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Bakgrund: ”There is a war for talent, and it will intensify” skrev McKinsey Quarterly redan 

1998 och syftar på den ökade konkurrensen som råder på arbetsgivarmarknaden om talangfull 

och kompetent personal som kan driva företaget framåt. Vikten av humankapital blir särskilt 

märkbart i dagens framträdande kunskapsintensiva företag, däribland revisions- och konsultfö-

retagen, samtidigt som demografiska skiftningar gör att trenden går mot ett talangunderskott. 

Generation Y anses samtidigt vara karriärlystna och aktiva CV-jägare. Därför råder en kamp 

bland arbetsgivarna i att finna och vinna talangerna bland dessa. Detta kan göras genom utveck-

landet av ett starkt arbetsgivarvarumärke och genom att lära känna sin målgrupp och skaffa 

kännedom om deras motivationsfaktorer och preferenser. 

Syfte: ”Att ur en grupp ekonomstudenter identifiera talangegenskaper och förklara vilka avgö-

rande faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv ur de ansedda ‟talangernas‟ perspektiv.” 

Problemformuleringar: Vilka är nyckelfaktorerna när de ansedda ”talangerna” väljer sin 

framtida arbetsgivare? 

Metod: Studien har antagit en huvudsakligen kvantitativ forskningsdesign och har en deduktiv 

inriktning. Vidare tar studien ett objektivistiskt ontologiskt ställningstagande och en positivis-

tisk kunskapssyn i sin epistemologiska ståndpunkt. Datainsamlingen har skett genom en sur-

veyundersökning och två samtal med medarbetare hos fallföretaget har legat till grund för ut-

formandet av den enkät som delats ut via ett icke sannolikhetsurval digitalt via webben till 100 

respondenter och fick en svarsfrekvens på 52 procent. En egenkonstruerad talangbedömnings-

metod uppfördes för att identifiera talangegenskaper bland respondenterna. Detta talangvärde 

analyserades och jämfördes sedan med övriga frågor kring attityder till framtida arbetsgivare. 

Resultat/slutsatser: Av studien framgick att det går att identifiera talangegenskaper i en grupp 

studenter och att det finns stora skillnader mellan studenter i denna aspekt. Studien identifierade 

också flera skillnader och tendenser till skillnader mellan värderingarna av de med högre ansedd 

talang och de med lägre. De egenskaper som visade sig ha ett samband med ”talang” var, sam-

manhållning mellan kollegorna på arbetsplatsen, att studenten delade värderingar med företaget 

och att utveckling och kompetensutveckling av företagets medarbetare var i fokus.   
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Abstract 

Course/level: Bachelor thesis in Marketing C-level 2FE07E Spring semester 2011 
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Examinator: Lector Frederic Bill 

Title: Employer Branding: Economics students‟ attitudes towards future employers – A survey 

about the importance of employer brand and talent identification 

Key words: Employer Branding, brand, talent, motivation factors, employer brand, knowledge 

intensive companies 

 

Background: ”There is a war for talent, and it will intensify” McKinsey Quarterly wrote back 

in 1998 and referred to the increased competition on the market of employers among talented 

and skilled employees who can help the company develop. The importance of human capital has 

been specifically noticed in today‟s many knowledge intensive companies, among them the 

accounting- and consulting businesses, in the mean time as demographical changes contribute to 

an increased trend of talent shortage. Generation Y is known as career hungry and active resume 

hunters. Because of that there is a fight between the employers to find and attract the talents 

among these, this could be done by developing an attractive employer brand and by knowing 

their target group, this could be done by acquiring knowledge about their preferences and what 

motivate them in their professional role. 

Purpose: ”From a group of business students identify talent qualities, and explain which are the 

key factors that make an employer attractive from the considered „talents‟” perspective.” 

Research question: Which are the key factors when the considered “talents” choose their fu-

ture employer? 

Methodology: The thesis has taken a primarily quantitative research design that takes a deduc-

tive focus. Further on the thesis takes an objectivistic ontological statement and a positivistic 

view of what knowledge is when it comes to epistemology. The gathering of data has been done 

through a survey and by two meetings with employees at the case company which have influ-

enced the construction of the survey that has been distributed to a non probability sample as a 

digital survey online to 100 respondents. The answering frequency was 52 percent. A method 

for talent estimation has been developed by the authors to estimate the talent qualities among 

the respondents. These ”talent scores” were analyzed och compared with the questions concern-

ing attitudes to future employers. 

Research findings: From this study it was clear that talent qualities were possible to estimate 

and that there were big differences among students in this aspect. The study also identified sev-

eral differences and tendencies to differences among the more talented group compared to the 

less talented. The properties that had a relation to “talent” were a unity among the employees at 

the company, that the student shared values with the company and that development and profes-

sional training of the employees were in focus of the company. 
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1. Introduktion 
 

I inledningskapitlet kan läsas om bakgrunden till det studiefenomen som denna studie 

berör, i korthet vad Employer Branding är och så introduceras även fallföretaget Grant 

Thornton. Därefter följer en problematiserande diskussion kring fenomenet som mynnar 

ut i studiens syfte, problemformulering, dess avgränsningar, relevans och bidrag.  

 

1.1 Bakgrund – vad är Employer Branding? 

Employer branding-konceptet är ett tämligen nytt fenomen i den marknadsföringsstrate-

giska världen och har kommit att bli ett allt mer omdiskuterat och betydelsefullt konkur-

rensstrategiskt medel inom organisationer och företag. Konceptet är populärt i praktiken 

(Backhaus & Tikoo 2004) och har fått både en varumärkesmanagement- och Human 

Resources-vinklad inriktning, där det har utvecklats nya titlar ute på företagen som “di-

rector of talent” och “director of recruitment marketing” (Barrow & Mosley 2005), me-

dan den akademiska forskningen inom ämnesområdet är ännu relativt knapp (Lievens et 

al. 2007; Xia & Yiang 2010; Wilden et al. 2010). Employer branding kan enligt dess 

förespråkare generera konkurrensfördelar för utövaren gentemot andra arbetsgivare, om 

man marknadsför sig fördelaktigt som arbetsgivare såväl internt som externt (Xia & 

Yiang 2010), vilket torde bli märkbart tydligt i kunskapsintensiva företag där de anställ-

das kompetens utgör en av företagets viktigaste tillgångar (Alvesson 2004). 

Dock ska också nämnas den skara författare som ställer sig frågande till employer bran-

ding-konceptet, de kallar det för en modefluga som just nu, med dagens förutsättningar, 

hamnat på tapeten. Två av dessa författare är Jenner och Taylor (2007 se CIPD 2007) 

som menar att begreppets innebörd har funnits länge och att employer branding snarare 

är ett retoriskt, exploaterat uttryck som myntats i ett säljande syfte. Dessa författare ser 

också begreppet som en popularisering av Human Resource (HR), som lånar marknads-

föringsverktyg för att se de anställda som kunder och att detta tankesätt inte torde vara 

något nytt. Att arbetsgivarvarumärken blir ett användbart medel i konkurrensen om ar-

betskraft håller majoriteten av litteraturen, däribland Xia och Yiang (2010), emellertid 

med om och därav väljer författarna av denna studie att gå vidare med att rättfärdiga 

begreppets existens. 
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Employer branding representerar ett företags ansträngningar för att kommunicera en 

tydlig bild och image, inom och utanför företaget, av vad som gör det annorlunda och 

önskvärt som arbetsplats (Ambler & Barrow 1996; Backhaus & Tikoo 2004; Balmer & 

Greyser 2002 se Lievens et al. 2007) och hur arbetsmiljön skiljer sig från konkurrenters 

på ett positivt utmärkande sätt (Backhaus & Tikoo 2004). Konceptet har växt fram ge-

nom att man tillämpat marknadsföringsprinciper på personrekrytering inom företaget 

(Lievens et al. 2007) och det är en status som ”Employer of choice” på rankingarna som 

företag och organisationer strävar efter (Xia & Yiang 2010). 

En vanlig definition som sammanfattar vad employer branding ses som inom nuvarande 

forskning är att ”arbetsgivarvarumärket utgör företagets identitet som arbetsgivare, det 

omspänner företagets grundvärderingar, system, policys och beteende när det kommer 

till att attrahera potentiella anställda samt motivera och behålla företagets nuvarande 

medarbetare” (Dell & Ainspan 2001 se Edwards 2010; Xia & Yang 2010). 

”Redan idag (och sannolikt i ännu högre utsträckning framöver) är arbetsgivar-

nas kamp om de bästa kandidaterna både mer internationell och mer transparent 

än någonsin tidigare, helt enkelt för att dessa kandidater blir allt mer kräsna be-

träffande hos vem de vill arbeta”.  

                               Micco Grönholm, Brand Development Director på byrån Pyramid Communication 

Det är viktigt att företaget kommunicerar sitt varumärke och sin kultur på ett korrekt 

och förtroendeingivande sätt för att forma en realistisk förväntan om dem som arbets-

plats hos potentiella anställda som senare kan reflekteras av deras upplevelse som med-

arbetare (Foster et al. 2010; Meglino & Ravlin 1999 se Backhaus & Tikoo 2004). Per-

sonalen tenderar då att arbeta mer effektivt eftersom deras val av arbetsgivare varit 

emotionellt i större utsträckning - detta kan öka engagemangsnivån och effektivitetsgra-

den. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan också medföra besparingar i resurser vid re-

kryteringar och i längden bidra till ökad lönsamhet (Micco.se 2009-05-26). 

1.1.1 Branding i en rekryteringskontext 

Varumärket är en av företags och organisationers mest värdefulla tillgångar. Med rätt 

brandingstrategi kan företaget utarbeta ett välrenommérat och attraktivt varumärke ute 

på marknaden (Melin 2006). Xia och Yiang (2010) menar att varumärket blir en viktig 
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differentieringsfaktor även inom HR-management och att det inte endast tillämpas på 

företaget som varumärke och dess produkter. Varumärket ses också som en viktig kvali-

tetsindikerande informationskälla för arbetssökande som inte på förhand känner till hur 

det är att arbeta på företaget (Dawar & Parker 1994; Koku 1995, se Wilden et al. 2010), 

annat än ur den word-of-mouth som cirkulerar ute på arbetsmarknaden. 

Vaid (2003) hävda att varumärken inte endast berör något synligt och funktionellt, utan 

att det också handlar om ”emotionella band” med målgruppen. Företagets mål torde 

vara att engagera publiker, såväl externt bland kunder som internt bland anställda, och 

få dem att identifiera sig med varumärket. Den här motiverande aspekten av varumärket 

brukar ofta olyckligt förbises, men det kan vara ett sätt att attrahera de ”rätta” medarbe-

tarna, behålla och få dem att integrera med företagets budskap (Vaid 2003). 

1.1.2 The war for talent 

Då den globala ekonomin expanderade dramatiskt under 2000-talets inledning, medför-

de detta att företagsledare och HR-ansvariga blev mer medvetna om den intensifierade 

konkurrensen i att attrahera de ”talanger” som kunde bli viktiga kugghjul inom organi-

sationen (The Economist 2006; Price & Turnball 2007 se Beechler & Woodward 2009). 

Konceptet “the war for talent” myntades officiellt 1998 då USA:s största och mest akta-

de konsultföretag McKinsey & Company publicerade en känd publikation ”Better talent 

is worth fighting for” som baserades på en mycket omfattande studie av ett stort antal 

företag (Chambers et al. 1998:45 se Beechler & Woodward 2009 s. 274). 

1.1.3 Vad är talang? 

En välciterad definition av talang är att det rör sig som summan av en persons innebo-

ende förmågor, kunskaper, erfarenheter, intelligens, omdöme, attityd, karaktär och driv-

kraft, samt också dennes förmåga att lära och växa (Michaels et al. 2001 se Beechler & 

Woodward 2009). Dock är ”talang” ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp som 

är svårt att mäta, värdera och identifiera eftersom detta epitet torde ligga i betraktarens 

ögon och vara beroende av sitt sammanhang (Gupta et al. 2010). Medarbetare som har 

spetskompetens, besitter talang och erfarenhet är de som företagen allra helst vill ha 

men det är också dessa som visat sig vara svårast att attrahera. Vanliga karaktärsdrag 

som tilldelas talanger är att de är lagspelare, de har sinne för att leverera hög kvalitet 
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och hög arbetsmoral, de är ambitiösa och drivna. Ledarskapsförmåga och kreativitet har 

visat sig mindre viktiga vid rekryteringen (Employer branding insights). 

Den akademiska forskningen kring parametrarna när ”talangerna” väljer arbete kan an-

ses bristande. PR-byrån Prime och United Minds påstår i en artikel att viktiga paramet-

rar är utmanande arbetsuppgifter, personlig utveckling och att deras värderingar delas 

av företaget, först senare blir lön och förmåner viktiga. Prime och United Minds skriver 

också om en treenighet som grundar talang som består av akademiska färdigheter, emo-

tionella färdigheter och affärssinne i vilket framåtanda och entreprenörsanda är viktigt 

(Prime group). Bristen på vetenskaplighet i artikeln rättfärdigar forskning inom ämnet 

och skulle kunna gynna både branschen och vetenskapen. 

1.2 Problemdiskussion 

Som bakgrunden initierat sägs det att ”det är människor som gör skillnaden i ett före-

tag” och att en attraktiv arbetsgivare kan hitta ”bättre” medarbetare och göra ”bättre” 

affärer, det handlar om ”win-win-situationer” och ett långsiktigt arbete. Varumärket 

som informations- och identitetskälla torde bli viktiga funktioner när företag bygger 

employer brandingstrategier för att bli mer konkurrenskraftiga arbetsgivarvarumärken i 

jakten på attraktiv arbetskraft (Universum). 

Med dagens framträdande kunskapsintensiva branscher blir det intellektuella humanka-

pitalet allt viktigare (Rekryteringskanalen 2011-03-17), vilket medför att medarbetarna 

blir ovärderliga resurser och betydelsefulla tillgångar i företaget. Idag anses många ar-

betare inom kunskapsintensiva branscher vara aktiva “CV-byggare” och de planerar för 

sin karriär redan under studietiden. För att kunna konkurrera om ansett talangfulla stu-

denter på högskolor och universitet, behöver arbetsgivarna vara medvetna om vilka fak-

torer som påverkar när studenterna kommer ut i arbetslivet och söker sin framtida ar-

betsplats. Det kan också problematiseras kring om företagets image här kommer in i 

bilden som ett verktyg för attraktionskraft då dessa studenter enligt Alvesson (2004) 

tenderar att vilja arbeta för högstatusföretag då detta kan höja deras självkänsla eller öka 

deras värde på arbetsmarknaden, vilket kan gynna dem senare i karriären. Därför råder 

en kontinuerlig och kostsam kamp om att attrahera talangfull och skicklig personal med 

rätt spetskompetens som kan driva företaget framåt i utvecklingen och att i gengäld er-

bjuda dem karriäravancemang och utvecklingsmöjligheter (Chambers et al. 1998 se 
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Beechler & Woodward 2009). Av den anledningen blir en medvetenhet om vad mål-

gruppen - de talangfulla studenterna – söker av stor vikt för att attrahera och behålla 

dessa inom organisationen. Om företaget har denna inblick över målgruppens motiva-

tionsfaktorer torde rekryteringsprocessen kunna underlättas. Även Rosethorn och Men-

sik (2007 se CIPD 2007) understryker vikten av att företaget bör känna till dessa moti-

vationsfaktorer för att veta vad organisationen kan och inte kan erbjuda. 

Det är i och med denna problematik som ”Employer Branding” kan ses som ett kraft-

fullt verktyg i företagens varumärkesarbete (Edwards 2010; Hatch & Schultz 2008). 

Konceptet utövas idag i praktiken utan några specifika mallar över hur det ska utföras 

och få har egentligen identifierat framgångsreceptet som gör att vissa företag lyckas 

medan andra misslyckas (Martin & Beaumont 2003 se Chun & Davies 2006). 

”No organisation should be aiming to be all things to all people – different types 

of people are right for different types of companies. So more recently the focus 

has moved on to what it takes to build and sustain an employer reputation that 

binds and attracts the „right‟ talent”.                  Rosethorn & Mensik (2007) se CIPD 2007 

”Employer branding is the strategy companies use to achieve their desired appeal on 

current and future ideal talent” skriver Universum, en globalt ledande organisation inom 

Employer Branding som sysslat med mätningar och rankingar av arbetsgivarvarumär-

ken sedan över tjugo år tillbaka.  De menar att attrahera de rätta ”talangerna” är ytterst 

väsentligt för ett företags framgång och employer branding ska ses som en integrerad 

del i framgångsrika affärsplaner där arbetet bör ske fokuserat, professionellt och lång-

siktigt (Universum). 

