att företag bör ha ett 

stabilt förtroende och lojalitet gentemot sina kunder. De bör även lyckas få sina anställda att 

uppvisa ett lojalt och engagerat beteende samt en identitet gentemot varumärket. För att de 

anställda ska kunna identifiera sig med organisationen krävs det, enligt det material som 

insamlats i studien, att kultur, struktur, de anställdas kunskaper samt tillgängliga resurser 

inom organisationen överensstämmer med varumärkets identitet. Burman & Zeplin (2005) 

hänvisar till Michael Haskus som påstår att det i slutändan handlar om företaget håller vad 

de lovar hos både kund och anställd. På så vis når företaget framgång med varumärket, både 

externt och internt.  

 

Syftet med studien ”Employer Branding in power industry” av Heilmann, Saarenketo & 

Liikkanen (2013) är att finna fördelarna kring att arbeta med Employer Branding samt hur 

detta arbete profilerar sig gentemot potentiella och nutida anställda. Vad som även 

presenteras i tillägg till syftet är att undersöka huruvida företag inom ledande industrier ser 

Employer Branding som en process, vad som motiverar dem till att använda sig av det och 

hur ledningens arbete ser ut. Forskarna vill även undersöka på vilket sätt företag arbetar med 

Employer Branding. Den empiriska insamlingen har skett genom en kvalitativ metod där de 

utfört semi-strukturerade intervjuer på två stora internationella företag som är ledande inom 
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den teknologiska industribranschen. De valda företagen anses som ledande inom Employer 

Branding då det fortfarande upplevs som relativt ovanligt att företag arbetar med Employer 

Branding i sina organisationer. Syftet för ovannämnda organisationer som använder sig av 

Employer Branding är att skapa effektiv rekrytering, bättre image och en högre arbetsglädje 

samt attrahera framtida talanger inom målgrupperna. Ett resultat som framkommit i empirin 

är att Employer Branding bevisligen har en större inverkan på potentiella medarbetare som 

finns på arbetsmarknaden än de redan befintliga medarbetarna inom företaget. Det 

framkommer även från intervjuerna att samtliga nutida medarbetare ska bidra till den image 

som ska finnas inom företaget, och inte bara det arbetsteam som arbetar med Employer 

Branding.  

 

Syftet i studien “Baby Boomers, Generation X and Generation Y?” av Jorgensen (2003) är 

att testa hypoteserna som finns kring generationer inom försvarsmakten i Australien samt se 

om dessa påverkar utformningen av arbetsstrategier. Forskaren använder populär- och 

akademisk litteratur till sin hjälp, samt att han associerar detta med moderna trender såsom 

globalisering, samt utbredningen av informations- och nätverkssamhället. Forskaren 

hänvisar till Baltzell (2000) som menar att företag måste leta efter äldre arbetskraft för att få 

den kunskap som krävs och därmed få ett övertag inom branschen. Vidare anser han att 

organisationerna i framtiden bör arbeta med hur de ska locka den yngre arbetskraften. 

Forskaren har sammanfattat populärlitteratur som visar på att det finns tre generationer inom 

arbetslivet som alla attraheras av olika saker. Den generation som oftast besitter de högre 

positionerna i företag kallas Baby Boomers, födda mellan 1946 och 1962. Denna generation 

kännetecknas av att de stannar plikttroget inom samma företag, de är lojala och följer 

företagets värderingar. Generation X som är födda mellan 1963 och 1978 är den generation 

som är mest benägen att byta jobb för ett mer utmanande jobb med bland annat högre lön, 

bättre förmåner och ett flexibelt schema. Generation Y är den senaste generationen, födda 

mellan 1977 och 1988, de kallas även för internet- och millenium generationen. De besitter 

en stark arbetsmoral, är vana vid IT och förändringar samt är välutbildade. Forskaren har 

sammanställt data om försvarsmakten i Australien och vad som får anställda från respektive 

generation att lämna organisationen.  

 

Den litteratur som Jorgesen utgår från stödjer det faktum att värderingar styr de anställda 

och det dras inga direkta skillnader mellan generationerna om varför anställda väljer att byta 

jobb eller lämna företaget. Han menar att det finns en starkare tro på individuella och 

skräddarsydda lösningar än på kollektiva och generella lösningar inom försvarsmakten. 

Jorgesen (2003) påvisar att generationerna därför inte styr utformningen av arbetsstrategier 

och policys. Han håller dock med om att trender som globalisering lyfter fram vikten av 

individen inom samhället och organisationer.  

 

2:4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I vår forskningsprocess har vi använt oss av både deduktiv och induktiv ansats. Detta har 

gjorts när vi till en början valde att använda oss av en induktiv ansats och utgick ifrån 

empirin då vi valde teorier för att kunna förstå den empiri vi samlat in. När vi fortsatte 

insamlandet av empiri skapade vi även en deduktiv ansats då vi använde funna teorier som 

grund (May, 2001:47–48), detta tillvägagångssätt kallas även för abduktion då både en 

induktiv och deduktiv ansats används. De teoretiska anknytningar vi valt fördjupar 

förståelsen om begreppen motivation och individualism.  
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2:4:1 Motivation 
 

Anledningen till att vi valde motivation grundar sig delvis i att vi i vår empiri berörde ämnet 

motivation; hur motiverar företag sina anställda samt vad motiverar de studenter som söker 

jobb. I Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman (1959) teori om motivation undersöker de 

vad som motiverar de anställda och hur detta i sin tur påverkar arbetet de utför. Forskarna 

skriver om, som vi nämnt ovan, en kvalitativ studie gällande människors attityd gentemot 

sitt arbete, de har utfört intervjuer med anställda inom industrin (Herzberg, Mausner & 

Bloch-Snyderman, 1959:3-11). Vi anser teorin lämplig i vår studie då case-organisationen är 

en industriverksamhet. Vidare har forskarna undersökt vilka faktorer som påverkar de 

anställdas attityd samt vad som motiverar dem på arbetsplatsen. Slutligen har de belyst vilka 

effekter attityd hos de anställda har på arbetet de utför (Herzberg, Mausner & Bloch-

Snyderman, 1959:3-11).  

 

Herzberg kritiserar ledarskapet inom organisationer då han anser att de inte lyssnar på vad 

de anställda motiveras av, utan istället försöker leda in dem på den bana företaget redan 

utstakat för medarbetarna (Herzberg, Mausner & Bloch-Snyderman, 1959:109). Herzberg 

nämner även Maslows behovstrappa när han diskuterar kring huruvida ledningen kan 

motivera medarbetare som kontinuerligt upplever antingen psykologiska eller sociala behov. 

Detta i sin tur påverkar personalavdelningens arbete, det ställer krav på ledningen att kunna 

förstå vad deras medarbetare motiveras av. Herzberg menar att individen ska förstås utifrån 

en tvåfaktorteori; hygienfaktorer samt motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Bloch-

Snyderman, 1959:110). Hygienfaktorer berör sådant som är nödvändigt i en individs liv, i 

vårt fall innefattar det lön, mellanmänskliga resurser och anställningstrygghet. Dessa 

hygienfaktorer leder aldrig till att individen blir helt tillfredställd, dock kan de leda till 

missnöje om faktorerna inte uppfylls (Herzberg, Mausner & Bloch-Snyderman, 1959:113-

114). Motivationsfaktorerna kan en individ leva utan, men blir mer tillfredställd om de 

uppfylls. Motivationsfaktorerna inbegriper sådant som skapar utvecklingsmöjligheter, 

tilltalande arbetsuppgifter samt socialt erkännande. Det handlar alltså om faktorer som 

skapar välbefinnande för individen på arbetsplatsen. Det är alltså motivationsfaktorerna som 

kan leda till en individs självuppfyllelse, både i privat och i arbetslivet (Herzberg, 2008:24-

25). 

 

2:4:2 Individualism 
 

Vi valde Allvins (1997) teori om individualism för att kunna förklara att individens roll 

utvecklas och tar större plats i arbetslivet. Teorin som Allvin beskriver förklarar hur de 

anställda idag blivit mer självständiga i sitt arbete och att det finns möjligheter att utvecklas 

som individ genom prestationer. Det framkom i vår studie att respondenterna främst 

motiveras av självständiga arbetsuppgifter och av att bli sedda för sina individuella 

prestationer. Deras roll som enskild individ i samhället har även lett till ökat ansvar vid 

jobbsökande och framgång.  

 

Allvin (1997) beskriver relationen mellan individen, arbetet och samhället. Det 

individualiserade samhället uppstår genom att individen blir mer självmedveten vilket i sin 

tur frigör individen från det funktionellt integrerade samhällets sociala ordning. 

Individualiseringen innebär att individen blir ”enskild” och sociala grupperingar och 

hierarkier inte längre avgör för hur individen formar sitt liv. Då individen frigörs från den 

funktionella ordningen antar den sociala strukturen en ny individualiserad form. Ett exempel 

på detta är att individen tidigare tillhörde ett socialt system, så som en samhällsklass, vilket 
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kunde förklara en individs framgång. I det individualiserade samhället tar den enskilde 

individen ansvar för sina funktionella och sociala relationer samt sin framgång i samhället 

(Allvin 1997:136-139). 

 

 Enligt Allvin ser människan arbetet som “|...| en identitet mellan den enskilda individens 

person och det system hon är en funktionell del av” (Allvin, 1997:159). Allvin menar att 

arbetet består av två praktiker, den sociala- och den funktionella praktiken. Den sociala 

praktiken innefattar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, medan den funktionella 

praktiken påvisar att arbetet är en del av ett funktionellt system som i sin tur innehåller 

styrmedel i form av regler (Allvin, 1997:158-160). Den sociala praktiken kan likställas med 

de sociala relationer en individ har på en arbetsplats idag. Det kan även handla om det 

sociala nätverket en individ kan använda sig av när denne söker jobb. Den funktionella 

praktiken innebär en individs delaktighet i organisationers uppbyggnad och styrning. Idag är 

individen mer självstyrd än tidigare vilket leder till eget ansvar för sin arbetssituation. Allvin 

menar att då samhället individualiseras skapas även en funktion för den sociala individen att 

frigöra sig från det funktionella systemet (Allvin, 1997:181), dock är individen alltid en del 

av något större än sig själv. Allvin använder benämningen “Det individualiserade arbetet” 

och beskriver hur utvecklingen av arbetet har rationaliserat den funktionella praktiken och 

dess styrning, individen har ett eget ansvar och större självständighet än tidigare (Allvin, 

1997:183-191). Även den sociala praktiken har decentraliserats och gett utrymme för 

individen att själv skapa sin sociala praktik genom resurser som socialt kapital. Att kunna 

utvecklas som individ och skapa en karriär och förverkliga sina drömmar genom sitt arbete 

är även en del av det individualiserade arbetet (Allvin, 1997:192-196).  
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3. METOD 

3:1 Val av metod och perspektiv 
 

Vi har valt att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med intervjuer kan vi förstå 

kontexten i sammanhanget och på så vis ökar vår chans att skapa en förståelse för fenomenet 

Employer Branding (Jusesten & Mik-Meyer, 2011:13, 125). Därmed valde vi att utföra en 

kvalitativ studie för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Det är viktigt att vi förstår 

de sociala fenomen som utspelar sig i respondenternas liv genom att till exempel fråga om 

deras bakgrund, framtidsmål, syn på anställning och arbetsgivare. Dessa frågor blir viktiga 

för att kunna ta del av intervjupersonernas livsvärld, som i sin tur påverkar deras dagliga val 

och handlingar (Justesten & Mik-Meyer, 2011:19).  

 

Enligt Aspers utförs informantintervjuer inom forskning för att få bakgrundsinformation 

som inte går att finna i litteratur eller vetenskapliga artiklar. En informantintervju kan liknas 

vid en inträdespunkt in i fältet och även en källa att kunna återkomma till under 

forskningens gång (Aspers, 2011:16, 77). Respondentintervjun med case-organisationen ger 

oss inblick i hur Employer Branding – strategin ser ut. Slutligen ger intervjuerna med 

målgruppen oss svar på vad ingenjörerna motiveras och attraheras av vid val av 

arbetsgivare, vi får därmed ta del av deras livsvärld. 

 

I början av vår studie använde vi oss av en induktiv ansats då vi satte insamlandet av empiri 

före valet av teorier. Vad som sedan ändrades var att de valda teorierna sedan användes i den 

fortsatta empiri-insamlingen, vilket är en deduktiv ansats (May, 2011:47-48). Detta skapar 

en ansats som innehåller både induktion och deduktion vilket kallas för abduktion och kan 

ses som ett sätt att pendla mellan teori och empiri för att slutligen kunna skapa en bredare 

förståelse i forskningsprocessen. 

 

3:2 Urval 
 

Vi gjorde en informantintervju med Anna Dyhre då hon har erfarenhet av Employer 

Branding sedan lång tid tillbaka. Hon gav oss grundläggande information som ökade vår 

förståelse kring Employer Branding som är ett komplext och fortfarande ett relativt diffust 

begrepp. I vår research fick vi kontakt med en nyckelperson i vårt nätverk vars yrkesroll är 

People & Employer Brand Strategy Manager. Hon var verksam inom företaget som blev vår 

case-organisation i studien. Hon delgav oss den information vi efterfrågade kring företagets 

externa Employer Branding-strategi. I studien har vi valt att kalla henne Sanna Andersson 

som är ett fingerat namn. Företaget vi riktat in oss på är internationellt ledande inom 

verkstadsindustrin. Den externa Employer Branding – strategin syftar till organisationens 

potentiella medarbetare, en av deras största målgrupper - teknikingenjörer. Ingenjörer är en 

bred målgrupp, för att avgränsa vårt urval riktade vi oss mot studenter eller nyexaminerade 

inom elektronik och maskinteknik. Samtliga fem respondenter presenteras med fingerade 

namn i resultatdelen. Denna urvalsmetod är ett icke-sannolikhets urval och kallas för 

strategiskt urval då samtliga som ingår i vår forskning valts ut efter redan kända egenskaper. 

Genom vårt nätverk fick vi kontakt med en intervjuperson som i sin tur gav oss kontakt med 

nästa. Att vi genom vår första kontakt senare fick kontakt med fler respondenter kallas för 

”snöbollseffekten” som är användbar vid kontakt med en utvald grupp av människor (May, 

2001:121,161).  
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3:3 Material 
 

Vi har använt intervjufrågor som metod, dock är intervjuguiderna av olika struktur. 

Informantintervjun och respondentintervjun på case-organisationen var av mer tematiskt 

karaktär än studentintervjuerna (se bilaga 1-3). Anledningen till att de två förstanämnda 

hade en tematiskt öppen struktur och liknade mer ett samtal än en intervju var för att 

respondenten i fråga satt på mycket information som vi ville ta del av. Vi utgick från teman 

för att behålla samtalet kring ämnet, men i övrigt var samtalet relativt fritt och det fanns 

utrymme för respondenten och informanten att reflektera fritt samt utrymme för oss att ställa 

följdfrågor (Aspers 2011: 144-145). Vi utgick från informantintervjun i skapandet av teman 

till Sanna Anderssons intervjuguide.  

 

Intervjuguiden som berörde studenterna hade också teman; bakgrund, motivationsfaktorer, 

anställningsbarhet, attraktiva arbetsgivare samt uppfattning av case-organisationen. Dock 

var intervjuguiden av en mer semistrukturerad karaktär då vi styrde samtalet och ställde 

frågor (se bilaga 3). Dock fanns det utrymme även i denna intervjuguide för reflektioner och 

följfrågor (May, 2001:150). Formuleringen av frågorna var öppna då detta minskar risken att 

leda respondenten. Med öppna frågor fanns det även möjlighet för respondenten att delge 

oss information som vi inte hade någon tidigare kunskap om. När vi skapade intervjuguiden 

utgick vi från det material vi hade, både tidigare studier och sedan empiriskt material i form 

av informantintervjun. I vår intervjuteknik inspirerades vi utav May då vi valde att fånga 

upp det som respondenten sade när vi ställde följdfrågor. Detta säkerställde att vi förstått 

respondenten korrekt samt att det ger dem möjlighet att utveckla sina svar vidare (May, 

2001:157).  

 

Vad gäller intervjun med studenterna ville vi till en början skapa en överskådlig syn av deras 

uppfattning kring begreppet anställning och vad som kännetecknar attraktiva arbetsgivare. 

På så vis fick vi svar på vad respondenterna motiveras och attraheras av. Mot slutet av 

intervjun ställde vi frågor om case-organisationen, hur respondenterna ser företaget som 

arbetsgivare. På så vis kunde vi se om deras uppfattning överensstämmer med det företaget 

vill förmedla till sin målgrupp.  

 

3:4 Tillförlitlighet och giltighet 
 

För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi under intervjutillfällena ställt öppna frågor och 

gjort allt för att inte vara ledande på något vis. Vi försökte vara oss själva under intervjun, vi 

lämnade stort utrymme för respondenterna att reflektera och berätta vidare om specifika 

händelser eller exempel. Vi hade ingen personlig relation med respondenterna, dock fanns 

de i vårt nätverk. Det tror vi i sin tur ledde till att respondenterna kände sig trygga och 

vågade öppna sig för oss under intervjun. Vi spelade in samtliga intervjuer för att öka 

tillförlitligheten i studien. 

 

Employer Branding är ett komplext begrepp och det gäller att förstå det i sitt sammanhang. 

För att vara säkra på att vi studerar det vi avsåg utförde vi ett gediget förarbete i form av 

litteraturinsamling och informantintervju med en erfaren person inom området. Detta ledde 

till att vi blev mer pålästa inom ämnet och kunde ha denna information som grund i vårt 

fortsatta arbete. Intervjun med respondenten som är ansvarig för företagets globala 

Employer Branding-strategi anser vi har gett oss den mest trovärdiga bild av hur strategin är 

utformad. För att vidare undersöka huruvida strategin ger resultat externt har vi riktat oss 

mot ingenjörsmålgruppen. Genom att ta del av deras uppfattning får vi även en extern 
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synvinkel på strategin. Med hjälp av dessa metoder stärker vi giltigheten samt besvarar både 

syfte och frågeställningar.  