I det världsomfattande rekryteringsföretaget Manpowers senaste ”Talent Shortage Sur-

vey” från 2010 uppger mer än 30 procent av tillfrågade arbetsgivare på ett globalt plan 

att de har svårt att hitta den kompetens de behöver och revisionsbranschen placerade sig 

högt på listan över branscher där rekrytering visat sig ha blivit svårare, (se bilaga 2). 

“There is a war for talent, and it will intensify” skriver McKinsey Quarterly redan 1998 

och förespråkar vikten av att utveckla ett vinnande ”employee value proposition 

(EVP)”.  Detta görs genom att företaget skräddarsyr sitt varumärke och sin pro-

dukt/tjänst - arbetstillfället, för att locka de specifika personerna som de vill hitta och 
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behålla - de potentiella arbetstagarna, vilka kan ses som kunderna. Ett företags ”varu-

märke” är dess ansikte utåt som det presenterar för världen och det bör enligt McKinsey 

& Company stå för en tilltalande företagskultur med inspirerande värderingar som ge-

nomsyrar allt som företaget gör och varför man gör det. Om företaget väljer att se ar-

betstillfället som en produkt/tjänst och den potentiella arbetstagaren som en kund öpp-

nas en ny arsenal av marknadsföringsverktyg applicerbara på ett arbetsgivarvarumärke 

menar Wilden et al. (2010). Ett sådant synsätt betonar vikten av att lära känna sin mål-

grupp och vad de efterfrågar. Därför blir arbetet med varumärkeskännedom, varumär-

kesattityder och varumärkespreferenser aktuellt (Dahlén & Lange 2003). Enligt Wilden 

et al. (2010) härstammar varumärkets aktualitet inom employer branding mycket ur den 

informationsbärande funktionen som det har. Arbetssökande som inte har en insyn i hur 

det är att arbeta på företaget tenderar att förlita sig just på varumärket och de signalerna 

som det sänder ut om företagets image (Dawar & Parker 1994; Koku 1995, se Wilden et 

al. 2010). 

Den nya generationen av utexaminerade studenter beskrivs som riskbenägna, flexibla, 

de vill ha personlig utveckling och självbekräftelse, därav blir arbetsmarknaden rörlig 

och man söker inte längre efter arbeten som varar fram till pensionsåldern. Generation 

Y sägs vara karriärlystna och ständigt på jakt efter nya möjligheter som kan ta dem 

framåt i yrkeslivet (Employer branding insights). Till följd av den demografiska skift-

ningen som skapats då födelsetalen är låga och pensionsavgångarna stora när den stora 

andelen baby boomers, 40-talisterna, lämnar arbetsmarknaden (Employer branding in-

sights; Employer branding today 2010-09-28) har företagen tvingats att reflektera över 

vem som kommer att utgöra morgondagens arbetskraft och i synnerhet vem som kom-

mer att ”äga den” (Employer branding today 2010-09-28). 

En bransch som utmärker sig på Universums rankingar över attraktiva arbetsplatser 

bland tillfrågade ekonomstudenter och young professionals är revisions- och konsult-

branschen där fem av de största byråerna finns placerade högt upp på listan när de 100 

mest attraktiva arbetsplatserna i Sverige har rankats (Employer branding today 2010-09-

28; Företagsbarometern 2011, se bilaga 1).  

Lovisa Öhnell, Research and Consulting Director på Universum hävdar att: “Med tanke 

på den rådande konkurrensen om de framtida medarbetarna är tjänsteföretagen helt 
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beroende av att attrahera rätt talanger för att förbli framgångsrika. Revisionsföretagen 

är redan nu medvetna om detta och satsar stort på att öka sin attraktionskraft som ar-

betsgivare.” (Employer branding today 2010-09-28). 

När dessa rankingar av arbetsgivarvarumärken har granskats visade det sig att företag 

som kan hjälpa talanger att utveckla sitt ”me-brand” är mer attraktiva. Framförallt revi-

sionsbyråer nämns som arbetsplatser där unga karriärister söker en arena för utveckling, 

imageskapande, professionell träning, bra referenser inför framtida karriär och ledare 

som stödjer och bryr sig om dem (The world‟s most attractive employers 2010). 

Grant Thornton som är ett av de ledande revisions- och konsultföretagen i Sverige, pla-

cerade på en 28:e plats på Universums rankingar 2011, deltar i kampen om attraktiv 

arbetskraft och eftersträvar därav en position som top-of-mind hos potentiella framtida 

medarbetare. Av den anledningen kan det vara intressant att se på vilka faktorer som 

eftersöks hos en arbetsgivare för snart utexaminerade ekonomstudenter, identifierade 

som talangfulla, speciellt eftersom företaget torde ha ett behov av att lära känna sin 

målgrupp för att kunna kommunicera i rätt kanaler med rätt budskap. Om kännedom 

finns om dessa faktorer så torde det finnas ökade möjligheter för företag inom bran-

schen att använda sig av en mer riktad employer branding som därav blir resurssparande 

och mer effektiv. 

1.3 Problemformulering 

Vilka är nyckelfaktorerna när de ansedda ”talangerna”, bland ekonomstudenter, väljer 

sin framtida arbetsgivare? 

1.4 Syfte 

”Att ur en grupp ekonomstudenter identifiera talangegenskaper och förklara vilka avgö-

rande faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv ur de ansedda ‟talangernas‟ perspek-

tiv.” 

1.5 Avgränsning 

I den breda talangdefinitionen som presenterats så har vissa variabler uteslutits från att 

undersökas. Egenskaper som kunskaper, intelligens, omdöme och karaktär, likaså emo-

tionella färdigheter har valts bort i en medveten avgränsning, av den anledningen att 
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dessa av författarna anses för svåra och resurskrävande att testa inom ramen för denna 

studie. 

1.6 Begreppet ”talang” 

I och med de avgränsningar som görs i denna studie kan innebörden av ”talang” härefter 

mer liknas vid attraktiv arbetskraft, exceptionella erfarenheter och potentiell talang än 

den mer traditionella betydelsen. Att författarna väljer att fortsätta använda begreppet 

härleds till att de modeller och teorier som används till grund för talangbedömningen 

använder sig utav detta begrepp.  

1.7 Studiens relevans  

Den här studien ämnar bidra till operationaliseringen och definieringen av employer 

branding genom att identifiera de faktorer eller egenskaper som studenter med talang-

egenskaper värderar. Vidare ger den här studien ett bidrag till metodologin med den 

egenkonstruerade metod för talangbedömning som tagits fram. Det faktum att det inte 

finns några givna mallar för hur arbetet med arbetsgivarvarumärket ska bedrivas föran-

leder till ett försök att bidra teoretiskt ur studiens resultat och tendenser som kan tydas i 

det empiriska materialet, till att finna faktorerna som kan skapa ett ”superior employee 

value proposition”. Detta kan skapa en förståelse för hur ekonomstudenter med ansedda 

talangegenskaper skulle kunna attraheras och generellt om vikten inom employer bran-

ding av att se anställda och potentiellt anställda som kunder till företaget, och fördelen 

av att känna till sina kunders preferenser.  
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1 
Introduktion 

1.8 Disposition 

För att ge en översiktlig bild av studiens innehåll redovisas en överskådlig disposition.  

 

I det inledande kapitel 1 har studiens bakgrund och uppkomst presenterats. 

Kapitlet har problematiserat ämnesvalet och tagit upp studiens problem-

formulering, syfte, avgränsningar och relevans. 

 

Inledningskapitlet följs av kapitel 2 som beskriver studiens forskningsme-

tod. I detta kapitel förklaras den kunskapssyn som antagits, metod för ur-

val, materialinsamling, databearbetning och kvalitetsmått. 

 
Kapitel 3 utgörs av studiens teoretiska ramverk och presenterar en sam-

manställning av vad befintlig litteratur definierar som Employer Branding. 

Här nämns talangdefinitionen, motivationsfaktorer och värderingar av ar-

betsplatser. 

I efterföljande kapitel 4 presenteras fallföretaget Grant Thornton och de 

medarbetare på fallföretaget som medverkat i studien. 

I kapitel 5 presenteras empirin som samlats in. I kapitlet redogörs för vad 

som härletts i de samtal som hållits med medarbetare hos fallföretaget samt 

vad enkäterna som genomförts har resulterat i . 

 

Studiens teoretiska grund och det som uppdagats i de empiriska undersök-

ningarna kommer att ställas mot varandra i en genomgående analys i kapi-

tel 6. 

 

Kapitel 7 berör en avslutande diskussion med sammanfattade slutsatser 

som besvarar problemformuleringen.  

 

Avslutningsvis i kapitel 8 reflekterar författarna över studiens genomföran-

de och ger förslag för vidare forskning. 
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2. Vetenskapligt synsätt och metod 

I metodkapitlet beskrivs den valda forskningsmetoden och undersökningsdesignen som 

ligger till grund för den utförda studien. Vidare motiveras valet av en kvantitativ forsk-

ningsmetod, ontologiska och epistemologiska ställningstaganden samt tankar kring ur-

val, datainsamling, dataanalys, operationalisering och källkritik. Metodkapitlet avslutas 

med en diskussion som rör olika kvalitetsmått och influenser från fallföretaget. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Kvantitativa metoder bygger på data som är kvantifierbara, vars variabler kan analyse-

ras instrumentellt och bearbetas statistiskt (Christensen et al. 2001), de innefattar infor-

mation som kan mätas eller värderas numeriskt vilket gör möjligheten till generalisering 

relativt hög i jämförelse med studier av kvalitativ karaktär (Björklund & Paulsson 

2003). Forskningsmetoden syftar vidare till att undersöka det specifika i ett samman-

hang eller delarna av ett problem i en större helhet, vilket beskrivs som ett atomiskt per-

spektiv (Christensen et al. 2001).  Då kvalitativa studier mer innefattas av observationer 

och intervjuer och kvantitativa studier istället brukar inbegripas av enkäter och matema-

tiska modeller (Björklund & Paulsson 2003) anses denna studie som bygger på en en-

kätstudie, vars konstruktion grundats i samtal med medarbetare hos den aktuella fallfö-

retaget, huvudsakligen utgöras av en kvantitativ forskningsmetod. 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) är kvantitativ forskning deduktiv i sin natur då 

forskaren inleder med att läsa in sig i de teorier som redan existerar inom ämnet, däref-

ter görs förutsägelser om empirin som sedan undersöks om de kan verifieras genom 

insamlad fakta. På så sätt kan man dra slutsatser om enskilda företeelser grundat i den 

befintliga teorin. Studien har antagit ett explanativt syfte, vilket enligt Björklund och 

Paulsson (2003) visar på att den har för avsikt att förklara och att studien söker en dju-

pare kunskap och förståelse. Den här typen av syften lämpar sig när det sedan tidigare 

finns en utbredd teori inom ämnet, vilket denna studie har stött på, då teorins olika be-

ståndsdelar har valts ut genom en större omfattande teoretisk referensram. 

2.2 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Ontologi representerar forskarens världssyn och denna studie tar ett objektivistiskt onto-

logiskt ställningstagande, då studien behandlar företaget som en enhet och är av kvanti-
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tativ art. Bryman och Bell (2005 s. 593) beskriver objektivism som att ”sociala företeel-

ser och deras innebörder har en existens som är oberoende av sociala aktörer”.  

Epistemologi berör forskarens kunskapssyn och är starkt relaterat till hur denne ser på 

världen (Björklund & Paulsson 2003). Gällande det epistemologiska ställningstagandet i 

denna studie så tar den en positivistisk kunskapssyn, som menas med att forskaren ser på 

kunskapsutvecklingen som en pågående process där man ständigt kompletterar gammal 

kunskap med nyare. Kunskap blir till genom verifiering eller falsifiering av tidigare 

teorier och resultat blir en objektiv och ”sann” kunskap (Björklund & Paulsson 2003). 

Detta synsätt ökar objektiviteten eftersom forskaren ser sig som en extern observatör 

som inte ska påverka det undersökta och resultaten. Positivistisk forskning blir med stöd 

av tidigare argumentation således ett sätt att ta reda på hur saker och ting fungerar sna-

rare än, mer ingående, varför de fungerar just så. 

2.3 Urval 

Vid enkätundersökningen var syftet att få en så bra bild som möjligt av vad identifiera-

de talangfulla ekonomstudenter värderade hos en blivande arbetsgivare. Inledningsvis 

var tanken att analysera eventuella skillnader mellan vad organisationen trodde var vik-

tigt och vad som visade sig vara nyckelfaktorerna när arbetskraft söker sig till företaget 

genom att använda redan anställda på Grant Thornton då dessa torde ha de kvalitéer 

som eftersöktes. Men då dessa inte kunde tillgås, på grund av högsäsong inom revi-

sionsbranschen under tidsperioden som uppsatsen skulle produceras inom, ändrades 

inriktningen i undersökningen till att fokusera mer på talang och nuvarande ekonomstu-

denter. Valet föll då på tävlingsdeltagare ur tävlingen ”Svenska mästerskapet i Ekono-

mi” som anordnas av studentföreningar tillsammans med Sveriges Ekonomföreningars 

Riksorganisation S.E.R.O. Dessa studenter från Sveriges lärosäten ansåg vi vara ett bra 

urval för att representera talanger ur populationen svenska ekonomstudenter. Tyvärr 

fick vi inte heller tillgång till dessa. 

Ytterligare en tanke var att samarbeta med nätverket NOVA 100 som arbetar professio-

nellt med att utskilja särkilt talangfulla studenter och introducera dem för toppföretag, 

något som de kallar ”talent branding”. Men då ytterligare accessproblem dök upp be-

träffande åtkomst av kontaktuppgifter föll slutligen valet på att skicka ut enkäten till 

nuvarande ekonomstudenter och young professionals inom författarnas bekantskaps-

krets. Med young professionals avses personer med akademisk utbildning som befinner 
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sig i karriärens inledning och inkluderas av både högskolestudenter och personer med 

avslutade studier och ett par års arbetslivserfarenhet (Academic Work). Således klassas 

urvalet som ett icke-sannolikhetsurval av strategisk karaktär samt också delvis ett upp-

sökande urval kallat ”snöbollsurval” som ses som ett bekvämlighetsurval. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Surveyundersökning 

En surveyundersökning är enligt Bryman och Bell (2005) en undersökning som under-

söker mer än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att samla in kvantifierbara fakta. Dessa 

data skall sedan analyseras för att identifiera samband och samvariationer mellan vari-

ablerna. Genom detta antas en tvärsnittsansats som enligt Christensen et al. (2001) är en 

mer bred och ytlig ad hoc baserad undersökning. En surveyundersökning är motiverad i 

denna studie eftersom den har begränsade tidsresurser och det ansågs inte möjligt att 

genomföra undersökningar som sträcker sig över en längre tidsperiod. 

2.4.2 Primärdata 

Primärdata är helt ny och aktuell information som samlas in via fältundersökningar och 

som är anpassad för det specifika problemet och syftet som är i åtanke (Christensen et 

al. 2001). Den insamlingsteknik som varit i huvudsakligt fokus i denna studie är en 

webbaserad enkät (se bilaga 5) men också till viss mån de samtal som hållits med en 

medarbetare och en ur ledningen på Grant Thornton.  

Vi använde oss av e-postadresser och sociala nätverk för att personligen fråga personer i 

urvalet om de kunde tänka sig att medverka i undersökningen. Då respondenterna var 

spridda runt om i landet, blev webbenkäten ett resurssparande alternativ. Detta medför-

de att den färdigställda enkäten kunde distribueras snabbt. Eftersom undersökningen 

baseras på enkäter så försvinner problem med intervjuareffekt vilket annars kunde på-

verkat validiteten. Problem med att undersökningspersonerna inte känner sig bekväma 

med webbenkäter torde vara små då målgruppen ansågs ha en vana av den digitala värl-

den. Övriga missförstånd minimerades genom tydliga instruktioner på webbsidan för 

enkäten. Ett annat problem kopplat till enkäter är att man inte kan vara helt säker på 

vem som svarar på enkäten (Bryman & Bell 2005), detta problem minskades genom att 

dels välja en unik länk till undersökningen, som ledde respondenten direkt in till fråge-

formuläret, och dels endast beakta svar inom en viss tidsperiod efter att undersöknings-

personerna blivit ombedda att svara på enkäten.  
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2.4.3 Bortfall 

Enkäten delades ut till 100 ekonomstudenter och inom deadline inkom 52 giltiga svar 

som vidare tas i beaktning i resultaten som presenteras i empirikapitlet. Detta kan enligt 

Bryman och Bell (2005) ses som en godkänd svarsfrekvens. Dock är det viktigt i sam-

manhanget att vara medveten om begränsningarna gällande representativitet för urvalet 

som resultatet ger. Enligt Andrews et al. (2003) har webbaserade enkäter ofta betydligt 

lägre svarsfrekvens än traditionella enkäter, men fördelen av att vara kostnadseffektiva, 

vilket var en avgörande orsak för denna undersökning som har begränsade resurser. 