 

3:5 Etiska överväganden och tillvägagångssätt 
 

Då vi utförde studien utgick vi från Humanvetenskapliga rådets forskningsetiska principer 

som tillsammans kallas individskyddskravet. Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav; 

informations-, konfidentialitets-, nyttjande och samtyckeskravet (Codex, 2013). Vid vårt val 

av metod var det viktigt att vi tog hänsyn till dessa krav, på så vis blir studien etiskt 

försvarbar.  

 

Då vi valt att inhämta vårt empiriska material med hjälp av intervjuer är det viktigt att vi 

informerar respondenten om hur materialet kommer behandlas (Aspers 2011:83). Det så 

kallade informationskravet innefattar att respondenten ska delges de villkor som gäller för 

att kunna ta ställning om hon vill delta i studien. Denna information gick vi ut med före 

varje intervjutillfälle. Informationen berörde bland annat studiens syfte och att 

respondenternas namn och personuppgifter inte kommer att förekomma i studien. I samband 

med detta beaktade vi även konfidentialitetskravet, vi försäkrade alltså respondenterna om 

att materialet inte kommer föras vidare och således behandlas konfidentiellt (Codex, 2013). 

Dock skedde ett undantag vid vår informantintervju då vi istället försäkrade oss om att vår 

informant var i samförstånd med oss om att vi nämner henne vid hennes rätta namn. Vidare 

informerade vi samtliga deltagare om att vårt insamlade material endast kommer användas i 

vetenskapligt forskningssyfte, därmed berördes nyttjandekravet. Samtyckeskravet tog vi 

hänsyn till genom att vi innan intervjuerna gjorde respondenterna och informanten medveten 

om att deras deltagande var frivilligt, de hade möjlighet att avsluta sin medverkan när som, 

under studiens gång. I och med detta gav det sitt samtycke till att delta i vår studie (Codex, 

2013).  

 

Vi utförde pilotstudier på samtliga intervjuguider förutom vid vår informantintervju. 

Anledningen till att vi gjorde pilotstudier var för att kunna korrigera eventuella svårtolkade 

frågor. Informantintervjun innehöll så pass specifika frågor att vi ansåg att det var svårt att 

hitta personer med liknande bakgrund till en pilotstudie. Till studenternas pilotintervju valde 

vi en testperson som uppfyller samma krav som de studenter vi skulle intervjua, alltså en 

ingenjör som studerat en högskoleutbildning med teknisk inriktning. Detta resulterade i att 

vi valde att ta bort en fråga som upprepades och ansågs överflödig. Pilotstudien för 

respondenten inom case-organisationen utförde vi på en rekryterare som varit verksam inom 

Employer Branding. Vi är medvetna om att testpersonen inte har likadan bakgrund eller roll 

som vår respondent, men vi ansåg att testpersonen var tillräckligt insatt för att kunna svara 

och förstå våra frågor. Pilotstudien gav goda resultat och vi behöll därmed samtliga frågor i 

vår intervjuguide.  

 

Under samtliga intervjuer förde vi anteckningar för att ha stödord till följdfrågor. Vi 

antecknade även för att kunna använda det senare i forskningen som inspiration samt för att 

kunna blicka tillbaka. Samtliga intervjuer varade i 45-60 minuter.  

 

3:6 Bearbetning och analys av material 
 

Vid semistrukturerade intervjuer som vi valt att utföra är det vanligt att materialet kodas 

(May, 2001:169) och att kategorier tas fram för att särskilja svaren. Vi valde att transkribera 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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och koda intervjuerna samma dag som de utförts, detta gjordes för att fånga de intryck och 

tankar som uppstått under och efter intervjuerna. Vi transkriberade intervjuerna ordagrant, vi 

uppmärksammande och noterade eventuella tonfall, ironiska uttalanden samt skratt som kan 

ha betydelse för studien (Aspers, 2001:156). Då vi skapade kategorier till kodningen gjordes 

detta utifrån våra teman i intervjuguiden samt det empiriska materialet vi samlat in under 

intervjuerna. Enligt Aspers använde vi oss av marginalmetoden som innebär att vi med en 

färg till varje kategori gick igenom rad-för-rad i vårt material och markerade de meningar 

som passar till en viss kategori (Aspers, 2001:184-185). På så vis kunde vi smidigt gå 

tillbaka i texten och hitta just den färg som representerar en viss kategori. Detta gjorde att vi 

enkelt kunde gå tillbaka och urskilja vad som skulle vara med i resultatdelen.  

 

3:7 Förförståelse och värderingar 
 

Enligt Aspers har alla individer en förförståelse som grundas i den livsvärld som vi inte kan 

bortse ifrån (Aspers, 2001:38). De skillnader som kan finnas mellan oss i vår förförståelse 

grundar sig i vår livsvärld, att vi har vuxit upp i olika orter, gått i olika grundskolor samt har 

olika arbetslivserfarenheter. De gemensamma nämnare vi har i dagsläget är vår 

högskoleutbildning samt vår inriktning arbetsvetenskap, detta har format vårt tankesätt 

gällande arbetsmarknaden. Vår förförståelse kring Employer Branding bestod i att vi båda 

hört talas om begreppet, dock hade vi ingen vidare kunskap om vad det faktiskt innebar i 

praktiken. Att vi inte hade någon djupare kunskap anser vi vara en god grund till att beträda 

ett forskningsområde förutsättningslöst. Vår tunna förförståelse bidrog till att vi var öppna 

för all information om ämnet och hade till en början aningen svårt att sortera och förhålla 

oss kritiska till informationen. Vi tror därmed att informantintervjun har skapat teman om 

Employer Branding i vår fortsatta forskningsprocess.  
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4. RESULTAT 
 

Nedan presenterar vi resultatet av vårt empiriska material. Första delen handlar om Sanna 

Andersson från case-organisationen, vidare presenterar vi studenternas resultat. Dessa delar 

redogörs utifrån de teman vi använt i kodningsarbetet för att ge en överskådlig bild. Vi 

kommer på så vis kunna se kopplingen till vårt syfte samt kunna besvara våra 

frågeställningar.  

 

4:1 Sanna Andersson – bakgrund 
 

Sanna Andersson tog år 2010 sin kandidatexamen från personalvetarprogrammet vid 

Göteborgs Universitet. Idag är hon ansvarig för case-organisationens globala Employer 

Branding – strategi, vilket innebär att hon bär huvudansvaret för utvecklingen av företagets 

arbetsgivarvarumärke, både i Sverige och internationellt. Case-organisationen är ett 

internationellt ledande företag inom verkstadsindustrin. 

 

4:1:1 Målgrupper och generationer 
 

Sanna uppger att företaget profilerar sig mot studenter på högskolor och universitet samt 

”young professionals” och mer seniora profiler. När vi ber Sanna berätta om organisationens 

mest primära yrkesmålgrupper säger hon; 

 

”Vi är en ju en väldigt ingenjörstung verksamhet, ingenjörer är en jätteviktig målgrupp för 

oss.” 

 

Vidare berättar hon att företagets tre största definierade målgrupper är ”engineering, 

business och production”. När det gäller kommunikation är det av vikt att anpassa budskapet 

till målgruppen i fråga. Hålls dialogen med ingenjörsstudenter menar Sanna att det är ett 

visst perspektiv som ska beaktas med en viss ton i dialogen, handlar det däremot om en mer 

komplex roll med en individ inom exempelvis ”young professionals”-segmentet blir 

budskapet och dialogen en annan. Olika typer av målgrupper attraheras av olika typer av 

kommunikation, det gäller alltså att företaget vet vad målgruppen i fråga anser vara 

attraktivt. 

 

Vilken media som används kan också skilja sig beroende på vilken målgrupp som företaget 

vill nå. Vill de kommunicera med ingenjörsstudenterna använder de Facebook, gäller det 

istället ”young professionals” är LinkedIn mer förekommande. Handlar det om en senior 

specialist väljer företaget mest troligt att publicera budskapet i en branschtidning. 

 

”Det handlar dels vad man säger, alltså vad man kommunicerar, men också att använda 

rätt media för att nå fram. I vilket media är det liksom mest naturligt för den givna 

målgruppen att vara? Det är en fråga man måste ställa sig.” 

 

Vad beträffar våra frågor om skillnader mellan individer från olika generationer berättar 

Sanna att hon inte tror att det handlar särskilt mycket om åldern eller generationer i sig. Hon 

tror snarare att det beror på vilken fas individen befinner sig i livet och i karriären. Gäller det 

en relativt nyexaminerad ingenjör som är ”ung i karriären” och inte är bunden till något 

utanför arbetet tror hon att det finns större chans att individen i fråga är mobil. Pratar vi 

istället om en medarbetare som arbetat några år och stadgat sig, kanske situationen inte är 
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lika mobil. Sanna menar att Work Life Balance kanske istället blir en viktig faktor för en 

medarbetare i ett sådant skede i livet. Hon framhåller härmed att individer motiveras av 

olika faktorer samt att det kan skilja sig beroende vilken livssituation de befinner sig i. 

 

4:1:2 Employer Branding 
 

Sanna menar att Employer Branding ska förstås ur tre perspektiv. Vi har sammanställt 

hennes bild av Employer Branding i modellen som följer;  

 

 

 

 

4:1:3 Strategin – internt och externt 
 

Sanna berättar att företaget startade sin nuvarande Employer Branding – strategi för tre år 

sedan, de har gått från att arbeta operativt och kortsiktigt till att bli mer strategiska och 

långsiktiga med arbetsgivarvarumärket. År 2011 utförde företaget en nulägesanalys där de 

definierade begreppet Employer Branding samt skapade sig en förståelse för vart de befann 

sig inom området. De undersökte medarbetarnas perspektiv genom att gå igenom tidigare 

medarbetarundersökningar samt bildade fokusgrupper för att få en djupare förståelse för vad 

var och en motiveras av. De externa målgruppernas perspektiv togs fram genom 

enkätundersökningar. Organisationen definierade även hur ledningen ville förmedla 

företaget som arbetsgivare. Utefter resultatet av nulägesanalysen kunde strategin ta form. År 

2012 jobbade företaget med att identifiera sitt arbetsgivarvarumärke, klargöra vad som gör 

dem unika samt aktivera budskapet som de ska förmedla. I samband med detta definierade 

de sitt medarbetarlöfte, vilket innebär att organisationen ska, gentemot sina anställda, 

leverera internt vad de lovat externt. Företaget skapade år 2013 ett gemensamt budskap som 

i sin tur består i ett antal attribut. Dessa publicerades och kommuniceras på deras hemsida, i 

Employer 
Branding 

Vad är det som gör 
företaget unikt som 

arbetsgivare? 

Hur kommunicerar 
företaget budskapet 
externt för att bygga 

företagets varumärke? 
Det gäller att ge en 

tydlig bild av hur det är 
att jobba på företaget. 

Hur lever företaget 
internt upp till det de 

kommunicerar 
externt?  

Det gäller att leverera 
det som utlovas. 
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sociala medier och mässor. Sanna berättar att år 2014 kommer handla om att accelerera 

aktiveringen externt och internt, budskapet som förmedlas externt ska ligga tätt ihop med 

den faktiska upplevelsen internt i företagskulturen. Sanna menar att aktivera Employer 

Branding externt är relativt enkelt, då det handlar om att företaget själv kan kommunicera 

och styra dialogen på hemsidan. Det är mer komplext att få det att leva internt, i 

företagskulturen. Vidare är det en utmaning att kunna ta reda på vad medarbetarna motiveras 

av, vilket är individuella för varje medarbetare. Det gäller för varje chef att kartlägga om det 

handlar om exempelvis lön och förmåner eller karriärutveckling och ett gott ledarskap. Detta 

måste ständigt utvärderas då motivationsfaktorerna kan komma att förändras. Under 

intervjun säger hon; 

 

”Employer Branding handlar mycket om att vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna 

rekrytera, men det handlar lika mycket om att, om inte mer, att faktiskt vara relevant för att 

kunna behålla och engagera sina nuvarande medarbetare” 

 

Vidare menar Sanna att strategin måste få sin tid för att ge goda resultat, det handlar om en 

transformationsresa som ska etableras. 

 

Sanna berättar att det är viktigt att både internt och externt arbeta med Employer Branding – 

strategin. Därför är hennes tjänst delad, hon jobbar 50 % med ”People Strategy” vilket 

innebär den faktiska verkligheten på företaget. Hon menar att det är viktigt att säkerställa att 

det som kommuniceras externt levereras internt, att företaget håller vad de lovar. Resterande 

50 % arbetar Sanna med ”Employer Brand Strategy” vilket fokuserar på den externa delen, 

kommunikation av arbetsgivarvarumärket med målgrupperna.  

 

Attributen som företaget formade med hjälp av resultatet av nulägesanalysen tar mest plats i 

det externa arbetet, i kommunikationen med målgrupper på bland annat mässor och i media. 

Internt berättar Sanna att det snarare handlar om kulturen, strategier och mål. Att identifiera 

företaget för att öka engagemang från medarbetarna, det blir då lättare att se vad som ska 

göras och varför. 

 

4:1:4 Verktyg 
 

Sanna framhåller att nätverk har en viktig funktion, både i det interna och externa arbetet. 

Internt krävs ett nära arbete med andra avdelningar. Det är en fördel att identifiera de 

nyckelpersoner som finns inom företaget och utifrån det utforma ett team som tillsammans 

kan föra strategin framåt. På företaget har de idag ett globalt internt team, där samtliga 

medlemmar jobbar inom områden som berör Employer Branding på ett eller annat sätt. 

 

Företaget deltar på olika mässor, så som Gadden på Handels och CHARM på Chalmers. På 

CHARM befinner sig ingenjörsstudenter. Sanna berättar att de även står på mässor i Lund 

och Stockholm, de försöker täcka Sverige på ett bra sätt när det gäller högskolor och 

universitet för att nå ut till studentmålgruppen. Vidare säger Sanna att organisationen har 

anordnat case-kvällar för olika målgrupper, senast var för högskoleingenjörer, men de 

försöker även synas där ”young professionals” rör sig. Hon berättar att de vill täcka hela 

åldersspannet i målgrupperna, samt vara en attraktiv arbetsgivare för både studenter och 

”professionals”.  

 

Det externa nätverket Sanna pratar om innefattar personer med specialistkunskap inom 

Employer Branding. Hon har ett nära samarbete med Brett Minchington som konsulterar 
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ledande företag inom Human Resources och i synnerhet Employer Branding, för att kunna 

ligga i framkant och utvecklas. Företaget arbetar också tillsammans med regionala 

verksamheter, som till exempel Business Region Göteborg. Detta för att case-organisationen 

ska kunna attrahera målgrupper runt hela världen, inte bara med sitt arbetsgivarvarumärke, 

utan också göra det aktuella landet eller staden attraktiv. Employer Branding – strategin 

samverkar därför till viss del med Place Brand, alltså även fokusera på att marknadsföra 

landet eller staden där de har rekryteringsbehov. 

 

4:2 Ingenjörsstudenter – bakgrund 
 

Inledningsvis ger vi en kort beskrivning av ingenjörerna. Vi presenterar därefter det 

empiriska materialet utifrån våra teman. 

 

Daniel är 24 år, han läste på Volvos gymnasium GTG innan han studerade vidare. Han tog 

sin kandidatexamen år 2012 från Chalmers där han läst mekatronik. Sedan hösten 2012 är 

Daniel tillsvidareanställd på ett mindre konsultföretag där han har i uppgift att programmera 

styrsystem åt andra företag.  

 

Adam är 22 år och studerar idag maskinteknik på Chalmers, han har två terminer kvar tills 

han tar examen. Tidigare har han arbetat på ett företag som gör propellrar till fartyg, där han 

hade en tjänst på designavdelningen. 

 

Simon är 24 år, han läste teknisk design på gymnasiet och därefter jobbade han som trainee 

på en teknikavdelning inom ett företag som bygger propellrar. Han har en tre-årig 

högskoleutbildning inom mekatronik från Chalmers. Efter sin examen valde Simon att 

återvända till företaget, dock till en ny tjänst. 

 

Nils är 27 år och studerade en två-årig utbildning på Yrkeshögskolan i Göteborg med 

inriktning elektronikingenjör. Han tog examen i juni 2013 och fick därefter anställning som 

konsult på ett produktionsföretag via ett bemanningsföretag.  

 

4:2:1 Motivationsfaktorer 
 

Det som samtliga respondenter främst vill arbeta med är något ”roligt och spännande” detta 

är deras enhälliga och första svar när vi frågar vad som motiverar dem på en arbetsplats. 

Något som även är en vital del i deras yrkesroll är utveckling, ifall de inte når utveckling på 

sin arbetsplats riskerar de att förlora sin motivation som är en viktig faktor. Dessa faktorer 

var de som alla fyra respondenter valde att se som de viktigaste motivationsfaktorerna på en 

arbetsplats. Det som vidare motiverar Daniel, Adam och Nils är kollegorna som spelar en 

viktig roll för att uppnå trivsel på en arbetsplats då trivsel betraktas som en grundläggande 

faktor för att de ska vara nöjda i sitt arbete. Alla förutom Nils nämner att de föredrar att 

arbeta på ett mindre företag av den anledning att de då känner sig mer sedda. Att bli sedd 

innebär både bekräftelse av högre uppsatta samt kollegor när de lyckats åstadkomma något 

resultatrikt i sitt arbete. De tre respondenterna tycker även att det är av stor vikt att de kan se 

sitt bidrag i den slutgiltiga produkten, då detta i sin tur ger en viss känsla av att de bidragit 

till företaget.  

 

Vidare framhåller de att medarbetare på ett mindre företag får ett större eget ansvar vilket 

motiverar dem. Simon motiveras av att känna sig utvald vilket han påvisar under intervjun; 



17 

 

 

”|…|någon tror att man klarar av någonting som person och inte bara för att ” aa den där 

killen har nog papprena” tillsammans med 200 andra vi tar dem liksom. Utan att man 

känner sig utvald, att man har fått lite mer specifika arbetsuppgifter.”  