Enligt Witmer et al (1999) är det inte är ovanligt med svarsfrekvenser under 20 procent 

på webbenkäter. En orsak till bortfallet, torde vara den begränsade tidsram som fast-

ställdes då undersökningen endast var planerad att äga rum under fem dagar. Åtgärder 

som utfördes för att minska bortfallet var att förklara enkätens syfte och ha tydliga in-

struktioner för hur denna skulle fyllas i. Enkäten utformades utefter vad studiens förfat-

tare ansåg vara en attraktiv design till en så kortfattad och koncis version som möjligt 

vilket enligt Bryman och Bell (2005) kan hjälpa att minska bortfallet. 

2.4.4 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlas in från tidigare genomförda studier men som inte nöd-

vändigtvis har haft samma undersökningssyfte i grunden (Christensen et al. 2001). I 

denna studie användes sökmotorer som Google och artikeldatabaser som Universitets-

bibliotekets LibHub och Google Scholar för att finna en större kvantitet av vetenskapli-

ga artiklar som berörde uppsatsens ämne. Sökord som använts är: Employer branding, 

Employment marketing, Organizational culture, Human capital, Talents och Know-

ledge-intensive companies. 

Litteraturstudierna har legat till grund för uppsatsens teoretiska kapitel och den inledan-

de bakgrunden. Vidare har även sekundärdata i form av en genomsökning av fallföreta-

gets hemsida gjorts för att beskriva Grant Thornton i kapitlet om fallföretaget. Även 

tidigare uppsatser inom ämnet Employer Branding har studerats till viss mån för att bi-

dra till ökad förförståelse hos författarna. 
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2.5 Dataanalys 

Databearbetning utfördes med hjälp av Excel och SPSS statistikprogram ur vilka senare 

olika tabeller och diagram togs fram för att illustrera resultaten av enkäten. Vad gäller 

de öppna frågorna så har de kodats efter teman och på så vis har olika öppna svar län-

kats samman till större gemensamma svarskategorier som sedan redovisats.  

2.5.1 Talangidentifieringsmetod 

En talangidentifieringsmetod har uppförts för att bedöma talangegenskaper bland re-

spondenterna. För att det skulle vara möjligt att sålla ut vilka som skulle kunna anses ha 

”talangegenskaper” så var författarna tvungna att reda ut begreppet ”talang”, vad är en 

talang och hur kan man identifiera en sådan genom en enkätundersökning.  

Teoretikerna (däribland Michaels et al. 2001 se Beechler & Woodward 2009) presente-

rade den breda definitionen att talang är summan av en persons inneboende förmågor, 

kunskaper, erfarenheter, intelligens, omdöme, attityd, karaktär och driv, samt också 

dennes förmåga att lära och växa. Det framgick också i teorin att spetskompetens värde-

ras högt, likaså erfarenhet, förmågan att arbeta i team, samt de som var ambitiösa, driv-

na och hade hög arbetsmoral. Dessa egenskaper matchades med GT:s svar på frågan om 

vad talang är och vilka de helst rekryterar - de som har ett entreprenöriellt intresse, varit 

engagerade med extraarbete/i studentförening eller liknande under sin studietid, med 

rätt/relevanta och akademiska meriter och som hade en god social kompetens. 

Alla dessa olika faktorer ansågs inte möjliga att undersöka genom en enkätundersökning 

vilket uteslöt vissa variabler direkt från att undersökas. Därför togs beslutet att enkät-

studien skulle testa följande faktorer som komponenter i en talangstatus: akademiska 

meriter, ambition, drivkraft och förmågan att lära och växa mätt utifrån studieresultat, 

erfarenheter härstammade från tidigare arbete och engagemang i föreningsliv under 

studierna samt attityder. Dessa faktorer har bedömts enligt metoden (se bilaga 7) och 

ansågs tillsammans delvis representera personens inneboende förmågor - ”talangstatus”. 

Attityderna mättes via likertskalor i enkäten. Egenskaper som kunskaper, intelligens, 

omdöme och karaktär har valts bort i en medveten avgränsning och dessa egenskaper 

torde lättare kunna undersökas via en kvalitativ undersökningsdesign i vidare forskning. 

Med detta som bakgrund har den första delen i enkäten utformats i form av frågor som 

skall urskilja vilka av respondenterna som kan anses inneha talangegenskaper. Frågorna 

har på förhand kodats individuellt så att svaren på dem enkelt ska kunna poängsättas 
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och på sätt få en sammanlagd poängsamling för varje respondent. De respondenter som 

tillhörde toppen ansågs vara ”talanger” med bakgrund av Bradfort Smart (2005 se Blee-

cher & Woodward 2009) som menar att endast 10-20 procent utgör ett företags ”A-

lagspelare” vilket torde kunna likställas med ”talanger”.  

2.7 Operationalisering 

Undersökningen inleddes med att vi bekantade oss med ämnet som vi ämnade studera - 

employer branding. Efter en genomsökning av aktuell litteratur inom ämnet valde vi att 

gå vidare med inriktningen på de faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv hos en ar-

betssökande. För att få en anknytning till verkligheten letade vi efter ett fallföretag att 

studera ämnet på och med tanke på studiefenomenet så begränsades studien tidigt till 

kunskapsintensiva branscher och professioner med tydlig kunskapskoppling. När det 

visade sig att revisions- och konsultbyrån Grant Thornton (GT) tipsade om ett uppsats-

ämne på deras hemsida relaterat till vad vi ville studera togs ett snabbt inledande möte 

med Karl Pettersson som är studentrepresentant på GT i Kalmar. Genom mötet fick vi 

grundläggande information om företaget, hur de arbetade samt vidare kontakter inom 

organisationen på huvudkontoret i Stockholm, däribland Malin Isaksson som är emplo-

yer brand strateg på GT. Dessa personer kontaktades för att få djupare kunskap om hur 

GT arbetar med rekryteringsprocessen, vad de värderar hos en medarbetare och vad de 

definierar som talang. 

När vi analyserat våra samtal med representanterna på GT formulerades frågorna till 

enkäten. Dessa delades upp i två skilda syften, en del som skulle mäta talang och en del 

som skulle mäta faktorerna som studien efterfrågar. En pilotstudie gjordes i två steg på 

studenter som ombads reflektera över frågorna och vad de tänktes representera samt om 

de var enkla att förstå och besvara, även vår handledare ombads kommentera enkäten. 

För att få ett mått på vilka faktorer som studenterna värderade hos en arbetsgivare ut-

formades tre olika frågesektioner där vi bad respondenterna markera hur viktigt olika 

egenskaper är för dem med 1) ett arbete, 2) med en arbetsgivare samt lista 3) deras 

drömarbetsplats och markera vilka egenskaper som gjorde att just det företaget var de-

ras drömarbetsplats. Datan kodades enligt en framtagen manual (se bilaga 6) och sedan 

sammanställdes, analyserades och kommenterades den samt utvärderade bortfallet.  
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2.8 Kritik 

2.8.1 Källkritik 

För att öka studiens kvalitet och relevans har materialet som använts valts ut noggrant 

och sekundära källor har bedömts utifrån tillförlitlighet, publiceringsår och i vilken ut-

sträckning de tidigare blivit refererade. I möjligaste mån har ursprungskällor använts 

och nyare litteratur har valts framför annan då ”färskare” forskning torde vara mer aktu-

ell och innehålla nya rön. Då fenomenet employer branding är relativt nytt är majorite-

ten av källorna i denna studie från 2000-talet med några få undantag.  

2.8.2 Kritik av framtagen talangidentifieringsmetod 

Författarna är medvetna om att metoden för talangidentifiering i sig är bristande i de 

avseenden att talang är ett begrepp som anses vara svårdefinierat och mångtydigt. För 

att rättvist kunna bedöma huruvida en individ är en talang så krävs det undersökning av 

ytterligare faktorer som kan vara av mer social och emotionell karaktär, vilket torde 

vara lättare att bedöma vid personliga intervjuer, men metoden anses ändå kunna bidra 

till en tillfredsställande urskiljning som visar på talangegenskaper. 

2.9 Kvalitetsmått 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) finns tre typer av kvalitetsmått som blir aktuella 

när studiens trovärdighet bedöms. Validitet handlar om i vilken utsträckning man har 

mätt det man inledningsvis avsåg att mäta medan reliabilitet mäter hur pass tillförlitliga 

mätinstrumenten varit, således till vilken grad en upprepad undersökning skulle uppnå 

samma eller liknande resultat. Slutligen innebär objektivitet ett mått på hur mycket fors-

karens värderingar har påverkat resultatet, det vill säga, hur pass mycket denne undvikit 

ett subjektivt synsätt.  

2.9.1 Reliabilitet och validitet 

I denna studie har flera åtgärder tagits för att öka reliabiliteten. I undersökningen har 

flera frågor ställts för att mäta samma begrepp vilket torde öka den interna reliabiliteten. 

Ytterligare faktorer som stärker reliabiliteten är att datan som samlats in inte behövts 

kodas av manuellt utan det har dataverktyget tagit hand om och kodat datan enligt en 

kodningsmall som tagits fram, vilket gjort att datan direkt kunde importeras till analys-

verktyget. 
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Validiteten bör alltid ifrågasättas när en studie görs (Bryman & Bell 2005).  I denna 

studies fall handlar det främst om begreppet talang, här finns många definitioner och 

efter de avgränsningar som denna studie antagit har vi inte mätt talang enligt någon utav 

dessa definitioner. Men utifrån den metod som anpassats från studiens teoretiska refe-

rensram, anses validiteten vara god. 

Vad det gäller validiteten i enkätstudien, så vidtogs åtgärder för att stärka denna, bland 

annat genom att göra två pilotstudier, samt att studiens handledare kommenterade enkä-

ten under utformandet. 

2.9.2 Replikerbarhet och generaliserbarhet 

För att öka replikerbarheten har det noga redogjorts för hur denna studie genomförts i 

metodkapitlet. Det har redogjorts för vilka sökord som använts för att hitta litteratur 

inom ämnet för inläsning, och resultattabeller samt frågeformulär har bifogats som 

bilagor till rapporten. 

De resultat som presenteras i studien gäller enbart för det urval som studerats, svaren 

kan endast härledas till de som svarade på enkäten. Dock bör resultaten eventuellt kun-

na generaliseras till liknande urvalsgrupper. 

2.9.3 Objektivitet och influenser från fallföretaget 

Då vi beslutade oss för att Grant Thornton skulle medverka i studien gjordes vissa ställ-

ningstaganden om objektivitet. Vi avsåg undersöka vilka faktorer som avgör ekonom-

studenters val av arbetsgivare och studien är i mångt och mycket generell för revisions- 

och konsultbranschen samt för vad ekonomstudenter i allmänhet efterfrågar av en ar-

betsgivare. Detta ses som en styrka i uppsatsen och kan öka dess generaliseringsförmå-

ga och dess förankring i bakgrundsdiskussionen som berör fenomenet employer bran-

ding i allmänhet. Studien mäter också de tillfrågades image av fallföretaget, vilket vi är 

medvetna om kommer att ge resultat specifika för fallföretaget som inte är tänkta att 

generaliseras. Vi anser oss tämligen oberoende och opåverkade av fallföretaget, då det 

är vi som drivit engagemanget och vi erhåller inte heller något finansiell ersättning av 

Grant Thornton. Informationen som delgivits från fallföretaget anses inte vara av käns-

lig, sekretessbehandlad, karaktär utan tämligen allmängiltig. Ett ömsesidigt förtroende 

har förelegat mellan fallföretaget och uppsatsens författare.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I teorikapitlet introduceras läsaren för de teorier som ansetts relevanta att behandlas i 

den här uppsatsen. Teorin inleds med övergripande information om varumärket, sedan 

introduceras läsaren för arbetsgivarvarumärket och motivationsfaktorer och teorier om 

hur generation Y värderar sin arbetsplats följer därefter och sedan diskuteras vikten av 

kompetent humankapital i kunskapsintensiva branscher vilket leder in på talangdefini-

tionen och hur den knyter an till employer branding. Avslutningsvis presenteras en 

modell som sammanfattar teorikapitlet.  

3.1 Varumärket 

”In the 21
st 

century, branding will ultimately be the only unique differentiator be-

tween companies.”                  Fortune Magazine, (se Melin 2006 s. 15) 

Under de senaste två decennierna har starka varumärken blivit ett allt mer omdiskuterat 

ämne inom vida kretsar. Varumärken är inget nytt utan har funnits sedan en lång tid 

tillbaka genom historien, eftersom människor tidigt har haft ett behov av att märka och 

differentiera olika ting, men det är med det nya millenniet som varumärket som feno-

men har nått nya dimensioner. En anledning till detta är myntandet av begreppet brand 

equity - ”varumärkeskapital” som fått stor uppståndelse då det har bidragit till en ny 

medvetenhet om varumärkets betydelse som en värdefull tillgång för företaget som går 

att värdera finansiellt och som kan utgöra ett strategiskt konkurrensmedel (Melin 2006). 

Varumärkeskapitalet definieras av Josh McQueen som skillnaden mellan varumärkets 

värde i konsumentens ögon och hur den rena produktens värderas utan tillsatsen av va-

rumärkesnamnet (Elliot & Percy 2007 s. 81) eller mer förenklat av Farquhar (1989) som 

”the added value with which a brand endows a product” (se Melin 2006 s. 45). 

”A product is something that is made in a factory; a brand is something that is 

„bought‟, by a customer. A product can be copied by a competitor; a brand is 

unique”.                                                                         Stephen King (1984) se Ind 1997 

Fram till slutet av 1900-talet förknippades termen ”varumärke” främst med konsument-

varor och tjänster. Idag används termen betydligt bredare och fungerar snarare som en 

betecknare för vad som helst som innehar en distinkt identitet och det rykte, som för-



 

 

 

  25 (86) 

 

 

knippas med den identiteten och på så vis har varumärkestänket blivit trendigt inom 

modern management (Barrow & Mosley 2005).  

I ett employer brandingsammanhang kan varumärket ses som distinkta uppfattningar av 

en arbetsgivare och hur dessa har formats hos målgruppen - potentiella anställda (Mef-

fert, Burmann & Koers 2002; Petkovic 2004, se Wilden et al. 2010). Den svåra uppgif-

ten som företag står inför är att styra och integrera de olika varumärkesidentiteterna som 

det kommunicerar ut till sina olika målgrupper (konsumentvarumärket, företagsvaru-

märket och arbetsgivarvarumärket). Här behöver det finnas ett samarbete mellan företa-

gets marknads-, kommunikations- och Human Resourcesavdelning och det krävs en 

medvetenhet om hur den enes agerande kan påverka den andres varumärke, på så sätt 

får arbetsgivarvarumärket en påverkan på hela rörelsen och hur intressenter uppfattar 

denna (Wilden et al. 2010). Barrow och Mosley (2005) hävdar också att de olika avdel-

ningarna kan uppnå synergieffekter om de antar en mer integrerad syn på utvecklandet 

och styrningen av varumärket. 

Tjänsteföretag använder sig karaktäristiskt av företagsnamnet som prioriterat varumärke 

vilket får konsekvenserna att alla aktiviteter inom företaget avspeglas i varumärket som 

blir företagets främsta ansikte utåt. Detta brukar benämnas som att ”everything about an 

organisation talks” (Melin 2006 s. 26). Företagsimage och renommé har värderats högt 

inom tjänsteföretagens marknadsföring och det är viktigt att de ständigt arbetar för att 

förbättra och höja dessa. Varumärket blir också för arbetssökande en viktig kvalitetsin-

dikerade informationskälla som påverkar vilken kvalitet som de tilldömer företaget som 

arbetsplats eftersom de på förhand inte kan veta hur det är att arbeta på företaget (Dawar 

& Parker 1994; Koku 1995, se Wilden et al. 2010), annat än grundat i word-of-mouth 

ute på arbetsmarknaden. Att arbeta fram ett starkt arbetsgivarvarumärke blir därav ett 

sätt att förbättra varumärkets informationsbärande funktion när prospektiva arbetstagare 

söker arbete (Wilden et al. 2010). 