 

 

 Nils däremot kan tänka sig arbeta på ett större företag som exempelvis Volvo eller Ericsson, 

dock menar han att det alltid är viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar sina medarbetare. 

Tre av respondenterna vill att deras utbildning ska bidra till en god lön, till skillnad från om 

de inte hade studerat på eftergymnasial nivå. De menar att möjligheten att kunna stiga i lön 

är en motivationsfaktor i sig, dock inte den först prioriterade motivationsfaktorn. 

 

4:2:2 Jobbsökande och anställningsbarhet 
 

Respondenterna gör idag ingen aktiv handling för att göra sig anställningsbara, de menar att 

det beror på att de redan är sysselsatta i antingen jobb på heltid eller är studerande. Daniel, 

Simon och Adam menar att det finns många ingenjörer på arbetsmarknaden och att det 

därför gäller att sticka ut ur mängden med hjälp av sina personliga egenskaper, snarare än 

med sin utbildningsbakgrund. De anser att de lättast får en anställning genom personliga 

kontakter och nätverkande medan Nils är den enda som kan tänka sig söka via hemsidor och 

anställas av exempelvis bemanningsföretag för att få ett jobb. Simon uttrycker sig enligt 

nedan; 

 

”Man får ju mer jobb genom sociala kontakter än genom pappersjobb det är liksom allmänt 

känt.” 

 

Alla förutom Nils nämner arbetsmarknadsmässan CHARM på Chalmers som ett alternativ i 

jobbsökande. Nils däremot har möjlighet till praktik i sin utbildning och får därmed träffa ett 

antal företag som kommer och presenterar sig på skolan. Nils menar att han via praktiken får 

en chans att “få in en fot” på ett företag.  

 

När vi ställer frågor angående mobilitet svarar samtliga att de är mobila till en viss grad. 

Allihop säger att de kan tänka sig flytta och arbeta i en större stad än Göteborg alternativt 

flytta utomlands. En del framhåller även att de är mobila med tanke på sin unga ålder och att 

de ännu inte har stadgat sig i staden. Dock nämner de att de trivs bra där de bor nu, det 

skulle krävas ett bra jobberbjudande för att de ska kunna tänka sig att lämna Göteborg. Alla 

förutom Nils är uppvuxna i Göteborg, Nils kommer ursprungligen från Karlskrona. Han 

flyttade till Göteborg för att läsa sin utbildning och anser sig därför vara relativt mobil.  

 

4:2:3 Attraktiva arbetsgivare 
 

När vi under intervjun frågar respondenterna vad de anser utmärker en attraktiv arbetsgivare 

svarar samtliga respondenter att de attraheras av god gemenskap på arbetsplatsen, de vill ha 

trevliga kollegor och en trivsam arbetsmiljö. Simon och Nils poängterar även vikten av en 

trygg anställning. Simon är tillsvidareanställd idag och värdesätter det högt, Nils däremot 

har en visstidsanställning som konsult. Både Nils och Daniel arbetar som konsulter och 

anser att det är viktigt att ha en god relation till sin arbetsgivare, speciellt Nils då han är 

uthyrd konsult hos en kund och inte träffar sin arbetsgivare dagligen. Detta i sin tur hävdar 

Nils bidrar till att konsulten i fråga hamnar i en situation där det finns oro av att inte bli 



18 

 

uppmärksammad av sin arbetsgivare då de inte är närvarande ute på uppdragen. Daniel å 

andra sidan ägnar största delen på arbetsgivarens kontor, han attraheras av den gemenskap 

det bidrar till.  

 

Daniel, Adam och Simon framhåller att de attraheras mycket av att arbetsuppgifterna är 

utmanande och varierande vilket de vill ska bidra till personlig utveckling. Genom tidigare 

erfarenheter från ett mindre företag tror de att de får ta del av alla steg i ledet och på så sätt 

nå utveckling i högre grad än vad de tror de hade gjort i ett större företag. Vidare menar de 

att de i ett mindre företag får större ansvar och inflytande över slutprodukten. Under 

intervjun säger Adam; 

 

“|...| jag mötte några som jobbade på ett stort företag som Volvo är, och alla hade så sjukt 

smala uppgifter. En tjej beräknade luftmotstånd på grillgaller, en annan jobbade med 

backspeglar. Det känns så sjukt smalt, så jag vill inte hamna där.” 

 

Dock framhåller Adam att han kan tänka sig att arbeta på ett större företag om de har stabil 

ekonomi och kan erbjuda honom en trygg anställning med en ansenlig lön. Han utesluter 

därmed inte möjligheten att arbeta på ett större företag i framtiden. Vidare nämner Adam att 

han attraheras av arbetsgivare som satsar på sina anställda samt att de har goda 

grundvärderingar.  

 

Daniel berättar att han på arbetsmarknadsmässor som CHARM uppmärksammat företag 

som haft en monter med någon praktisk uppgift, det anser han ökar kandidaternas intresse 

för företaget. Adam attraheras av företaget MAERSK som är verksamma inom den marina 

branschen, han har ett personligt intresse för området. På samma sätt har Simon ett 

personligt intresse för produkter som SKF framställer. Simon anser att SKF är bra på att 

profilera sig och synas för sina målgrupper via media.  

 

4:2:4 Uppfattning av case-organisationen 
 

Daniel, Simon och Adam har alla deltagit på arbetsmarknadsmässan CHARM på Chalmers. 

Ingen av dem har lagt märke till vår case-organisation på mässan. Respondenterna anser att 

det till störst del är konsultföretagen som förmedlar ingenjörer till case-organisationen som 

profilerar sig på mässan. Vidare känner Daniel, Simon och Adam inte någon direkt 

attraktion till case-organisationen. Nils däremot ser gärna en tjänst på företaget då han 

upplever organisationen som stabil och trygg samt upptar en stor plats på arbetsmarknaden. 

Simon och Nils anser att case-organisationen är duktiga på att marknadsföra sig i social 

media, tv och tidningar.  

 

Under den första perioden i högskoleutbildningen hade både Adam och Daniel intresse av 

att söka sig till case-organisationen när de studerat färdigt. Dock har intresset avtagit och de 

är idag mer lockade av mindre företag då de tror att mindre företag lättare kan leva upp till 

vad respondenterna motiveras av.  

 

Simon, Daniel och Adam är enade gällande case-organisationen, de anser att de som 

arbetsgivare är för stora för att kunna se individen och individuella prestationer. Den stora 

andelen anställda menar de bidrar till att medarbetarna försvinner i mängden och att det 

finns risk att de stagnerar i sina arbetsuppgifter. Adam uttrycker under intervjun att han 

upplever att medarbetarna på case-organisationen inte har möjlighet att utöva sin kreativitet 

och nytänkande. Daniel uttrycker sig liknande; 
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”Det är stort, det är flera tusen konsulter och man sitter liksom, det är en jäkla massa 

projekt, man sitter kanske med något litet projekt i kedjan, så man kommer ju aldrig vara en 

del av helheten liksom.” 
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5. DISKUSSION 
 

I diskussionsdelen ska vi besvara vårt syfte samt frågeställningar där vi berör resultatet i 

anknytning till tidigare forskning samt Herzbergs motivationsfaktorer och Allvins teori om 

individualismen. Vi kommer även att göra en metoddiskussion samt föra en kritisk 

reflektion kring vår studie. Slutligen sammanfattar vi våra slutsatser.  

 

Backhaus och Tikoo (2004) anser att Employer Branding är ett samlingsbegrepp som 

innefattar rekrytering, personal, utbildning och utveckling. Samlingsbegreppet är enligt 

forskarna centralt inom strategiskt Human Resource arbete. Detta kan vi se drag av i vad 

Sanna Andersson i case-organisationen pratar om. De har gått från att arbeta operativt till 

mer strategiskt vad gäller deras Employer Branding-strategi. Precis som Backhaus och 

Tikoo (2004) väljer case-organisationen att använda Employer Branding i sitt HR-arbete för 

att beröra de fyra komponenterna rekrytering, personal, utbildning och utveckling. Sanna 

anser att en viktig del i deras Employer Branding-strategi är att förstå vad medarbetarna 

motiveras av på arbetsplatsen, det blir då lättare att attrahera och behålla personalen samt 

den kunskap de besitter. Backhaus och Tikoo (2004) anser det vara viktigt att belysa 

medarbetarnas motivationsfaktorer då det råder stor konkurrens på arbetsmarknaden, 

motiveras inte medarbetarna tenderar de att byta jobb och lämna företaget. Employer 

Branding används i allra högsta grad för att attrahera talangfulla kandidater att söka sig till 

organisationen, detta skriver Bakhaus och Tikoo (2004) om, vilket vi kan koppla till case-

organisationens strategi då de arbetar aktivt med att nå ut till sina målgrupper, exempelvis 

ingenjörer.  