3.2 Employer Branding  

Att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke på arbetsmarknaden är ett sätt för en orga-

nisation att föra fram sitt värde som arbetsgivare för att förbättra rekrytering, behålla 

värdefulla anställda och öka värdet på sitt humankapital inom företaget (Backhaus & 

Tikoo 2004). Vidare menar Ewing et al. (2002 se Backhaus & Tikoo 2004) att arbetsgi-
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varvarumärken blir mycket användbara i den ökande kunskapsbaserade ekonomin i vil-

ken skicklig personal ofta är en bristvara. Employer branding beskrivs som en förläng-

ning av Human Resource Management (HRM) och i den ökade konkurrensen om ar-

betskraft på arbetsmarknaden finns ett behov av att stärka varumärkets betydelse och att 

arbeta för att skapa ett gott rykte och image hos potentiell men också nuvarande arbets-

kraft (Jenner & Taylor 2007 se CIPD 2007). Den rådande situationen liknas ibland för 

ett slag eller ett krig där de effektivaste vapnen blir välrenommerade arbetsgivarvaru-

märken (Martin 2007 se CIPD 2007). 

Det är anställningsupplevelsen som enligt Versant Works (se Xia & Yang 2010) ligger 

till grund för arbetsgivarvarumärket och inkluderar både påtagliga faktorer som lön, 

belöningar och förmåner men även immateriella faktorer som organisationens kultur, 

värderingar, ledningsstil och möjligheter till utveckling och fortbildning. Davies (1992 

se Davies 2007) menar att arbetsgivarvarumärket precis som varumärken generellt be-

rörs av fyra huvudsakliga attribut; möjligheten till differentiering, förmågan att skapa 

lojalitet, att tillfredsställa och att utveckla en emotionell tillgivenhet. 

Nedan presenterad modell togs fram 2004 av Backhaus och Tikoo och menar att emplo-

yer branding i grunden kan generera två huvudsakliga tillgångar: 1) varumärkesassocia-

tioner och 2) varumärkeslojalitet. Modellen tar ett internt och ett externt perspektiv.  

   EXTERNA FAKTORER 

 

 

 

 

 

 

   INTERNA FAKTORER 

Associationer hos betraktaren skapar en image av företaget som arbetsgivare som i bäs-

ta fall kan attrahera viktig personal till företaget. Likaså påverkar arbetsgivarvarumärket 

organisationskulturen genom ett ömsesidigt samband och organisationens identitet som 
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Figur 1. 

                            Employer branding framework 

Backhaus & Tikoo (2004) s.505 

Tolkad av uppsatsens författare. 
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i sin tur kan bidra till intern varumärkeslojalitet vilket kan resultera i en ökad produkti-

vitet bland de anställda (Backhaus & Tikoo 2004).  

”Image is not what the company believes it to be, but the feelings and beliefs 

about the company that exist in the mind of its audiences”  

                                                                                                             Hatch & Schultz (1997) s. 359 

Enligt skaparna av modellen ”employer branding framework” så är associationer utav 

varumärket de tankar och idéer ett varumärke skapar i konsumentens huvud under en 

längre tid. Dessa uppfattningar kan både vara verbaliserade men också på en annan 

nivå, mer relaterade till känslor som framkallas. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) kan 

man se till flera sidor utav detta begrepp; dels de direkta fördelar som en potentiell ar-

betstagare kan få om denne börjar arbeta på företaget i fråga såsom lön, förmåner och 

semester och dels olika symboliska fördelar som uppfattningar om firman som berör hur 

prestigefull den är och vilken social acceptans som en anställd kan få från vänner och 

bekanta genom att arbeta för företaget. 

Hewitt Associates, ett världsledande konsultföretag inom Human Resources och Outso-

urcing, det amerikanska The Conference Board och magasinet The Economist har ge-

nom studier identifierat vissa generella fördelar med employer branding; det leder till en 

förbättrad rekrytering, bibehållande av personal och en ökning av befintliga medarbeta-

res engagemang. De menar också att liknande studier som har utforskat fördelarna av att 

vara en högt rankad arbetsgivare har identifierat liknande vinster så som lägre kostna-

der, ökad kundnöjdhet och förbättrade finansiella resultat (Barrow & Mosley 2005). 

Hewitt Associates har i en studie styrkt att de ”bästa” arbetsgivarna får de ”bästa” an-

ställda som presterar på högst nivå eftersom dessa är mycket dedikerade i sitt arbete 

vilket visade på att investeringar i arbetsgivarvarumärket kan löna sig och på sikt ha en 

påverkan på flera finansiella indikatorer (Xia & Yang 2010). 

Dagens varumärkeshantering kräver enligt Foster et al. (2010) att fokus ligger både på 

extern och intern branding om man siktar på att nå framgång. Kampen om framtidens 

talangfulla arbetssökande kan enligt Huang och Lui (2010) nås genom att både externt 

kommunicera att företaget är en bra arbetsplats och internt skapa de bästa arbetsvillko-

ren för sin arbetskraft. Anställda som ges möjlighet att utvecklas såväl personligen som 
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professionellt, som är väl kompenserade och bra behandlade blir troligtvis mer nöjda 

med sin situation, mer motiverade och därav mer produktiva (Khatri et al. 2010).  

3.2.1 Att se arbetstillfällen som en produkt 

Employer branding handlar i rekryteringssammanhang om att paketera psykologiska, 

ekonomiska och funktionella fördelar förknippade via associationer hos potentiella 

medarbetare om företaget som arbetsplats Om företaget är medvetna om dessa uppfatt-

ningar och associationer så kan organisationen lättare skapa ett attraktivt och konkur-

renskraftigt arbetsgivarvarumärke (Thorne 2004, se Wilden et al. 2010). 

McKinsey Consulting förespråkar att arbetsgivare måste se sina anställda som kunder 

och därmed använda utvecklade marknadsanalystekniker för att identifiera deras hu-

vudkonkurrenter och vilka företagsattribut som attraherar potentiella medarbetare mest, 

(Hieronimus et al. 2005 se Elliot & Percy 2007). “If the brand does nothing for your 

employees why should they serve the brand?” tillägger Hatch och Schultz (2008). Om 

arbetstillfällen likställs med produkter kan företaget använda traditionella marknadsfö-

ringstekniker för att skapa jobb som möter både de anställdas och företagets behov och 

därigenom kommunicera fördelarna med en anställning hos dem på både interna och 

externa marknader (Wilden et al. 2010). 

Dahlén och Lange (2003) beskriver köpprocessen i tre steg, vilken kan liknas vid be-

slutsprocessen vid valet av ett arbete. Det inledande steget är att skapa varumärkeskän-

nedom och kännedom om produkten och dess attribut, därefter följer ett steg där fokus 

ligger på att skapa en positiv attityd hos kunden – arbetstagaren, gentemot produkten 

och varumärket. Det avslutande steget i beslutsprocessen berör köpintention, hur kun-

den slutligen beslutar att välja produkten och varumärket, det har skapats preferenser. 

3.2.2 Varumärket och arbetsplatsen som en identitetsskapare 

”Den sociala identitetsteorin” introducerades i slutet av 1980-talet av bland annat Ash-

forth och Mael (1989 se Lievens et al. 2007) och menar att människors identitet och 

självkänsla delvis bestäms av deras tillhörighet i olika sociala grupper som till exempel 

organisationen som de arbetar för. Arbetssökande tenderar att söka sig till företag som 

har en överensstämmande identitet med deras egen självuppfattning (Ashforth och Mael 

(1989 se Huang och Liu 2010). Studier av Van Dick (2004 se Livens et al. 2007) och 

Hatch och Schultz (2008) indikerar att den identifiering som en anställd gör med företa-
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Sociala behov

Gemenskap och kärlek

Behov av trygghet

Säkerhet och beskydd

Fysiologiska behov

Kroppsliga behov av värme och föda

get grundar sig mer i den stolthet och respekt som denne känner att tillhörigheten med-

för än det materiella utbytet som anställningen innebär.  

Företagsidentiteten präglas utav verksamhetsområdet och kultur och enligt Alvesson 

(2004) handlar det om att svara på frågor som ”Vem är vi?” och ”Vad är det som ut-

märker oss?” vilket skiljer sig från imagefrågor som ”Hur vill vi att andra ska se oss?” 

och ”Hur bör andra uppfatta vår särprägel?”.  

3.3 Motivationsfaktorer hos en arbetstagare 

3.3.1 Maslows behovshierarki 

För att förstå vad som attraherar människor med ett arbete är det en idé att gå tillbaka 

till vilka behov en människa har. En av de mer klassiska modellerna för att förklara des-

sa behov är Maslows behovshierarki. Modellen visar att en människa har olika nivåer av 

behov, de mest viktiga och basala i botten, fysiologiska behov såsom behov av värme 

och föda, därefter behovet utav trygghet och beskydd. Nästa nivå är sociala behov, där 

en känsla utav tillhörighet och kärlek återfinns. Därefter finns uppskattningsbehov på 

nästa nivå, med behov av bekräftelse och status. På den högsta nivån finns självförverk-

ligande behov, dessa behov känner inte en människa av förrän alla de andra är uppfyllda 

och handlar om till exempel personlig utveckling (Armstrong & Kotler 2011 se figur 2).  

Enligt Wolvén (2000) är det främst den soci-

ala drivkraften som gör att vi vill arbeta,  

då människor har ett behov av stöd,  

gemenskap och uppskattning vilket  

uppfylls genom att ha ett arbete  

att gå till, detta kan ge en kän- 

sla av identitet och kontakt- 

med andra människor. 

3.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzberg et al. (1999) har i en studie med syftet att påvisa vad som motiverade anställ-

da på ett företag utvecklat den så kallade ”tvåfaktorsteorin” vilken består i korthet av 

motivations- och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är faktorer som respondenterna 

nämnde när de uppgav att de var nöjda med sitt arbete och var ofta relaterade till presta-

Uppskattningsbehov 
Självkänsla, bekräftelse och status 

Behov av självförverkligande 
Personlig utveckling 

Figur 2. 

                            Maslow‟s Hierarchy of Needs 

Armstrong & Kotler (2011) s.177 

Tolkad av uppsatsens författare. 
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tion, erkännande, ansvar, arbetet i sig självt, utveckling och karriärmöjligheter. Hygien-

faktorerna är faktorer som respondenterna angav när de inte var nöjda med sitt arbete. 

Dessa var ofta relaterade till saker runt om själva arbetet som exempelvis arbetsförhål-

landen, policys, lönenivå, kvalitén på relationerna mellan de anställda, förmåner, an-

ställningsskydd och övervakning. Herzberg et al. (1999) menar att hygienfaktorerna inte 

kan motivera en anställd utan bara göra dem missnöjda om de inte uppfyller kraven som 

den anställde har och ju fler av motivationsfaktorerna som förekommer ju desto fler av 

hygienfaktorerna kan tolereras. Kritik mot Herzbergs teorier har bland annat presente-

rats från Bassett-Jones och Lloyd (2005), då en undersökning som de genomfört resulte-

rade i att lön också borde ses som en motivationsfaktor. 

3.3.3 McClellands prestationsteori 

Ytterligare en välkänd teori när det gäller människors behov är McClellands prestations-

teori (1965 se Pinnington & Edwards 2000) vilken innebär att tre olika behov hos män-

niskor kan urskiljas; behovet av makt, behovet av kontakt och samhörighet samt ett pre-

stationsbehov. Jha (2010) är inne på ett liknande spår men namnger samhörighetsbeho-

vet som behov av tillhörighet och adderar även ett behov av tillväxt. De olika behoven 

beskriver Jha (2010) enligt följande: 

 Behov av tillväxt är en persons önskan att växa och utvecklas som människa. Människor med 

högt behov utav tillväxt tenderar att ha en större självinsikt, spontanitet, problemfokus, ser 

värdet i objektivitet, autonomi och kreativitet. 
 

 Prestationsbehov är en persons motivation och prestationsförmåga. Denna egenskap är ofta 

kulturellt betingad och är en nyckelfaktor för entreprenörer. 
 

 Människor med ett stort tillhörighetsbehov tenderar att vara utåtriktade och pratglada, de är 

självsäkra när det gäller deras prestationsförmåga i grupp och de ser det som åtråvärt att spen-

dera maximalt med tid för att bevara sociala relationer. 
 

 Behovet utav makt återges i en människas vilja att influera, lära och uppmuntra andra till att 

uppnå resultat. Människor med ett stort behov av makt uppfattas som påverkansfulla på andra 

och ses ofta bygga sitt rykte kring position och auktoritet. Dessa människor har också ett mer 

kontrollerande och aktivt sätt att interagera med andra individer. 

3.4 Värdering av arbetsplats 

Cable och Turban (2003) har identifierat ett par nyckelfaktorer när arbetssökande vän-

der sig till vissa företag: 1) graden av familjaritet, det vill säga hur väl man identifierar 

sig med organisationen och 2) externa rankingar av företagets rykte. Författarna menar 
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att ju mer positivt anställda uppfattade företagets externa rykte desto mer uppskattade 

de sin arbetsplats och kände en stolthet över att vara verksamma där. På så sätt myntade 

författarna ett ”employment equity-perspektiv” som visar att ”an employer brand can 

add value to a job beyond a job itself” (se Edwards 2010 s. 9).  

3.4.1 Studenters och arbetssökandes perspektiv 

Collins och Stevens (2002) som undersökt studenters attityder till framtida arbetsgivare 

fann att dessa tenderade att ha mer favoriserande attityder till organisationer som de 

kommit i kontakt med redan under sin studietid. De tenderade också att uppmärksamma 

organisationer som generellt byggt upp starka företagsprofiler viket tyder på att de före-

tag som satsat på sponsorskap och att synas hade klara fördelar. Generell marknadsfö-

ring (inte endast med betoning på att annonsera ut lediga tjänster) visade sig spela en 

viktig roll för att bygga upp företagets rykte och attraktivitet som arbetsgivare (se Ed-

wards 2010). 

När Wilden et al. (2010) tillfrågat arbetssökande om var de vill arbeta har dessa dock 

haft svårt att peka ut ett specifikt företag och tenderat att oftare peka ut en bransch. Re-

spondenterna uttryckte preferenser för att arbeta inom den nämnda branschen med an-

ledning av exempelvis de produkter eller arbetsuppgifter som den innefattas av. Det har 

också visat sig att mindre erfarna arbetstagare som precis lämnat den akademiska värl-

den ofta ser till konsumentvarumärket som en dominerande eller enda källa till informa-

tion om företaget. Barrow och Mosley (2005) styrker att det existerar samband mellan 

arbetsgivarvarumärket och konsumentvarumärket. Arbetsgivarvarumärket spelar en 

kritisk roll när det gäller utformningen och stöttandet av konsumentvarumärket och vice 

versa eftersom det varumärke som konsumenter stöter på i sin vardag, och har bildat en 

uppfattning om, påverkar hur de tänker om att arbeta för företaget bakom varumärket. 

Barrow och Mosley (2005) hävdar att ett det finns ett samband mellan ryktet om ett 

företags produkter och tjänster och hur de uppfattas som arbetsgivare, de menar att an-

ställda blir stolta över att arbeta för en arbetsgivare som har ett starkt varumärke och ett 

gott rykte och att det ger de anställda högre status och gör företagets image mer positiv. 

Wilden et al. (2010) menar att faktorer som karriärutveckling, prestationsbaserade er-

sättningar och arbetsklimat är svåra för en potentiell anställd att bilda sig en uppfattning 

om och de får istället använda sig av de signaler som arbetsgivarvarumärket sänder ut 
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för att kunna värdera företaget enligt dessa faktorer. Wilden et al. (2010) menar också 

att det finns en skillnad mellan yrkesmässigt erfarna arbetssökande och mindre erfarna. 

De mer erfarna respondenterna värderade mer långsiktiga egenskaper som kan associe-

ras med karriärutveckling, möjligheter till befordran och kultur på arbetsplatsen. De 

mindre erfarna värderade mer att ha ett starkt varumärke på sitt CV samt att de får trä-

ning och mentorskap. Monetära belöningar var viktigt för båda grupperna men inte den 

viktigaste för någon av dessa grupper, även om de mindre erfarna lade större vikt vid 

lönen. Caliguiari et al. (2010) menar att det skiljer sig mellan samhällen vad arbetssö-

kande värderar. I individualistiska samhällen är arbetssökande mer intresserade av deras 

egna preferenser, behov och rättigheter medan arbetssökande i kollektivistiska samhäl-

len mer värderar faktorer som tillhörighet och gott rykte.  

3.4.2 Vad efterfrågar generation Y? 

Vaiman och Vance (2008) menar att fler länder går från att vara tillverkningsindustrier 

till att bli serviceindustrier, därav ökar antalet arbetstillfällen inom kunskapsintensiva 

företag som kräver akademisk utbildning och expertkunskaper. Den förändrade mark-

nadssituationen leder till att arbetskraft ur generation Y (födda 1977-1994) ökar. Dessa 

representerar idag enligt författarna omkring 20 procent av arbetskraften men förväntas 

inom de kommande åren fördubblas till att omfatta närmare 40 procent av arbetsmark-

naden. 