 

Sanna menar att olika medarbetare attraheras av olika saker, hon tror motivationsfaktorer 

kan variera beroende på var i livet en individ befinner sig. Hon nämner att yngre individer 

kanske är mer öppna för förändring och utmaningar i arbetet, medan en äldre individ som 

stadgat sig hellre söker stabilitet i sitt arbetsliv. Vi kan se samband mellan Sannas tankar och 

med Jorgensens (2003) forskning om generationer. Jorgensen (2003) menar att de yngre 

generationerna, X och Y, är vana vid förändring till skillnad från den äldre generationen, 

Baby Boomers, som är mer plikttrogen och lojal mot sin arbetsgivare, de värdesätter 

trygghet. En slutsats vi kan dra av detta är att generationerna motiveras av olika saker i 

arbetslivet vilket Sanna också tar hänsyn till då case-organisationen utformar sin 

marknadsföring i Employer Branding-strategin. Studenterna som alla ingår i den yngre 

generationen anser sig vara benägna till förändring och utmaningar i sitt arbete. Samtliga var 

hyffsat flyttbara då det kommer till attraktiva jobberbjudanden, dock ville de till större 

städer eller flytta utomlands. Vi ser drag av detta i generationsstudien som Jorgensen (2003) 

utfört. Yngre generationer är, som vi nämnt ovan, mer öppna för förändring och ser 

globaliseringen som en öppning till internationella jobbmöjligheter (Jorgensen, 2003). Sanna 

i sin tur bemöter detta genom att samarbeta med regionala verksamheter för att locka 

kandidater till de platser i världen där företaget har rekryteringsbehov.  

 

Gällande motivation på en arbetsplats framhåller studenterna att de till största del motiveras 

av stimulerande arbetsuppgifter, personlig utveckling samt att de blir uppmärksammade av 

arbetsgivaren. Det framkom även vid eftertanke från studenterna att de vill ha trevliga 

arbetskollegor, en marknadsmässig lön samt en trivsam arbetsmiljö men detta ansågs vara 

grundläggande. Detta kan liknas med Herzbergs tvåfaktorteori, hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Bloch-Snyderman, 1959:110). De första 

faktorerna studenterna nämnde ingår i motivationsfaktorerna, sådant som leder till 

individens tillfredställelse och självuppfyllande på arbetsplatsen (Herzberg, 2008:24-25) De 
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övriga faktorerna som berör lön, ledarskap och arbetskamrater ingår i hygienfaktorerna, 

vilket leder till missnöje om faktorerna inte tillgodoses (Herzberg, Mausner & Bloch-

Snyderman, 1959:113). I Herzberg forskning är motivationsfaktorerna mer framhävande än 

vad hygienfaktorerna är då en individ pratar om arbetsmotivation. Vår studie stämmer ligger 

i linje med Herzbergs motivationsteori då de till störst del diskuterar kring självuppfyllande 

faktorer.  

 

Herzberg kritiserar ledarskap inom organisationer som inte ser till medarbetarnas 

motivationsfaktorer utan istället har en utstakad väg för personalen. Han menar att ledningen 

måste se varje enskild individs behov och motivation och inte använda sig av enkla och 

generella lösningar (Herzberg, Mausner & Bloch-Snyderman, 1959:109). Utifrån resultatet 

kan vi se att case-organisationen, enligt Sanna, ser till medarbetarnas individuella 

motivationsfaktorer och anpassar sin strategi därefter i form av fokusgrupper och 

undersökningar. De väljer alltså inte en utstakad väg utan ser varje medarbetare som unik. 

Dock framkommer det att de flesta av studenterna tror att case-organisationen skulle ha svårt 

att uppfylla deras främsta motivationsfaktorer, framför allt på grund av case-organisationens 

storlek och antal anställda. Studenterna tror därmed att företaget har svårt att se varje enskild 

individs behov, de tror snarare att individen lätt blir en mängden och att möjligheterna till att 

göra karriär går långsamt. 

 

Burmann & Zeplin (2005) menar att ett företags varumärke behöver en konsekvent identitet 

för att framstå som pålitlig. Vad gäller case-organisationen har de i sin Employer Branding-

strategi identifierat sitt arbetsgivarvarumärke för att ha en enhetlig bild mot externa 

målgrupper samt nutida anställda. Sanna anser det vara viktigt att företaget har en identitet 

som de anställda kan känna samhörighet med. Burmann och Zeplin (2005) kommer i sin 

studie fram till att det som krävs för att de anställda ska kunna identifiera sig med företaget 

är att ha en stark kultur, struktur samt att det tas till vara på de mänskliga resurserna inom 

organisationen. Sanna har liknande uppfattning som forskarna, då även hon fokuserar på 

dessa aspekter i Employer Branding-strategin. Dock identifierar inte studenterna sig med 

case-organisationens varumärke. Studenterna lägger inte heller märke till företaget på 

arbetsmarknadsmässan CHARM trots att case-organisationen är representerad där och vill 

nå ingenjörerna.  

 

För att lyckas både externt och internt hänvisar Burman & Zeplin (2005) till Michael Haskus 

som påstår att det i slutändan handlar om att företaget håller vad de lovar hos både kund och 

anställd. Sanna påvisar vikten av att det som case-organisationen lovar sina målgrupper 

externt, ska levas upp till internt i företaget när kandidaterna sedan blir anställda. Detta för 

att öka tillfredställelsen bland personalen samt behålla arbetsgivarvarumärkets pålitlighet. 

Detta blir extra viktigt då individer idag är flexibla och har många valmöjligheter när det 

kommer till en anställning. Som vi kan se i resultatet ligger ingenjörernas fokus på att ett 

jobb ska vara utvecklande och roligt för att det ska vara tilltalande och trivsamt. Som Sanna 

säger är det i många fall arbetstagaren som väljer arbetsgivaren. Allvin menar att individen 

blir mer självständig och skapar sin egen väg för att nå framgång (Allvin 1997:136-139). 

 

Heilmann, Saarenketo och Liikkanen (2013) menar att de huvudsakliga motiven i deras 

studie för att arbeta med Employer Branding är att få en effektiv rekryteringsprocess, en god 

företagsimage samt hög arbetsglädje bland de anställda. Detta ser vi även i Sannas resultat 

då hon också nämner dessa motiv till varför de senaste åren satsat på Employer Branding 

inom case-organisationen. Forskarna kom i sin studie fram till att Employer Branding har 

större inverkan på de potentiella medarbetare som finns externt på arbetsmarknaden, än de 

nutida medarbetarna. Vidare har det framkommit i forskningen att inte endast ett utvalt 
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arbetsteam centralt ska arbeta med Employer branding utan det ska ligga hos samtliga 

medarbetare att bidra till företagets image (Heilmann, Saarenketo och Liikkanen, 2013). 

Sanna pratar om liknande erfarenheter då hon framhäver att det externa Employer Branding-

arbetet är lättare att aktivera då företaget själv styr kommunikationen ut till målgrupperna. 

Sanna menar att det är svårare att aktivera Employer Branding internt bland befintliga 

medarbetare då det handlar om företagskultur och ledarskapsfrågor. Däremot säger Sanna att 

det är av stor vikt att få Employer Branding att fungera internt då det är det som i slutändan 

skapar företagets pålitlighet i deras image. Förutom hennes arbetsteam som aktivt arbetar 

med Employer Branding – strategin är det, enigt henne, lika viktigt att alla medarbetare i 

koncernen upplever företaget positivt så att det är den image som förmedlas externt.  

 

För att medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation och uppleva företaget positivt är 

det enligt Sanna viktigt att se till varje individs behov, vilket hon menar att de inkluderar i 

sin strategi. Allvin (1997) tar upp den sociala praktiken som en relation mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, det kan ses som ett slags givande och tagande mellan dessa två parter. Det 

är inte endast arbetsgivaren som har makten längre, trivs inte arbetstagaren tenderar denne 

att söka ett nytt jobb (Allvin, 1997:159-160). I takt med att samhället blir alltmer 

individualiserat (Allvin, 1997:181) ökar den enskilde individens möjligheter att konkurrera 

på den öppna arbetsmarknaden som råder idag. Detta är anledningen till varför Sanna anser 

Employer Branding viktigt i dagens arbetsliv, företaget måste kunna locka till sig kandidater 

från den öppna arbetsmarknaden samt se till att behålla dem. Allvin menar att i samband 

med att individen frigör sig från det funktionella systemet skapas en ny form av social 

ordning. Det läggs större ansvar på den enskilda individen att utveckla sitt sociala kapital 

och personliga egenskaper (Allvin 1997:136-138). Det ligger i linje med hur studenterna 

söker jobb, de berättar att jobbsökandet till stor del sker genom sociala nätverk och 

personliga kontakter. En student framhäver att det sociala kapitalet och de personliga 

egenskaperna är mer avgörande än de formella meriterna. I takt med att individen får större 

ansvar blir denne också ansvarig för sin egen framgång och kan inte längre luta sig tillbaka 

på ett socialt system, som till exempel en samhällsklass (Allvin 1997:136-139). Detta kan 

kopplas samman med anställningsbarhet, studenterna avviker i vårt fall då de inte gör någon 

aktiv handling för att göra sig anställningsbara. Detta kan grundas i att de redan har någon 

form av sysselsättning. Dock fokuserar de sådant som sina personliga egenskaper, 

personliga kontakter samt nätverkande för att i framtiden vara anställningsbara. Trots att de 

inte gör en aktiv handling i sitt jobbsökande idag har de ändå en medvetenhet om sitt eget 

individuella ansvar inför framtiden.  