Lind (1988) pekar på det ökade behovet av personlig utveckling som märks ute på ar-

betsmarknaden och att detta mer blir ett krav och något som generation Y ser som en 

skyldighet hos arbetsgivaren att erbjuda. Martin (2007 se CIPD 2007) styrker att unga 

akademiker och young professionals är mer attraherade av professionell utveckling och 

samtidigt mindre intresserade av organisationens produkter, tjänster och etik, samt ännu 

mindre intresserade av dess ledarskap och hur företaget går.   

Vaiman och Vance (2008) hävdar att generation Y anses vara entreprenöriella, optimis-

ter och icke konservativa, de är också mer egocentriska och fokuserade på sig själva. 

Enligt Barrow och Mosley (2005) har denna generation dessutom ett utpräglat behov av 

att bli sedda och att deras arbete bekräftas av företagsledningen, de vill bli coachade och 

belönade för vad de åstadkommer. Housley (2007 se CIPD 2007) beskriver vidare gene-

ration Y som unga och ambitiösa där internationella karriärmöjligheter och flexibla ar-
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betstider är måsten snarare än förmåner. Ytterligare faktorer som författaren identifierat 

som viktiga i denna generation är att de vill kunna klättra och befordras inom företaget, 

de söker en balans mellan privatliv (fritid) och arbete, en bra lön och att företaget arbe-

tar med corporate social responsibilityåtgärder. Policys och program för ”work-life ba-

lance” attraherar generation Y (Barrow & Mosley 2005; Carless & Wintle 2007) likaså 

ses miljö och samhällsengagemang som en viktig faktor av dem (Barrow & Mosley 

2005). 

3.5 Kunskapsföretag 

Kunskap sägs betyda oerhört mycket för nutida affärs- och arbetsliv och ”kunskapsföre-

tag”, ”kunskapsekonomi” och ”kunskapsstyrning” har blivit nya nyckeltermer enligt 

Alvesson (2004) och det som skiljer kunskapsföretag från andra organisationer är i hu-

vudsak att de tar stort fokus på personalens kvalitet och motivation. Alvesson (2004) 

skiljer på professionella serviceföretag och FoU-företag där det första inbegriper bland 

annat revisions- och managementkonsulter. Många professionella serviceföretag är 

starkt beroende av sitt varumärke och dess image eftersom kunskap har en osynlig och 

opåtaglig karaktär. Personalens färdigheter utgör kunskapsföretagets specifika kompe-

tens och kan, om de är organisationsspecifika, bli viktiga konkurrensfördelar. Därför 

väljer många professionella serviceföretag att fokusera på rekrytering, urval och starka 

företagskulturer som kan behålla de skickliga anställda som bidrar till dess framgång 

(Pfeffer 1994 se Alvesson 2004). 

Alvesson (1995) menar att det är svårt att sätta konkreta gränser för vad som räknas som 

kunskapsföretag, då i princip alla företag på något sätt baseras på kunskap av någon 

grad, det som då utmärker kunskapsintensiva företag är att kunskapen är mer relaterad 

till specifika individer inom organisationen än organisationen i sin helhet. Kunskapsfö-

retag kan enligt Sveiby och Risling (1987, s.11f) karakteriseras genom att ”produktio-

nen är ickestandardiserad, kreativ, individberoende eller komplext problemlösande”. 

Exempel på kunskapsintensiva företag är advokat-, revisions- och reklambyråer där 

enligt Edvinsson och Malone (1997) de mänskliga resurserna i form av skicklighet, 

kunskap och erfarenhet tillsammans skapar det totala humankapitalet.  

Arbetsgivarvarumärket används för att tillskaffa sig humankapital, i antagandet om att 

humankapitalet bringar värde för företaget. Alvesson (2004) menar att identitetsfrågor 
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är av särskild vikt i många kunskapsföretag där lojalitet och imagestyrning har stor in-

verkan och att dessa företag utmärker sig också i jämförelse med andra genom att de 

förknippas med vissa starka symboliska resurser som utbildning, status, hög lön och 

intressanta arbetsuppgifter som konstruerar dess positiva yrkesidentitet. 

3.6 Talangbegreppet 

Att definiera talang är inte lätt och många företag vet inte hur de ska precisera detta 

mångfacetterade begrepp (The Economist 2006 se Beechler & Woodward 2009).  

”Talent is the sum of a person‟s abilities… his or her intrinsic gifts, skills, know-

ledge, experience, intelligence, judgment, attitude, character and drive. It also in-

cludes his or her ability to learn and grow”.  

         McKinsey & Co; Michaels et al. (2001) se Beechler & Woodward (2009) s. 274 

En av de vanligaste talangbeskrivningarna är i sin enkelhet att det rör sig om personer 

som både presterar på en hög nivå och som visar på en stor potential (Horvathova 2009) 

i dagsläget och även imorgon vid skiftande förutsättningar (Beechler & Woodward 

2009). Dessa utgör företagets ”A-lagsspelare” och består endast av omkring 10-20 pro-

cent av den totala arbetsstyrkan (Bradford Smart 2005 se Beechler & Woodward 2009). 

Koubek (2007) hävdar att antalet talanger ute på arbetsmarknaden är tämligen begrän-

sad vilket initierar en kamp mellan arbetsgivarna i att finna och vinna dessa (se Hor-

vathova 2009). 

Det finns en rad faktorer som sägs ligga bakom den ökade kampen om talang på ar-

betsmarknaden. För det första så har minskade födelsetal i väst och den oproportionella 

andelen baby boomers, (de som föddes i efterkrigstiden på 1940-talet), som är på väg att 

pensioneras - samtidigt som färre finns att tillgå i arbetsför ålder för att ersätta dessa - 

lett till ett underskott i utbudet av arbetskraft (Potter 2005 se Beechler & Woodward 

2009). För det andra så har, förutom demografiska förändringar, även den ökade globa-

liseringen bidragit till ekonomisk integration över nationsgränser vilket också påverkar 

utbudet av arbetskraft. Slutligen för det tredje så har skiftet från produktbaserade till 

kunskapsbaserade ekonomier också fått en stor inverkan på det humankapital som efter-

frågas eftersom tjänstesektorn och kunskapsintensiva branscher tar allt mer mark (Be-

echler & Woodward 2009). 
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3.7 Sammanfattning av teoretiska insikter 
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Modellen som presenteras ovan är tänkt att sammanfatta den teori som introducerats i 

detta kapitel och ska ge en övergripande bild av hur de olika styckena och 

ämnesområdena är relaterade till varandra, detta torde bidra till en helhetsförståelse för 

fenomenet employer branding. I empirikapitel går författarna vidare med det externa 

perspektivet av arbetsgivarvarumärket vilket är huvudfokus i denna studie, (markerat i 

ruta 1). Resterande samband och kopplingar kring employer branding som fenomen 

behandlas endast i studiens periferi. 
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Figur 3. 

       Utveckling av ”Employer branding framework” 

Modifierad av uppsatsens författare 

Talangens preferenser 
Faktorer som ”talanger” 
anser viktiga vid värdering 
och val av arbetsgivare. 
Fokus i studien. 

Image och rykte 
Hur intressenter,  
däribland ”talanger” 
uppfattar förtaget. 
Fokus i studien. 

Intern branding 
Kan skapa lojalitet och positiv WOM som bidrar i arbetsplatsens employer 
brand och bidrar till positiva associationer, som leder till positiv image. 
Behandlas i studiens periferi. 

Extern branding 
Arbetet med företags-
varumärket som en del 
av arbetsgivarvarumär-
ket. Behandlas i studi-
ens periferi. 

1 
 

Organisatio-
nens image 

Motivationsfaktorer 
Faktorer som påverkar 
arbetssökande, där-
ibland ”talangers”, 
attityder kring valet av 
arbete. Fokus i studien. 
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4. Fallföretaget Grant Thorton 
 

I det här avsnittet beskrivs studiens fallföretag Grant Thornton. Bland annat behandlas 

hur Grant Thornton i dagsläget uttryckligen bedriver sin Employer branding, hur man 

framställs i platsannonser och hur man arbetar för att rekrytera studenter. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av de medarbetare på Grant Thornton som kontaktas för 

att bidra med sina insikter om verksamheten.  

4.1 Grant Thornton 

Grant Thornton är enligt sin hemsida ”Sveriges ledande revisions- och konsultföretag 

för entreprenörer och entreprenörsföretag” (GT 1). De erbjuder konsulttjänster inom 

revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning och i Sverige har företaget cirka 900 

medarbetare och 139 partners. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och företaget har 

25 lokala kontor runt om i Sverige (GT årsredovisning 2009-2010). Grant Thornton 

International är en paraplyorganisation där Grant Thornton i Sverige är medlemmar. 

Den internationella organisationens medlemsföretag finns i över 100 länder med över 

30 000 medarbetare. 

4.1.1 Målgrupp för rekrytering  

Grant Thornton skriver på sin hemsida att den grundläggande meriten för att arbeta 

inom organisationen är goda akademiska meriter. Lika viktigt är det att den sökande 

trivs i rollen som revisor eller konsult och att denne kan arbeta självständigt och vara 

bekväm med att ta mycket eget ansvar. Andra egenskaper som premieras är att man är 

utåtriktad, social och att man kan arbeta i team. Att ha ett genuint intresse för företagets 

målgrupp är ytterst väsentligt och att utifrån detta vilja bygga långsiktiga relationer med 

kollegor och kunder (GT 2). 

Vid en genomgång av företagets platsannonser har följande utdrag hämtats:  

”På Grant Thornton är vi stolta över vår starka och varma företagskultur där alla har 

samma förutsättningar att utvecklas. Hos oss gör vi tillsammans upp en karriärplan. Med 

hjälp av den och vårt interna utbildningsprogram får du ny kunskap, fortsätter att växa 

och stärks i din yrkesroll. Här arbetar vi i team och stödjer varandra för att leverera 

tjänster med hög kvalitet och stort engagemang till våra kunder, entreprenörerna.”    

                                                                                                                                     (GT 3) 
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4.1.2 Grant Thorntons Recruitment och Retention report  

Grant Thornton (GT) skriver i en publikation från 2008 ”Recruitment and retention: the 

quest for the right talent” om hur rekrytering och bevarande av personal inte bara är en 

fråga för HR-avdelningen utan istället en viktig del i hela affärsstrategin. Det är behovet 

om den ansedda talangkompetensen som bidrar till konkurrenssituationen. Humankapi-

talsstyrning bedrivs i nära anslutning till organisationsstyrningen för att säkerställa att 

företaget har rätt medarbetare, på rätt plats vid rätt tidpunkt. För att hitta och identifiera 

den rätta ”talangen” måste rekryteringsprocessen systematiseras. Ett starkt arbetsgivar-

varumärke som kopplas till ett synliggörande av möjligheter inom företaget är viktiga 

faktorer för att lyckas vid rekryteringen likaså att arbeta fram en modell för att kunna 

anställa rätt personer för rätt uppgifter och se till att de utvecklas i rätt riktning skriver 

GT. De trycker på att ”uppmuntra interna talanger, det kritiska med att behålla dessa 

inom organisationen och vikten av att utveckla deras potential och få dem att vara inför-

stådda med företagets employer brand och att deras värderingar måste definieras och 

omslutas inte bara i ord utan också i varje enskild handling inom organisationen” (GT 

Recruitment and retention report 2008). 

4.2 Presentation av medarbetare som deltar i studien 

4.2.1 Karl Pettersson  

Karl Pettersson är 28 år gammal med en bakgrund på Ekonomprogrammet på Högsko-

lan i Kristianstad och har arbetat som revisorsassistent på GT:s lokalkontor i Kalmar 

sedan 2008. Karl är studentansvarig, vilket innebär att han ansvarar för kontakter med 

det lokala universitetet eller högskolan. I Karls uppgifter ingår att upprätta en student-

marknadsplan och planera in aktiviteter under året som riktas mot studenter, däribland 

medverkan på det lokala universitets arbetsmarknadsdag. 

4.2.2 Malin Isaksson  

Malin Isaksson har arbetat på GT i åtta år med flera olika ansvarsområden och är nume-

ra Employer brand strateg med titeln ”Senior Project Manager Employer brand” på hu-

vudkontor i Stockholm. Malin är i grunden utbildad inom Human Resources och arbetar 

med sitt team som består av resurser från både företagets HR- och marknadsavdelning i 

olika projekt som riktar sig mot fyra huvudskaliga målgrupper; studenter, young/senior 

professionals, medarbetare inhouse och alumner - tidigare medarbetare på företaget. 
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5. Empirisk undersökning 
 

I empirikapitlet redovisas huvuddragen av de empiriska insikterna som studien givit, 

vad enkäterna som skickats ut resulterat i och så återges delar av samtalet med Grant 

Thorntons studentansvarige i Kalmar och företagets Employer brand strateg i kompri-

merat format. Tabeller illustrerar hur de som tillhandahållit enkäten har svarat och 

resultaten redogörs för sakligt tillsammans med olika univariata analyser.  

För en mer grundlig redogörelse av studiens empiri så hänvisas läsaren till bilaga 3 

och 4, där samtalen återges i en mer utvecklad version. 

5.1 Samtal med Karl Pettersson 

Personligt möte, Grant Thorntons kontor i Kalmar den 13 april 2011 kl 11.30–12.30. 

Pettersson som arbetat som revisorsassist på Grant Thorntons (GT) lokalkontor i Kal-

mar sedan 2008 trivs bra på företaget och framhåller särskilt fördelarna med att de arbe-

tar nära kunden, som är ägarledda företag, det är mycket problemlösning och att de på 

ett snabbt sätt får en helhetssyn i uppdragen de tar sig an. Pettersson berättar att GT har 

vuxit snabbt i Sverige och att de närmar sig sina konkurrenter, vilka är de andra fyra 

stora revisionsbyråerna, se bilaga 11.1. 

”Vart efter vi har vuxit så har vi tagit mer kraft i studentarbetet och employer branding. […] 

2008 hade vi riktig växtvärk och behövde mycket folk, jättesnabbt. Så då blev employer 

branding mer eller mindre ett begrepp inom byrån.”                    Karl Pettersson 

Vidare berättar Petterson om hur de arbetar med sin studentmarknadsföring och fram-

håller att det är viktigt att arbeta för att synas och höras bland studenter och därför har 

GT studentansvariga på alla sina lokalkontor som samarbetar med och exponeras på 

ortens universitet. 

”På de större högskolorna och universiteten är det hård konkurrens mellan revisionsbyråer-

na, det ska man inte sticka under stol med, alla lägger mycket pengar på studentmarknadsfö-

ring”.                                                                                                           Karl Pettersson 

Pettersson beskriver GTs företagskultur som platt, den genomsyras mer av gemenskap 

än elittänkande och många har chansen att bli delägare, på så vis är det fler som ”delar 

på kakan”. Detta är ett argument GT använder i sin studentmarknadsföring. Vidare så 

pratar Pettersson om hur akademiska färdigheter spelar en viktig roll inom företaget när 
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de rekryterar tillsammans med engagemang, drivkraft, social kompetens och att kunna 

arbeta i team. 

”Jag är en redig medelmåtta i betyg, jag hade ett VG när jag gick ut, men då måste man ju 

väga upp det på andra sätt, att man gjort något annat. Jag engagerade mig i ekonomföre-

ningen och studentkåren”                                     Karl Pettersson 

Vidare när Pettersson får frågan om hur viktiga akademiska meriter är och hur de ser på 

talang så menar han att det är mer elittänkande i stora städer och att det finns en klar 

efterfrågan på ”talang” inom företaget. GT har ett samarbete med Nova100 och söker 

därigenom de bästa studenterna. Även sponsringen av SM i Ekonomi är ett medvetet val 

från GTs sida för att få studenterna medvetna om dem. Pettersson tror själv att det stu-

denterna, däribland talangerna, söker är en bra lön, förmåner, bra kollegor och utma-

nande arbetsuppgifter.  

”Oftast så inom revision så identifierar man sig med sitt företag och dess värderingar. Delar 

man inte dem så blir det inte bra i slutändan. Trivs man inte i sin yrkesroll så slutar man. 

[…] Känner man att man trivs så gör man ett bra jobb.”                                    Karl Pettersson 

Pettersson menar också att om medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation så blir 

också kunderna nöjdare i slutändan. 

”Om man själv är nöjd med vem man är och sin arbetsgivare så utstrålar man en helt annan 

självsäkerhet, mycket handlar om vad man levererar. Revision är i grund och botten en 

standardiserad produkt. En del av den sociala förmågan är att kunna leverera ett mervärde 

utöver en standardiserad revisionsberättelse”.                           

                                                                                       

Vad gäller dominanterna inom employer branding så uttrycker Pettersson att det finns 

ett ”sorts skimmer och mystik” kring företag som Google och IKEA som är svår att ta 

på, dels är det starka varumärken som är ”top-of-mind” men det är också svårt att peka 

ut konkret vad som gjort dem till så framgångsrika arbetsgivarvarumärken. 

 

  

Karl Pettersson  



 

 

 

  40 (86) 

 

 

Malin Isaksson 

5.2 Samtal med Malin Isaksson 

Via skype från Linnéuniversitetet i Växjö till Grant Thorntons huvudkontor i Stockholm 

den 28 april 2011 kl 10.30–11.10. 

Isaksson har arbetat på olika positioner inom Grant Thornton (GT) i åtta år och har nu-

mera ansvar för företagets arbete med arbetsgivarvarumärket. Isaksson menar att Emp-

loyer branding är ett brett område som genomsyrar det mesta man gör i ett företag. 

Isaksson beskriver fyra olika målgrupper GT arbetar mot: 1) studenter, 2) young eller 

senior professionals, 3) medarbetare och 4) alumner. 

”Så employer branding kan man säga täcker in allt från att en person träffar Grant Thorn-

ton första gången, får ett intryck till att man börjar rekryteringsprocessen, blir introducerad, 

man jobbar ett antal år, stöter på utbildning, utveckling, karriär, och hela den biten. Och sen 

hur man gör ett avslut och hur man håller relationen efter ett avslut”.         

Isaksson menar att målet med studentmarknadsföringen är att attrahera rätt talanger att 

kommunicera i rätt målgrupp och i rätt kanal, att inte bara kommunicera ut i den stora 

massan. 

”Så ett av målen är självklart att vi skall klättra på företagsbarometern (Universums, förfat-

tarnas förtydligande). […] Hela revisionsbranschen har backat lite i år faktiskt, vi är på 

28:e plats bland ekonomer i år faktiskt. Från 24:e, så det är ju inget bra, vi vill ju komma 

upp runt mellan topp 10, 15 där någonstans, så det har vi ju som mål med den gruppen. Ett 

mål är att öka antalet ansökningar, kvalitativa och bra ansökningar, locka till oss toppta-

langer”.       

Isaksson beskriver vidare de nivåer som de arbetar med i employer brand processen, 

från varumärkeskännedom, till att skapa intresse och sedan att få studenterna att söka 

och om det blir aktuellt väljer att tacka ja vilket senare leder till anställning. Isaksson 

beskriver sedan de kriterierna som de tittar på vid rekrytering 

”En fördel är ju att man är intresserad av affärer, […] entreprenörskap, eftersom vi riktar in 

oss på den kundgruppen så tydligt. […] att man kanske har drivit företag, att man kanske 

har det i familjen, att man är intresserad av det, att man läst specifika kurser inom entrepre-

nörskap och sådär. Engagemang - att man har en egen drivkraft. […] Det blir det att vi sö-

ker det som är våra värderingar så de passar in i de värderingar vi står för. Så det är mycket 

entreprenörer, drivkraft. Det är det vi tittar efter när vi läser CV:n, hur driven man verkar 

vara, hur mycket man engagerat sig osv. Innan när man kommer som student i alla fall, sen 

är det ju andra bitar, erfarenhet och så vidare som tar över”.                            Malin Isaksson 

Malin Isaksson 
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Isaksson menar att goda akademiska meriter är viktigt men att det är också är merite-

rande att man gjort något annat under sina studier också, eftersom man kan lära sig 

mycket av det och skaffa sig andra erfarenheter. Vidare menar Isaksson att GT uppfattas 

som ett ganska platt organiserat företag med en internationell touch som är öppet och 

engagerat, ett tillväxtföretag som brinner för entreprenörskap, och entreprenörer.  

Isaksson tror att studenter har vissa kriterier när de väljer arbete. De efterfrågar en ba-

lans i livet mellan fritid och arbete, sedan jämför de också sina värderingar med företa-

get i fråga, de vill gärna att det finns internationella kontakter, och möjlighet till utbild-

ning och att göra karriär. Vidare tror Isaksson att varumärket spelar stor roll när man är 

nyutexaminerad student eftersom man inte vet så mycket om företaget, där finns en 

skillnad mot young professionals som inte lägger lika stor vikt vid varumärken. I början 

vill man gärna arbeta på ett företag med ett välkänt varumärke som folk känner till, se-

nare blir företagets produkter mer viktiga och att det är spännande arbetsuppgifter. 

Isaksson nämner brist på moral, icke överensstämmande värderingar, brist på miljötänk, 

hierarki, övertid och för lite fokus på personalen hos företag som ”dealbreakers” som 

gör att studenter inte vill arbeta på företag. Internt arbetar GT med storytelling för att 

sprida god word-of-mouth om hur det är att arbeta på företaget och Isaksson tror att bra 

employer branding grundas i att det ska vara genuint. 

”Det handlar om är att göra det helhjärtat så att personerna som jobbar där tycker det är 

äkta och att det passar och hänger ihop så att man rekryterar in rätt personer och att man 

erbjuder dessa det som man har sagt och lovat”.                                    Malin Isaksson 

Det finns en rad fördelar med att arbeta med arbetsgivarvarumärket menar Isaksson. 

Kommunikationen kan styras strategiskt och besluten blir mer medvetna, resurserna 

som satsas har större chans att ge utdelning. Employer branding minskar risken för att 

träffa fel målgrupp och kommunicera med fel ord. Isaksson framhåller vikten att av lära 

känna sin målgrupp. 

”Man måste jobba långsiktigt och man måste göra det bra och det kanske man gör om man 

gör det år efter år och ändå håller i, för det tar ju ändå tid att jobba upp varumärket. Det är 

inget som går fort och så glöms det ju bort, slutar man jobba med det så går det ju ner gans-

ka så snabbt i alla fall bland studenter, det är min uppfattning. Nä men ni byts ju ut hela ti-

den så det är ju det som är grejen, det är nya personer som man jobbar med varje gång”.  

            Malin Isaksson  
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5.3 Enkäten 

5.3.1 Beskrivning av respondenter 

Medelåldern hos respondenterna är omkring 24 år (23,85) och åldersspannet ligger mel-

lan 21 till och med 34 år. Fördelningen mellan könen är 59,6 % kvinnor respektive 40,4 

% män (se bilaga 8).  Majoritet av se som besvarat enkäten studerade på Linnéuniversi-

tet i Växjö eller Kalmar. Det förekom dock en geografisk spridning då respondenterna 

fanns spridda över flera universitet, inkluderat Umeå universitet, Lunds universitet, 

Örebro universitet och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Tre respondenter 

hade inte specificerat sitt lärosäte. 

Den övervägande delen av respondenterna studerar marknadsföring, hela 50 %. Av de 

övriga studerar 15,4 % redovisning, 9,6 % controller, 7,7 % management, 7,6 % natio-

nalekonomi, 3,8 % finansiering, 1,9 % logistik och 3,8 % angav att de studerar en annan 

inriktning än de svarsalternativ som fanns angivna (se bilaga 8).  

Hur den generella betygsfördelningen var fördelad över hela respondentens utbildning, 

kan ses i nedan illustrerande cirkeldiagram.  

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna har svarat att de avser studera vidare och nästan tre av tio 

(26,9 %) vill studera på magisternivå, två av tio (19,2 %) på masternivå och en av tio 

(9,5 %) någon annan typ av fortsatta studier som ”fristående kurser”, ”KY-utbildning” 

eller utomlands. Ingen vill studera på högre än masternivå och lite fler än fyra av tio 

(44,2 %) vill inte läsa vidare alls (se bilaga 8). 

5.3.2 Arbetslivserfarenhet innan/under studierna och övriga åtaganden 

Majoriteten, 86,5 % av respondenterna, har svarat att de har arbetat under eller innan 

studierna medan 13,5 % inte har det. Vad gäller mer specifikt i vilken utsträckning re-
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spondenter har arbetat under sina studier är det 33 % som har arbetat upp till 6 månader, 

19 % som har arbetat över 6 månader, 21 % som svarat att de har arbetat under hela sin 

studietid och 27 % som inte har arbetat alls. 

8. Har du arbetat under dina högskolestudier?  

 

 

 

De arbetsuppgifter som flest respondenter har erfarenhet av är kassaarbete och försälj-

ning som 58 % av de svarande har arbetat med. Sedan följer hotell- och restaurangarbe-

te, ekonomi, administration och industriarbete. Därefter kommer socialt arbete, mark-

nadsföring, redovisning, lantbruk och serviceyrken. Det var som kan ses i diagrammet 

nedan få som har erfarenhet av eget företagande, utbildning (lärare), som arbetat som 

hantverkare eller yrkeschaufför. Slutligen har 7 % av respondenterna svarat att de har 

annan arbetslivserfarenhet än de alternativ som fanns att tillgå.  

9. Vilken typ av arbetsuppgifter har du erfarenhet av?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna har angett att de i genomsnitt har arbetat omkring 4,5 år. Spannet på 

antalet år som de har arbetat med sammanlagt ligger mellan 1 till 14 år. 
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Vad gäller om respondenterna har haft något/några åtaganden utöver arbete/studier så 

har 69 % av respondenterna har engagerat sig i en studentförening, 27 % har engagerat 

sig i en idrottsförening, 8 % har haft övriga åtaganden, lika många har engagerat sig i 

volontärarbete och endast 4 % har sysslat med musik och teater. 13 % har inte haft någ-

ra åtaganden över huvudtaget. 

5.3.3 Värderingar av arbetsplats 

Respondenterna har markerat hur viktiga olika faktorer är för dem med ett arbete. Här 

mäts respondenternas attityder och de får välja alternativ i en likertskala som sträcker 

sig från ”oviktigt” (1) till ”nödvändigt” (5) (se bilaga 8). 

 

12. Markera hur viktiga följande faktorer är för dig med ett arbete?  

 

 

 

 

 

 

Här kan utläsas att nästan alla faktorerna fått höga rankingpoäng, ingen har fått under 

medel (2,5) och ingen har fått över 4,5. Den viktigaste faktorn för respondenterna är 

möjligheter till avancemang/befordran, och den minst viktiga är få övertidstimmar.  

När respondenterna fått svara fritt om det finns några ytterligare faktorer som de ser 

som viktiga gällande deras arbetssituation har flertalet respondenter nämnt faktorer rela-

terade till främst ett starkt ledarskap, att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och att 

arbetsmiljön är tilltalande. Mindre frekvent förekommande kommentarer var att det var 

viktigt att själv kunna påverka sin arbetssituation, vilka förmåner man som anställd har 

och var företaget geografiskt var beläget.  
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5.3.4 Värderingar av arbetsgivare 

Respondenterna har markerat till vilken grad olika egenskaper med en arbetsgivare är 

viktiga för dem. Här mäts respondenternas attityder och de får välja alternativ i en li-

kertskala som sträcker sig från ”oviktigt”(1) till ”nödvändigt” (5) (se bilaga 8). 

14. Markera hur viktiga följande egenskaper hos en arbetsgivare är för dig.  

 

 

 

 

 

 

Den viktigaste egenskapen med en arbetsgivare är enligt respondenterna att de har starkt 

fokus på kompetensutveckling, tätt följt av att de har god etik och hög moral. Att före-

taget är välkänt och starkt miljöengagemang är lägst rankat. De flesta svaren ligger runt 

3,5 på skalan. 

Respondenterna har angett vissa övriga egenskaper som är viktiga för dem när det 

kommer till deras arbetsgivare. Här har kunnat utläsas att man vill ha ”möjligheten att 

kunna föra en dialog med arbetsgivaren”, att denne ska vara ”empatisk och rationell” 

och att ”arbetsgivaren har som målsättning att växa och bli bättre, inte nödvändigtvis 

expandera och öka i marknadsandel, men som organisation och företag”. Respondenter-

na svarar också på om det finns något som skulle få dem att inte vilja arbeta för ett före-

tag. Här har ett flertal tydliga svarsområden kunna härledas, däribland så svarade många 

att avsaknad av tillfredsställelse med övriga arbetskamrater hade stor negativ inverkan, 

likaså en generellt dålig arbetsmiljö, såväl fysisk och psykisk – här har nämnts till ex-

empel kränkningar och avsaknad av jämställdhet. Fortsättningsvis nämndes också bris-

tande ledarskap, avsaknad av kompetensutveckling, bristande Corporate Social Respon-

sibility från företaget, inräknat miljö- och moralfrågor. Omotiverande arbetsuppgifter 

och att företaget hade ett dåligt rykte angavs också. 
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Respondenterna har också fått definiera vilket företag som de helst skulle vilja arbeta 

hos efter studierna. Drygt hälften av respondenterna har kunnat specificera var de skulle 

vilja arbeta. Av de omnämnda företagen identifieras trettio av dem som kända varumär-

ken, en respondent vill starta eget och två respondenter har ospecificerat valt branscher 

som ”bank” och ”reklambyrå”. Av de nämnda varumärkena återfinns tretton av dessa på 

Universums företagsbarometer 2011 (se bilaga 1), 23 av varumärken agerar på en inter-

nationell marknad och fem av dem återfinns på Interbrands lista över de 100 starkaste 

globala varumärken 2010, däribland Google, Apple, H&M, IKEA och Adidas (Inter-

brand 2010). 

Sedan har respondenterna fått förklara varför de vill arbeta på det företaget och de har 

fått fylla i så många orsaker som de har velat. Anledningen till att många inte fyllt i nå-

got av dessa är troligen att de inte fyllt i fråga 17 och därför inte kunnat motivera valet. 

De kanske inte hade något drömföretag de skulle vilja arbeta på (se bilaga 8). 

18. Varför vill du arbeta för det företaget?  

 

 

 

 

 

 

 

Den egenskap som flest har fyllt i, hela 82 %, är att företaget utbildar och utvecklar sin 

personal. 79 % har svarat att det finns möjlighet att klättra och göra karriär på deras 

drömföretag. 68 % anger att företaget har ett gott rykte, 65 % anser att företaget är 

framgångsrika på sin marknad, 53 % påstår att företaget har en modern arbetsmiljö. De 

egenskaper som minst personer har angett att deras drömföretag har är hög social status 

och starkt miljöengagemang, hög lön och att företaget bara rekryterar det bästa har inte 

heller särskilt många angett att deras drömföretag har. 
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3.3.5 Rangordna Grant Thornton 

61,5 % av respondenterna anger att de känner till Grant Thornton och resterande 38,5 % 

gör inte det, det vill säga lite knappt två tredjedelar har kännedom om företaget. Re-

spondenterna som har kännedom har bedömt Grant Thornton på en skala mellan 1-5 

efter olika egenskaper med 3 som ett neutralt svarsalternativ och på så vis menas 1-2 att 

GT är svaga och 4-5 att de är starka.   

20. Hur skulle du bedöma Grant Thornton efter följande egenskaper?  

 

 

 

 

 

 

Bedömningen av Grant Thornton var strax generellt över mitten på skalan, det vill säga 

de flesta av respondenterna hade en ganska neutral eller lätt positiv inställning till Grant 

Thornton. Endast starkt miljöengagemang hade generellt en lätt negativ uppfattning. 

Marknadsframgång och att företaget var välkänt var de egenskaper där GT värderades 

högst. Även på denna fråga var bortfallet högt då många inte kände till GT alls och där-

för inte fick svara på frågan. 
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5.4 Analysmodell 

Inspirerad av Björklund och Paulsson (2003). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering   

Vilka är nyckelfaktorerna när de ansedda ”talangerna”, bland ekonomstudenter, väljer sin framtida arbetsgi-
vare?  

Syfte 

”Att ur en grupp ekonomstudenter identifiera talangegenskaper och förklara vilka avgörande faktorer som 

gör en arbetsgivare attraktiv ur de ansedda ’talangernas’ perspektiv.” 

 

 

 

Problemformulering och syfte 

 

 

Ett inledande samtal med Karl Pettersson 
på Grant Thornton gav en förståelse för 
vilka företaget är och informationen blev 
underlag till enkätstudien. Sekundärdata 
om GT presenterades inledningsvis i kapitel 
4. 

Malin Isaksson på Grant Thornton repre-
senterade GT:s ledning och denna fråge-
stund bidrog till talangdefinitionen och 
agerade underlag för enkätkonstruktionen. 

Enkäten distribuerades till 100 ekonom-
studenter via ett strategiskt ickesannolik-
hetsurval. En metod för att identifiera tal-
angegenskaper skapades.  Enkäten samlade 
data för analys av problemformuleringen. 