 

Allvins teori om “Det individualiserade arbetet” har skapats genom att den funktionella 

praktiken har rationaliserats och blivit mindre regelstyrd (Allvin, 1997:192-196). Det i sin 

tur har bland annat lett till utformningen av individuella arbetsuppgifter, i det kan vi se 

koppling till studenterna. Studenterna lägger stort fokus på stimulerande arbetsuppgifter som 

innebär ansvarstagande samt utveckling. Majoriteten nämner att de inte endast vill vara en 

“kugge i hjulet” utan de vill kunna se sin prestation i den slutgiltiga produkten. Som vi 

nämnt ovan tror de flesta ingenjörerna att de i en tjänst på case-organisationen inte 

uppmärksammas för sina individuella prestationer samt att de inte får utlopp för kreativitet 

och nytänkande. Dock berättar Sanna att de inom case-organisationen uppmärksammar 

individuella prestationer samt att det finns möjligheter till förändring inom sitt arbete. 

Studenterna menar även på att de vill synas inom den organisation de arbetar på då detta är 

en stor motivationsfaktor och leder till självuppfyllelse. Allvin nämner i sin teori att arbetet 

fungerar som en mekanism för att förena samhället och individen för att få känslan av att 

tillhöra något (Allvin, 1997:181). Enligt Allvin är en del av “Det individualiserade arbetet” 

att genom sitt arbete kunna uppleva självuppfyllelse via sin karriär och på så vis besanna 
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sina drömmar (Allvin, 1997:192-196). Detta ligger i linje med vad studenterna säger 

gällande personliga intressen. De vill gärna jobba inom en bransch eller med produkter som 

tilltalar dem på ett personligt plan. 
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5:1 Metoddiskussion 
 

Vår ambition var att få ökad kunskap inom ett relativt nytt ämne i arbetslivet som vi tidigare 

inte hade någon vidare vetskap om. Vår nyfikenhet bidrog till drivkraft och tog oss igenom 

utmaningen som fanns i att skapa förståelse och en klar definition av begreppet Employer 

Branding. På vägen fick vi god hjälp av vår informant Anna Dyhre samt populärlitteratur. 

Begreppet uppkom för ungefär 10-15 år sedan och är ännu inte fullständigt etablerat i 

arbetslivet. Vi förstod därmed att det mestadels är de större globala företagen som anammat 

Employer Branding på en högre nivå. Vi har förstått att det är både kostsamt och 

tidskrävande att föra en sådan strategi framåt. Det var av denna anledning vi valde vår case-

organisation, de är ett stort globalt företag med en utformad Employer Branding-strategi. 

Det var även av fördel att de hade sitt huvudkontor i Västra Götaland.  

 

Med tanke på att vi ville få en djupare förståelse för både case-organisationens strategi samt 

ingenjörernas bild av case-organisationen som arbetsgivare använde vi oss av en kvalitativ 

metod istället för en kvantitativ. Hade vårt syfte istället varit att vi endast skulle undersöka 

vad studenterna anser utmärker attraktiva arbetsgivare hade en enkätundersökning varit 

lämplig. Vår informantintervju bidrog till att vi i de resterande intervjuguiderna hade bättre 

kunskap om vad vi skulle fråga om. Dock grundades vår kunskap i informantens 

erfarenheter och vi riskerar därför att ha en subjektiv bild som utgångspunkt i insamlingen 

av det empiriska materialet.  

 

Gällande urvalet var Sanna Andersson en given respondent då hon besitter en yrkesroll som 

var betydande för vår studie. Dock hade det varit intressant att intervjua fler inom företaget 

som faktiskt arbetar ute på arbetsmarknadsmässorna eller med själva kommunikationen av 

Employer Branding i praktiken. På så vis hade vi fått kunnat få en bredare bild av strategin 

på företaget. Vad gäller urvalet av ingenjörerna lät vi “snöbolls-effekten” styra vårt urval, 

mest på grund utav vår tidsram. Vi har under studiens gång förstått att de ingenjörer som 

kände varandra hade en livsvärld med liknande åsikter och erfarenheter, alla var även av 

samma kön. Detta utgör en stor del i vår forskning då det påverkar utfallet av resultatet av 

empirin. Vi hade istället kunnat välja ingenjörer genom att exempelvis besöka närliggande 

skolor. Hade vi valt studenterna själva hade vi kunnat se till att få en spridning bland könen. 

Vi intervjuade två ingenjörer innan vi utförde intervjun på case-organisationen. Detta kan vi 

se som negativt då vi blev färgade av deras åsikter vilket påverkade oss när vi sedan mötte 

Sanna. Dock ledde även detta till att vi kunde ställa följdfrågor och be om djupare svar från 

Sanna, det i sin tur kan ses som positivt då intervjun blev mer givande i det senare 

analysarbetet.  

 

Det som inte ansågs relevant i ingenjörernas resultat berörde internship och företagskultur. 

Frågorna och svaren som berörde dessa ämnen kändes konstlade, de plockades därför bort 

då de inte tillförde någon relevans i studien.  

 

Teorierna utstakades i samband med förberedelser och insamling av empiri. Vi pendlade 

alltså mellan teori och insamling av material under studiens gång. Anledningen till varför vi 

valde Herzbergs tvåfaktorteori och Allvins teori om individualismen var för att vi hade 

tidigare kännedom om dem. Herzberg anser vi lämplig ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv, 

trots att han berör en psykologisk teori, då det är av stor vikt att förstå sina anställdas 

drivkrafter. För att ett företag ska kunna konkurrera om de talangfulla kandidaterna på 

arbetsmarknaden måste företaget gå djupare in på vad som faktiskt attraherar och motiverar 

kandidaterna på arbetsplatsen. Allvin anser vi vara lämplig för vår studie då han belyser hur 

arbetet framskridit och utvecklats under de senare åren. Det i sin tur formar samhället i 
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relation till arbetsmarknaden, företag och individer. Individen har frigjort sig från det 

funktionella systemet och har idag en egen vilja och ansvarar för sin egen 

anställningsbarhet. Individen har ett större eget ansvar och väljer idag sin arbetsgivare vilket 

resulterar i att företag måste ha en strategi för att kunna attrahera talangfulla medarbetare på 

arbetsmarknaden. 

 

I framtida forskning hade det varit intressant att studera hur Employer Branding-strategin 

fortlöpt under åren då den är relativt ny i dagsläget. Det hade även varit av intresse att 

undersöka en annan extern målgrupp för att se om uppfattningen skiljer sig mellan 

branscher. Att undersöka hur befintliga medarbetare på företaget upplever sin arbetssituation 

hade också varit spännande, om den motsvarar det case-organisationen vill förmedla. Under 

studiens gång har vi även diskuterat kring statliga oh kommunala verksamheter och funderat 

på hur de använder sig av Employer Branding. Hur gör exempelvis en mindre kommun i 

Sverige för att locka till sig medarbetare? 
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5:2 Slutsatser 
 

Våra slutsatser är att ingenjörerna är relativt enade om vad som utmärker en attraktiv 

arbetsgivare. De vill ha en arbetsgivare som uppmärksammar deras prestationer, erbjuder 

utveckling samt ger dem roliga arbetsuppgifter. Vi drar även slutsatser om att personliga 

intressen ligger nära deras val av företag och bransch, trivseln ökar om de får jobba med en 

produkt som de har ett personligt tycke för. Idag ställs det mer krav på arbetsgivaren än vad 

det gjorde förr. På arbetet vill individen nå självuppfyllelse, förverkliga sina drömmar och 

utvecklas som person. Vi drar därmed slutsaten att kraven individen ställer på sin yrkesroll 

projiceras på arbetsplatsen och arbetsgivaren. Employer Branding är därför viktigt då 

företag med hjälp av strategin kan kartlägga och bemöta individens motivationsfaktorer, 

både internt och externt. Vi har förstått att en Employer Branding-strategi är både kostsamt 

och tidskrävande, men vi drar slutsatsen om att det är viktigt på lång sikt för att kunna vara 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och attrahera samt behålla den personal och kunskap 

som finns inom organisationen.  

 

De motivationsfaktorer som ingenjörerna framhäver är bland annat utveckling, socialt 

erkännande och stimulerande arbetsuppgifter snarare än lön och förmåner. Ingenjörerna tror 

att case-organisationen skulle ha svårt att leva upp till vad de vill ha hos en arbetsgivare, 

majoriteten tror inte de skulle få sin motivation tillfredställd på företaget. Ingenjörerna har 

inte heller uppmärksammat case-organisationen på arbetsmarknadsmässorna, men det tror vi 

kan bero på att ingenjörerna inte har ett genuint intresse eller känner identifikation med 

case-organisationen. Det kan vara en anledning till varför studenterna inte är tillgängliga för 

företagets kommunikation.  