Teoretiskt ramverk Empirisk undersökning 

Varumärkets betydelse 

Employer branding 
Arbetstillfället som en produkt/tjänst 

Employer brand som identitetsskapare 
 

 

Motivationsfaktorer hos en arbetstagare 
Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorteori 

och McClellands prestationsteori 

Värdering av arbetsplats 
Hur arbetssökande, däribland Generation Y, 

ser på valet av arbetsplats 

 
Talangperspektiv i ett kunskapsföretag 

Vikten av kompetent humankapital  
och talangdefinitionen 

 

De teorier som genomsyrar uppsatsen jämförs med datan som inhämtats ur de två samtalen och  
Enkätstudien. Analysen föranleder till kommande slutsats på problemformuleringen. 

Analys 

Teoretiskt ramverk Empirisk undersökning 

Problemformulering 

 
Svar på uppsatsens problemformulering redovisas i sammanfattade slutsatser. 

Sedan följer en diskussion om vidare forskning inom ämnet och kritik mot genomförandet. 

 

Slutsatser 
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6. Analys 
 

I analyskapitlet kan det läsas om hur den teoretiska referensramen och de empiriska 

insikterna har relaterat till varandra och vilka tolkningar som har gjorts av författarna. 

Analysen inleds med en diskussion kring hur talangegenskaper bedömts bland respon-

denterna och om och hur dessa skiljt sig från övriga respondenter. Sedan diskuteras hur 

olika motivationsfaktorer har påverkat respondenternas värderingar av arbetsgivare 

och vilka egenskaper som anses attraktiva med en arbetsplats. Analysen avslutas med 

insikter om employer branding som fenomen och relateras till fallföretaget. 

 

6.1 Talangidentifiering och analys kring vad som utmärker dessa 

Resultatet av undersökningen visar att respondenterna tillhör generation Y, då de alla 

var födda inom det ålderspannet 1977-1994. Mycket forskning finns kring generation Y, 

vilket kan ge ett bra underlag för vidare analys kring de olika faktorer som de värderar.  

Betygsfördelningen hos respondenterna har visat att de verkar vara ambitiösa och att de 

söker kunskap vilket också rimmar väl med Housleys förklaring av generation Y. Linds 

(1988) resonemang styrker även detta resultat då hon förklarar att generation Y värderar 

personlig utveckling högt, vilket kan ge en förklaring till varför majoriteten väljer att 

studera vidare. Majoriteten av respondenterna hade också arbetat under studierna och en 

förklaring till det kan vara en ökad medvetenhet om det Isaksson och Pettersson pratar 

om när det gäller vikten av att skaffa sig erfarenheter och att dessa väger tyngre än att 

bara komma ut med höga betyg som nyutexaminerad student.  

När modellen för talangbedömning applicerats på respondenternas svar, visade sig re-

sultatet i form utav poäng för varje respondent. Poängen fördelade sig mellan 0-13 po-

äng med ett medelvärde på 4,94. Fördelningen mellan respondenterna och talangvärdet 

redovisas i grafen nedan. 
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Poängfördelningen följer en någorlunda linjär funktion med undantag för en kraftig ök-

ning i toppen där fyra (7,6 %) respondenter har fått ett betydligt högre värde än de övri-

ga (se markerat område). De fyra studenter som fått högst betyg har fått 13, 13, 11,5 och 

9,5 i talangpoäng medan nummer 5 i listan fick 9,0. Teorier säger att 10-20 % utgör 

företagets A-lagsspelare. En förklaring till varför procentsatsen inte är högre kan vara 

att teorierna utgår från arbetande och inte studenter. Ett urval av studenter kan rymma 

personer som inte skulle bli anställda av ett företag i dagsläget, utan att de kanske har 

skaffat sig mer erfarenhet eller utbildning. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara 

att det hade visat en annan talangrepresentation om undersökningen hade haft möjlighet 

att undersöka fler viktiga komponenter som diskuteras i teorin vid talangstatus.  

Att spannet är så pass stort och att kurvan är så pass jämn är intressant eftersom ingen 

relativ fördelning har gjorts mellan respondenterna utan istället har en helt objektiv po-

ängbedömning gjorts för varje delmoment i talangidentifieringsmodellen.  Det torde ge 

en förklaring till varför de flesta har ett visst mått av talang enligt metoden.  

6.2 Analys av viktiga faktorer med ett arbete 

Resultaten från enkäten tyder på en annan riktning än den Wilden et al. (2010) fick fram 

i sin undersökning, då respondenterna i denna undersökning rankar möjligheter till 

avancemang/befordran högst och lön något mindre. Viss motsägelse kan dock urskiljas i 

och med att respondenterna inte tycker att få övertidstimmar är viktigt medan de rankar 

balans mellan privatliv och karriär högt. Flera förklaringar kan tänkas här. En förklar-

ing kan vara att respondenterna helt enligt tidigare undersökningar (Barrow & Mosley 

2005; Carless & Wintle 2007; Housley 2007) värderar denna balans högt. För att förkla-

ra varför de inte reagerar mot övertidstimmar kan man fråga sig ifall respondenterna ser 

övertid som något man gör i kortare perioder eller att man inte får vara rädd att arbeta 

övertid om man vill ha möjligheter till befordran. En annan förklaring för denna disso-

nans kan vara att genom all uppmärksamhet uttrycket balans mellan privatliv och karri-

är, översatt som ”work-life balance” fått, kan det ha utvecklats till ett så kallat modeord 

där respondenterna kanske inte reflekterar över vad innebörden är utan att man omedve-

tet påverkas till att värdera denna egenskap högt. Som Carless och Wintle (2007) näm-

ner är flexibel arbetstid ett av verktygen för att uppnå balansen och denna har respon-
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denterna rankat mitt emellan få övertidstimmar och balans mellan privatliv och karriär 

vilket tyvärr inte hjälper för att se åt vilket håll det pekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyseras skillnaden mellan vad de fyra högst rankade ”talangerna” svarat och vad 

övriga studenter svarat så finns en skillnad på fyra egenskaper, på tre utav dessa har 

talangerna värderat egenskaperna lägre än resten av respondenterna och på en fråga har 

de värderat egenskapen högre. Den egenskap som talangerna värderat märkbart högre är 

flexibel arbetstid, detta kan kanske tolkas som att talangerna vill ha frihet i sitt arbete, 

eller att de ser sig själva arbeta med större frihet och möjligheter att planera sin tid själv. 

Enligt Housley (2007 se CIPD 2007) är detta till och med ett krav för människor ur ge-

neration Y. Trygg anställning har talangerna däremot värderat lägre än övriga även om 

de också värderat den faktorn högt. Hög lön och Stark sammanhållning mellan kollegor, 

har de fyra talangerna med högst poäng också värderat som strax under viktigt, medan 

övriga värderat det kring viktigt. Detta skulle kunna tyda på ett lägre tillhörighetsbehov 

hos talangerna än hos de övriga enligt Jha och McClellands teorier (2010).  Detta styrks 

även av Ashfort och Maels sociala identitetsteori, som introducerades på 1980-talet, 

vilken menar att tillhörigheten i sociala grupper bestämmer människans identitet och 

självkänsla. Anledning till varför man söker sig till vissa sociala grupper likt ett företag 

kan vara att man som person tycker det är viktigt att kunna identifiera sig med personer 

med liknande värderingar och identitet. Att de flesta rankat Hög lön runt viktigt anses 

1. Oviktigt 

2. Mindre viktigt 

3. Varken eller 

4. Viktigt 

5. Nödvändigt 
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styrka Bassett-Jones och Lloyds (2005) forskningsresultat om att hög lön kan ses som 

en motivationsfaktor, dock har inte de fyra med högst talangpoäng angett lönen som 

lika viktiga som resten. Det kan också styrkas utav Wilden et al. (2010) som kommit 

fram till att mindre erfarna värderar lön högre än de med mer erfarenhet. 

6.2.1 Korrelationsanalys Talangpoäng och Viktiga faktorer med ett arbete 

Resultatet visar på ett signifikant positivt samband mellan dessa variabler i egenskapen 

Stark sammanhållning mellan kollegor, vilket kan tolkas 

som att ju högre poäng på talangrankingen desto mer anger 

respondenterna att de värderar denna egenskap, men att de 

som visat sig vara ”talanger” enligt denna undersökning (de 

fyra respondenterna med högst värden – ”peaken”) angav specifikt att de inte värderade 

stark sammanhållning lika högt. 

Man kan se på skillnaden mellan vad resultatet av den univariata analysen av de fyra 

talangerna med högst talangpoäng och de övriga har angett och jämföra med vad korre-

lationsanalysen visar, eftersom den grafen visade att de starkaste talangerna inte värde-

rade sammanhållningen lika mycket som de övriga, medan korrelationsanalysen visade 

på ett signifikant positivt samband. En tolkning av detta skulle kunna vara att ju dukti-

gare eller mer talangfulla studenterna är ju mer värderar de den sociala gemenskapen 

och sammanhållningen mellan kollegorna, men att de absolut mest ”talangfulla” inte 

värderar denna egenskap lika högt, vilket kan tyda på att de är mer självständiga eller 

helt enkelt inte har riktigt samma behov av social gemenskap. ”Peaken” utgör en sorts 

”topptalanger” enligt denna mätning.  

En annan egenskap som visade en tendens på att ha ett signifikant samband med talang-

poäng är att Kunna arbeta utomlands som också visar ett 

positivt samband, men med en signifikansnivå på 0,086, 

strax över gränsvärdet på 0,05. Detta bör tolkas som att ju 

högre talangpoäng man tilldelats desto mer värderar man 

att kunna arbeta utomlands. Här finns inga märkbara skillnader mellan de fyra starkaste 

”talangerna” och de övriga respondenterna vilket kan tolkas som att det mer är en gene-

rell riktning.  
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Varierande arbetsuppgifter hade ett negativt samband med en signifikansnivå på 0,063 

också strax över gränsvärdet. Detta kan tolkas som att ju 

högre talang man tilldelats desto mindre viktigt har man 

angett att varierande arbetsuppgifter är. Detta styrks av 

jämförelsen av de starkaste talangernas och de övrigas me-

delvärde. 

Många av dessa faktorer återfinns också i de teorier som samlats kring vad en arbetsta-

gare värderar, och kan relateras till McClellands olika behovsteorier.  Behovet utav till-

växt kan kopplas till utvecklingsmöjligheterna, behovet av prestationer kan kopplas till 

ledarskapet som ofta uppmuntrar och uppmärksammar bra prestationer och här bör ock-

så möjligheten att påverka sin arbetssituation hamna. 

6.3 Analys av värderingar av arbetsgivare 

En skillnad som noterats med frågan om arbetsgivaren jämfört med frågan om arbets-

platsen är att svaren generellt är lägre. Bara på två egenskaper som gäller arbetsgivaren 

är medelvärdena kring 4 (viktigt) på skalan jämfört med sex stycken när attityderna till-

arbetsplatsen mättes.  

Detta skulle kunna tolkas som att arbetsgivarens egenskaper inte är lika viktiga som 

egenskaperna hos arbetet eller att respondenterna har lättare att relatera till arbetsuppgif-

ter än till en arbetsgivare vilket också torde vara svårare om man har begränsad arbets-

livserfarenhet. Att den viktigaste egenskapen med ett medelvärde på 4,04 (viktigt) är 

Stark fokus på kompetensutveckling stämmer väl överens med den teoretiska bakgrund 

som samlats in samt bekräftar vad tidigare studier kommit fram till däribland Wilden et 

al. (2010). Detta är också relaterat till den högsta nivån i Maslows hierarki; självför-

verkligande, vilket kan tolkas som att respondenterna bör uppleva att alla deras andra 

behov i hierarkin redan är uppfyllda, och att de är på den högsta nivån.  

Att God etik och hög moral rankas högt kan bero på att respondenterna inte vill behöva 

skämmas för sin arbetsgivare, mer som en hygienfaktor då de varken bedömt gott rykte 

eller välkänt företag särskilt högt, vilka torde vara mer motivationsfaktorer enligt Herz-

bergs teorier.  
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Intressant är att företaget är välkänt inte fått ett högre medelvärde än 2,65. Detta skulle 

kunna tolkas som att egenskapen är för bred benämnd, eller att välkänt inte blir tillräck-

ligt specifikt och att det var svårt för respondenterna att ta ställning till det. Eller att det 

kanske är viktigare vad företaget är känt för än att det är välkänt. Denna tanke skulle i 

så fall kunna stärkas av att andra egenskaper som skulle kunna kategoriseras under väl-

känt, rankas högt av respondenterna exempelvis finansiell styrka, modern arbetsmiljö 

och gott rykte. En annan tolkning skulle kunna vara att undersökningen motsäger det 

Alvesson (2004) skriver kring att studenter tenderar att vilja arbeta för högstatusföretag.  

 

 

 

 

 

 

 

Gör man en liknande graf av medelvärdet mellan ”talangerna” i denna undersökning 

och medelvärdet av resterande respondenter ser man en tydlig skillnad gällande fem 

egenskaper på denna fråga: Ett starkt miljöengagemang värderas lite närmre mindre 

viktigt än en neutral bedömning av talangerna vilket är intressant då de skiljer sig med 

ungefär ett halvt steg i skalan jämfört med övriga respondenter. Diskrepansen mot tidi-

gare studier kan eventuellt förklaras genom fördelarna av att använda sig av en anonym 

enkät jämfört med fokusgrupper och intervjuer som tidigare studier mestadels använt 

sig av, då respondenterna kan svara ärligt och med ett mindre tryck från sociala normer. 

Den andra egenskapen som värderats lägre än övriga är vad andra tycker om företaget, 

vilken rankats väldigt nära mindre viktigt, medan de övriga rankat den som neutral. Det-

ta kan tyda på ett större självförtroende hos talangerna, att de inte behöver lika mycket 

bekräftelse från människorna runt om kring sig. Man skulle även kunna tolka det som 

1. Oviktigt 

2. Mindre viktigt 

3. Varken eller 

4. Viktigt 

5. Nödvändigt 
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att de är egocentriska såsom Vaiman och Vance (2008) anger att generation Y anses 

vara, detta skulle kunna tolkas som mer framträdande hos ”talanger”. 

6.3.1 Korrelationsanalys Talangpoäng och Viktiga egenskaper med en arbetsgivare 

De faktorer som ”talangerna ”rankat högre än de andra och högst är stark fokus på kom-

petensutveckling, att företaget rekryterar de bästa, samt 

att företaget delar dina personliga värderingar. Att kom-

petensutveckling är en viktig faktor styrks som tidigare 

nämnt av bland annat Lind (1998) som menar att det mer 

och mer ses som ett krav ifrån generation Y. Att denna egenskap är framträdande hos 

”talanger” kan säga något om hur viktigt det är för ”talangerna” att hålla sig uppdatera-

de och kunniga, och styrks också av resultatet av vad mindre erfarna människor värde-

rade enligt undersökningen gjord av Wilden et al. (2010). Sambandet mellan talangpo-

äng och denna egenskap är dock inte stark nog för att vara signifikant (0,13), men man 

torde dock kunna tala om en svag tendens till samvariation mellan dessa variabler. 

Vikten av delade värderingar är extra tydlig för ”talangerna” och styrks även av ett sta-

tistiskt signifikant samband på (0,028), vilket säger att ju högre talangpoäng en respon-

dent tilldelats, ju högre har de värderat delade värderingar. 

Resultat kan kopplas till vikten av att företaget har ett va-

rumärke som studenten kan identifiera sig med, och känna 

en tillhörighet till företaget, vilket också nämndes av Pet-

tersson som betonade vikten av överensstämmande värderingar.  

Egenskapen att företaget rekryterar de bästa, visade en tendens till ett statistiskt sam-

band med en signifikansnivå på 0,078. Detta bör tolkas som ju högre talangpoäng man 

blivit tilldelad, ju mer värderar man att företaget rekryte-

rade de bästa. Denna egenskap har inte identifierats som 

viktig för talanger i tidigare undersökningar, utan där har 

man valt att se på vikten av mentorskap för mindre erfar-

na medarbetare (Wilden et al. 2010). Det kan argumenteras för att mentorskap kräver att 

det finns kompetent personal anställd. Detta skulle också kunna ses som ett uppskatt-

ningsbehov ur Maslows behovshierarki, eller som en del av den sociala drivkraften som 

Wolvén (2000) menar att alla människor har. Att bli upptagen i en sådan gemenskap 
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skulle kunna ses som ett tecken på att man tillhör de bästa, vilket antas att många skulle 

se som smickrande. 

Nästa egenskap som visade tendens till att vara signifikant var modern arbetsmiljö med 

ett negativt samband, vilket bör tolkas som att responden-

terna med lägre talangpoäng värderat en modern arbetsmil-

jö till en högre grad än de med högre talangpoäng. Signifi-

kansen var inte högre än 0,11 men en tendens existerar. Det 

skulle kunna ses som att talangerna mer fokuserar på andra faktorer än en modern ar-

betsmiljö. 