 

Ser vi till case-organisationens perspektiv menar Sanna att de kartlägger och erbjuder 

individuella lösningar samt ser till vad varje enskild medarbetare motiveras av. Precis som 

tidigare forskning tror hon inte att generationer i sig har särskilt stor betydelse, hon tror 

snarare att det handlar om var i livet en individ befinner sig. Vidare utformar de sin 

marknadsföring utefter vad de olika målgrupperna attraheras av. Ur detta perspektiv kan vi 

dra slutsatser om att case-organisationens kommunikation blir bristfällig i detta avseende. 

Deras målgrupp upplever alltså inte case-organisationens arbetsgivarvarumärke så som case-

organisationen vill förmedla sig externt. Antingen beror detta på, som vi nämnt ovan, att 

ingenjörerna själva inte har ett genuint intresse för företaget eller att case-organisationens 

Employer Branding-strategi är relativt ny och ännu inte hunnit etablera sig hos den externa 

målgruppen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Anna Dyhre 

 
Information – Anna 

 

1. Berätta om dig själv. 

– Som person, utbildning, arbete  

 

2. Hur kom du i kontakt med Employer Branding? 

– Från start till nutid, utvecklingen 

 

3. Berätta om företaget Universum som du arbetat på tidigare. 

– Hur såg din roll ut där, vad innefattade den?  

Employer Branding 

 

4. Vad innefattar Employer Branding?  

– Vad utgör en attraktiv arbetsgivare? 

 

5. Varför är det viktigt med Employer Branding?  

 

– Kan du ge ett konkret exempel? Hur vanligt förekommande är det?  

 

6. Berätta hur begreppet har etablerats i arbetslivet? 

– Hur ser denna resa ut? 

 

7. Hur implementeras Employer Branding i en organisation? 

 – Hur bygger ett företag upp sitt varumärke?  

 

8. Vad har HR-avdelningen för roll i arbetet med Employer Branding?  

– Specialister inom området, expertis, spetskunskap 

 

9. Hur bör företag arbeta med Employer Branding mot nuvarande anställda? 

– Intern marknadsföring, behålla medarbetare 

- Strategi, medarbetarundersökningar, kompetensutveckling osv.? 

 

10. Inom vilka branscher är det viktigt med Employer Branding?  

– Exempel på bransch? 

 



 

 

11. Hur säkerställer företag att de uppfattas (av sina medarbetare och framtida 

medarbetare) så som de vill uppfattas? 

– Employer Value Proposition (EVP) = Medarbetarlöftet 

Bilaga 2 

Intervjuguide – Sanna Andersson på företag XXX (case-organisationen) 

 
Information – Sanna 

 

1. Berätta om dig själv. 

- Som person, utbildning, arbetserfarenheter 

2.  Berätta om din roll på case-organisationen 

- Rollbeskrivning, arbetsuppgifter, när började du arbeta inom case-

organisationen? 

- Finns det fler på företaget som har samma/liknande roll som du? Berätta!  

Employer Branding 

 

3. Berätta om case-organisationen. 

- Bransch, vision, företagskulturen, ledorden, hur många anställda 

(kollektiv/tjänstemannasidan) 

 

4. Berätta hur arbetet med Employer Branding går till inom case-organisationen? 

- Bakgrund, implementering, hur och varför började ni arbeta med det? När 

började det? Hur länge har det funnits på case-organisationen? 

 

5. Vad är syftet med Employer Branding på case-organisationen? 

- Externt  vilka är målgrupperna? (Studenter, vilken typ av utbildning?) 

- Internt  vilka anställda fokuserar ni på? Tjänstemän/kollektivanställda? 

 

6. Kan du berätta om de som arbetar med Employer Branding inom företaget?  

- Vilka ingår i samarbetet? 

- Rekryterare, ledningen, HR-avdelningen, marknadsavdelningen? 

- Extern kommunikationsbyrå? 

 

7. Hur arbetar ni internt med Employer Branding?  

- Marknadsföring, personal brand, företagskultur, hur häjs prestationer? 

 

8. Hur bemöts/tillgodoses de individuella behoven bland de anställda? 

- Hur vet ni vad medarbetarna motiveras av? 

 

9. Hur arbetar ni externt med Employer Branding? 

- Vilka är era målgrupper? 

- Marknadsföring  Place brand (Product Brand och Personel Brand?) 



 

 

- Möjligheter till praiktik/internship? 

 

10. Vad vill ni kommunicera till era externa målgrupper? 

- Vilken bild vill ni förmedla av er själva? Rykte? Företagskultur, värderingar? 

CSR? 

 

11. Var syns och kommunicerar ni idag gentemot era målgrupper? 

- Arbetsmarknadsdagar, mässor, kanaler, sociala medier, hemsidor, reklam/PR, 

CSR? 

 

12. Berätta om vad man får som anställd på case-organisationen?   

- (Vad gör ni i praktiken för att företaget ska vara en attraktiv arbetsplats att 

jobba på?) Vad erbjuds? Kompetensutveckling, förmåner, finansiella faktorer? 

 

13. Hur arbetar case-organisationen med sitt EVP (Employer Value Propostion) = 

Medarbetarlöfte? 

- Lever ni upp till vad ni lovar?  

 

14. Hur följer ni upp arbetet och säkerställer att Employer Branding fungerar och ger 

resultat? 

- Medarbetarundersökningar, kartläggning av talanger (Talant management) 

 

15. Hur resonerar ni kring ert geografiska läge? 

- Mobilitet, Place Brand, urbanisering 

 

16. Hur behandlar ni ansökningar/intressanta kandidater för framtida rekryteringar? 

- Databaser osv? 

 

17. Hur märks de olika generationerna av i arbetet med Employer Branding (internt och 

externt)?  

 

18. Finns det några skillnader/liketer mellan yngre och äldre anställda/framtida 

anställda? 

 

19. Skillnader/likheter av vad som lockar dem? Deras behov? Tillfredställelse? Strävan? 

Karriärmål? 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide – Ingenjörsstudenter 
 

Information – intervjuperson 

 

20. Berätta om dig själv. 

- Som person, sysselsättning, utbildning, arbetserfarenheter, ålder? 

21.  Berätta om din utbildning. 

- Skola? Inriktning? Vad är målet med din utbildning? När tar/tog du examen? 

22. Vad vill du arbeta med i framtiden? 

- Yrken, befattningar, företag, bransch? 

23. Har intervjupersonen börjat jobba – när tog du examen och hur lång tid tog det till 

du fick ett jobb? Vad jobbar du med idag? 

Information  

 

24. Vad är viktigt för dig i en anställning? 

- Lön, kollegor, trygghet, förmåner,  

25. Vad motiverar dig på en arbetsplats/i ditt arbete? 

- Utveckling, förmåner, lön, kollegor, trivsel 

 

26. Vad gör ett företag attraktivt i dina ögon? 

 

27. Vilka företag på dagens arbetsmarknad attraherar dig? 

- Namnge! Hur följer du dem? (Hemsidor? Tidningar exempelvis DI? Sociala 

medier exempelvis Facebook, LinkedIn, Instagram osv)  

 

28. Vilka företag anser du är bra på att göra sig synliga? 

- Namnge! Hur syns dem? Vad gör de bra? Vart syns dem? Hur når man dig? 

 

29. Vad innebär en bra anställning för dig? 

- Exempelvis trygghet, utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter 

 

30. Hur mobil anser du dig själv att vara när det gäller ett jobb inom din bransch? 

- Ortens betydelse, skulle du kunna flytta för att få ett jobb du verkligen vill 

ha? 

 

31. Berätta vad ett företags värderingar har för betydelse för dig? 

- Ge gärna exempel på företag som faller dig i smaken! 

 

32. Varför tror du att det är viktigt att medarbetarnas och företagets värderingar stämmer 

överens?  

 



 

 

33. Hur gör du dig anställningsbar på arbetsmarknaden (för de företag som lockar dig)? 

- Promotar sig själv? Nätverk? 

 

34. Vad är din uppfattning av internship? 

- Generell uppfattning? Skulle du kunna tänka dig praktisera för att få en fot in 

på ett företag?  

 

35. När börjar/började du kolla efter potentiella jobb som matchar din utbildning? 

- Registrerat dig på hemsidor, bemanningsföretag osv? 

 

36. Hur lång tid ser du dig själv stanna på ett företag? 

- Vad får dig att stanna/byta? 

 

37. Vart söker du jobb? 

- Exempelvis företags hemsidor, AMS, genom bemanningsföretag? 

Case-organisationen 

 

38. Vad tänker du på när vi nämner XXX (case-organisationen)? 

- I ett jobbsammanhang  Vilken bild har du av förtaget som arbetsgivare? 

 

39. Hur syns case-organisationen i din omgivning? 

- Vart/hur marknadsför dem sig? Ofta? 

 

40. Vilken är din uppfattning av att vara anställd på case-organisationen?  

- Lockar dem dig? Vad lockar? Vad får man som anställd? Varför/varför inte? 

 

41. (Om intervjupersonen har varit i kontakt med case-organisationen;) Hur kom du i 

kontakt med case-organisationen? 

 

42. (Om intervjupersonen har varit i kontakt med case-organisationen;) Hur upplever du 

deras företagskultur? 

 

43. Hur ser/såg du på att jobba på case-organisationen när du är/var klar med din 

utbildning? 

 

 

 