Enligt teorier baserade på Herzberg (1999) kan man urskilja de hygienfaktorer som re-

spondenterna har, alltså de som skulle uppges om de inte var nöjda med sitt arbete, i 

detta fall borde de bli ”dealbreakers” och skulle eventuellt på egen hand kunna få en 

potentiell anställd att inte söka ett arbete. Bristande Jämställdhet, bristande CSR och 

dåligt rykte angavs frekvent vilket kan tolkas som att detta är faktorer som kan hindra 

en student från att söka arbete hos ett visst företag. Eftersom varken gott rykte eller 

stark miljöprofil hamnade särskilt högt i fråga 14 stärks ytterligare misstankarna om att 

dessa skulle tillhöra hygienfaktorerna och inte motivationsfaktorerna. Att avsaknad av 

kompetensutveckling också listas som en faktor som kan fälla ett företag i respondentens 

ögon rimmar väl med tidigare forskning av Lind (1988) och Martin (2007) men motsä-

ger Herzberg (1999) genom att även den återfinns bland motivationsfaktorerna.  

Varumärket visade sig bland de tillfrågade studenterna ha stor vikt generellt då 13 av de 

30 nämnda arbetsplatserna när de fick önska sin arbetsplats fanns med på Universums 

ranking, däribland giganterna Google och IKEA. De viktigaste attributen som studen-

terna tilldelats dessa arbetsgivare var att de utbildade och utvecklade sin personal och 

att det fanns karriärmöjligheter, vilket omkring åtta av tio har ansett viktigt, vilket styr-

ker Employer Branding Insights beskrivning av målgruppen som karriärlystna med stort 

behov av personlig utveckling.  
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Inga markanta skillnader kunde ses mellan hur ”talangerna” med högst poäng och de 

övriga beskrivit sitt drömföretag i form utav egenskaper. Men däremot så visade en kor-

relationsanalys på ett signifikant samband mellan talangpoäng och att respondenternas 

drömföretag utvecklade sin personal (0.050). Detta bör 

kunna tolkas som att ju högre talangpoäng, j u mer har 

man nämnt ett drömföretag som man anser utvecklar sin 

personal. 

Det andra mer förvånande sambandet återfanns på egenskapen välkänd produkt där ett 

negativt samband återfanns (-0,4). Signifikansnivån var 0,017 vilket också är den mest 

markanta i undersökningen. Resultaten kan tolkas som att 

ju högre talangpoäng, desto mindre har man värderat ett 

företag med en välkänd produkt som drömföretag att arbeta 

på. Detta skulle kunna säga emot tanken om att människor 

skulle vara attraherade av starka varumärken då ofta välkända produkter är synonymt 

med detta men det skulle även kunna innebära att respondenterna har ett drömföretag 

som är ett tjänsteproducerande företag, eftersom dessa oftast inte har en direkt välkänd 

påtaglig produkt, utan mer ett starkt varumärke.  
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6.4 Analys av fenomenet Employer Branding i teori och praktik 

Petterson beskrev att det är hård konkurrens mellan revisionsbyråerna i Sverige och att 

det är viktigt att synas och höras för att attrahera studenter. Branschen visade sig också 

vara högt placerad på Universums rankingar som mäter vilka arbetsgivare som studenter 

anser mest attraktiva. Isaksson uttryckte en önskan om att klättra på rankingen och här 

blir arbetet med varumärkesarbetet viktigt. Studentmarknadsföringen som de bedriver 

inleds enligt Dahlén och Langes (2003) beskrivning på beslutsprocessen när en kund 

väljer en produkt/tjänst och enligt McKinsey Consulting är det just tankesättet om ar-

betstagaren som kund och arbetstillfället som en produkt som blir användbart i mark-

nadsföringen av arbetsgivaren. Isaksson beskrev rekryteringsprocessen som från att gå 

från varumärkeskännedom, till att skapa preferenser, vilket görs genom de attityder som 

de potentiella arbetstagarna har och sedan ska de förhoppningsvis söka och tacka ja – ett 

köpbeslut, enligt Dahlén och Lange (2003).  

Isaksson beskrev hur employer branding fått en ”boost” på senare år, vilket är en bild 

som även teorin målar upp genom bland annat Backhaus och Tikoo (2004). Pettersson 

pekade på vikten av att identifiera sig med arbetsgivarens värderingar för att känna sig 

tillfredsställda med sin yrkesroll och att man då presterar bättre, även Isaksson nämnde 

att hon trodde att delade värderingar var viktigt när studenter söker arbete. Vikten av 

överensstämmande värderingar framkom också hos många av de tillfrågade studenterna 

i enkätundersökningen. Isaksson trodde också att varumärket spelade stor roll, vilket 

Melin (2006) beskrivit då tjänsteföretag som Grant Thornton (GT) använder sig av va-

rumärket som företagets främsta ansikte utåt, vilket studenter är tänkta komma i kontakt 

med redan under sin studietid. Enkäten visade att omkring två tredjedelar hade nått den 

första fasen och kände till GT men det var dock endast en respondent som nämnde GT 

som sin drömarbetsplats vilket tyder på att få som har kännedom har skapat preferenser. 

Deras attityder till GT visade sig också ganska neutrala, och få hade i dagläget beslutat 

sig för att söka sig till GT. En orsak till detta skulle kunna vara att många av responden-

terna studerade andra inriktningar än revision.  

Pettersson menade att det fanns något sorts ”skimmer och mystik” kring hur arbetsgi-

varvarumärken som Google och IKEA lyckats så bra och blivit ”employer-of-choice”, 

de är top-of-mind när det gällde konsumentvarumärket och Wilden et al. (2010) visade 
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också i sin undersökning att mindre erfarna arbetssökande lade stor vikt vid att ha ett 

starkt varumärke på sitt CV och även Barrow och Mosley (2004) pekade på sambandet 

mellan hur konsument- och arbetsgivarvarumärket uppfattades. Teorin hävdade att ing-

en riktigt funnit framgångsreceptet på hur framgångsrik employer branding ska bedrivas 

(Martin & Beaumont 2003 se Chun & Davies 2006) och Isaksson flikade här in att det 

handlar om att arbeta med arbetsgivarvarumärket för att det ska vara genuint, äkta och 

helhjärtat, att hålla vad man lovat vilket också kan härledas ur teorin som beskrev vikten 

av att skapa en realistisk förväntan i sin marknadsföring av arbetsplatsen som senare 

reflekteras av de anställdas upplevelse (Foster et al. 2010; Meglino & Ravlin 1999 se 

Backhaus & Tikoo 2004). Isaksson beskrev att riktad employer branding kan vara re-

surssparande och ett verktyg för att lära känna sin målgrupp och för att kunna kommu-

nicera med rätt ord och i rätt kanal, men samtidigt måste arbete ske långsiktigt för att ge 

utdelning, vilket employer brandingkonsulten Universum styrkte och hävdade att arbe-

tet bör ske fokuserat, professionellt och långsiktigt. 
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7. Diskussion och slutsats 
 

I diskussionen som följer presenteras studiens slutsatser och övergripande insikter 

sammanfattat. I detta avsnitt besvaras också den inledande problemformuleringen och 

sedan diskuteras några rekommendationer för hur fallföretaget och likande företag 

inom branschen skulle kunna arbeta med sitt employer brand.  

Vilka är nyckelfaktorerna när de ansedda ”talangerna”, bland ekonomstudenter, väl-

jer sin framtida arbetsgivare? 

När ekonomstudenter värderar arbetsgivare har det visat sig att det är många faktorer 

som spelar in. Mycket av det teoretiska material som hämtats från vad som motiverar en 

redan anställd person visade sig också gå att applicera på studenter.  

När författarnas metod för talangbedömning applicerades på respondentdatabasen kun-

de vi se att ”talanger” kunde identifieras även i detta urval då de tydligt gick att urskilja 

poängmässigt jämfört med den övriga gruppen.  

I denna grupp kunde även ett antal faktorer identifieras där motiven, eller faktorerna 

skiljde sig från de övriga respondenterna. De egenskaper som främst skiljde talangerna 

från mängden och där en statistisk signifikant koppling identifierats är där de värderade 

till högre grad: 

 Att det finns en stark sammanhållning mellan kollegor på arbetsplatsen 

 Att företaget delar värderingar med den arbetssökande 

 Att utveckling och kompetensutveckling av medarbetare är i fokus 

Att det är dessa faktorer som skiljer talangerna från den övriga populationen är ganska 

tydligt, i övrigt har urvalet snarlika värderingar med ”talangerna” och andra viktiga fak-

torer som nämndes är; öppna karriärvägar, ett gott rykte och hög moral och etik. Dessa 

faktorer blir då några av de viktigaste för ett företag som vill skaffa sig ett superior EVP 

mot talanger. 

Tilläggas skall också att talang visade sig ha ett samband som kan tolkas som att de 

gärna arbetar för företag i en kunskapsintensiv bransch, eventuellt ett tjänsteproduce-

rande företag. 
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Många av respondenterna angav starka varumärken när de frågades om deras drömar-

betsgivare, både den generella gruppen och ”talangerna” ville ha starka varumärken på 

sitt CV. Det visade sig dock att de med höga talangpoäng brydde sig mindre om företa-

get hade en välkänd produkt, vilket hade ett negativ samband. 

När det gäller Grant Thornton så hade två tredjedelar varumärkeskännedom om företa-

get, men deras attityder till företaget visade sig var neutrala. Detta kan tyda på att Grant 

Thornton inte hade lyckats ta dessa till nästa steg i den omnämnda beslutsprocessen som 

handlar om att skapa preferenser, en positiv varumärkesattityd och till slut ”välja” sin 

arbetsgivare, i det här fallet Grant Thornton. Det kan också tolkas som att Grant Thorn-

ton kan ha behov av att arbeta vidare med sin image, vad de vill förmedla och hur de 

vill att deras arbetsgivarvarumärke ska uppfattas bland studenter. Dock ska nämnas den 

specifika urvalspopulationen som deltagit i denna studie, där majoriteten av studenterna 

studerade marknadsföringsinriktningen och en tolkning kan vara att dessa möjligtvis 

inte torde utgöra potentiella medarbetare på just Grant Thornton. 
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8. Reflektioner och vidare forskning 
 

I detta avsnitt reflekterar författarna över resultatet och insikter som studien 

frambringat. Här resoneras kring vad som kunde gjorts annorlunda och vad studien 

bidrog med till vetenskapen. Avslutningsvis ges rekommendationer kring vad vidare 

forskning inom ämnet skulle kunna utveckla och se närmare och djupare på än vad som 

varit möjligt i denna studie. 

Under genomförandet av denna studie har vårt intresse för employer branding ökat och 

vår personliga åsikt är att arbetet med arbetsgivarvarumärket troligen kan bli mer för-

kunnat under den kommande tiden. Vi anser inte att arbetet med att marknadsföra sig 

som arbetsgivare är ett nytt fenomen, men att ”employer branding” hjälper till att belysa 

möjligheten att utveckla attraktiva arbetsgivarvarumärken och sätter ord på ett strate-

giskt arbete som vi tror gynnas av att hela organisationen är delaktig i och står bakom.  

Till vetenskapen har denna studie tillfört resonemanget kring att på arbetsmarknaden se 

arbetstillfällen som produkter/tjänster och potentiella arbetstagare som kunder. På så vis 

blir det viktigt att lära känna denna målgrupp, vad som motiverar dem och deras attity-

der. Detta tankesätt anser vi skulle kunna vara generellt applicerbart inom alla bran-

scher, men med kunskapsföretag i spetsen – där vikten av att attrahera och behålla kom-

petent personal är poängterad. 

De undersökta faktorerna i studien är komponenter som anses viktiga vid utformning av 

en employer brandingstrategi. Vi hoppas att studiens resultat ska kunna agera hjälpme-

del samt utgöra intressant och användbar information vid utformning av en sådan stra-

teg hos ett kunskapsföretag, med behov av kompetent ‟talangfull‟ personal, som riktar 

sig till den målgruppen som berörts i studien.  

Att definiera vad som är talang och talangegenskaper är inte enkelt, det är vi fullt med-

vetna om, eftersom talang kan vara svårt att sätta fingret på vad det är. Dock anser vi att 

vår studie, enligt den definition som presenterats i inledningen, gett ett bidrag till hur 

vissa av komponenterna i en ”talangstatus” systematiskt kunnat bedömas och appliceras 

på en grupp ekonomstudenter. Den talangbedömningsmetod som tagits fram skulle 

kunna agera ramverk när ett rekryterande kunskapsföretag söker nyutexaminerade stu-
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denter med talangegenskaper. Dock bör man vara medveten om bristerna i bedöm-

ningsmetoden och att den, med nuvarande design, inte kan mäta alla de talangegenska-

per som teorin presenterat. Vi är också medvetna om att ett större urval skulle ha gett ett 

djupare och mer hållbart resultat vad gäller sambandsanalyser men känner att vi har 

gjort det bästa av de resurser som funnits till förfogande för denna studie. 

Employer Branding och talangbegreppet är två intressanta ämnesområden och mycket 

återstår att forska kring gällande dessa fenomen. Några exempel på forskningsområden 

listas nedan: 

 Att utveckla modellen för bedömning av talang och om möjligt inkludera och gå djupare 

på de faktorer som denna studie avgränsats sig ifrån. 

 

 Att se på det ”skimmer” och opåtagliga faktorer som omger ”best in class”-företag som 

Google och IKEA för att se vad som skapa ett så starkt arbetsgivarvarumärke. 

 

 Att djupare analysera sambandet mellan de olika faktorerna för att se hur dessa faktorer 

samverkar till att bilda ett employer brand. 

 

 Det skulle även vara intressant att göra en kritisk studie kring employer branding för att 

se om det verkligen har en effekt med insatser eller om det är andra faktorer som styr 

människors val av arbetsgivare. 

 

 Det hade också varit intressant att utföra en likartad studie med de som är anställda på 

ett typföretag inom konsult- och revisionsbranschen för att se om det skiljer sig över tiden 

och med erfarenheten som bakgrund. 
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3. Ur samtal med Karl Pettersson 

Berätta lite om Grant Thornton. Vad som skiljer er från andra. 

”Jag trivs kanon på Grant Thornton i synnerhet. Vårt fokus är ju entreprenörsföretag, mindre 

och medelstora och även större företag. Det tycker ju jag är kanon. Jag gillar inte de där rikti-

ga drakarna, de börsnoterade. Där är svårt att blicka över helheten, här får man tidigt ta an-

svar och tar tidigt kontakt med både bolag och dess ägare. Det är mycket problemlösning, man 

löser problem tillsammans med kunden. Ens vardag ser väldigt annorlunda ut”. 

”Sedan 2003 bygger Grant Thornton på ett enbyråkoncept i världen, med en central marknads-

föring. Vi är ju nummer fem i Sverige. Det som särskiljer oss från de andra fyra stora revisions-

byråerna, är vårt fokus på ägarledda företag”. 

Pettersson frågas hur de arbetar för att marknadsföra sig som arbetsgivare. 

”Vart efter vi har vuxit så har vi tagit mer kraft i studentarbetet och employer branding. Jag 

tror vi… 2005 tog fart och 2008 hade vi riktig växtvärk och behövde mycket folk, jättesnabbt. Så 

då blev employer branding mer eller mindre ett begrepp inom byrån. […] 2008 tror jag vi re-

kryterade nästan 280 medarbetare, främst i storstäderna”.  

”På alla ställen där vi har kontor och universitet, så ska vi finnas representerade på arbets-

marknadsdagar. Stockholmskontoret där det alltid behövs folk måste alltid höras och synas mot 

studenter. Där görs de stora eventen och där hålls mycket aktiviteter, som case och liknande. 

[…] Det är kanske inte helt samma talanger som vi slåss om när det gäller storstäderna, men 

vad det gäller landet så är det precis samma talanger vi söker. Många får en första kontakt med 

oss genom dessa event. På de större högskolorna och universiteten är det hård konkurrens mel-

lan revisionsbyråerna, det ska man inte sticka under stol med, alla lägger mycket pengar på 

studentmarknadsföring”. 

Vi har klassificerat er som ett kunskapsföretag som behöver kvalificerad personal då det ni 

säljer är era anställdas kunskap. Hur värderas personalen? Vad letar ni efter vid rekrytering? 

”Absolut, men så är det ju, sen är lite olika beroende på vart i landet som man rekryterar. I 

Stockholm kan man hamna i gemenskapen och bli upplärd.  Här i Kalmar ställs det större krav 

på en, man kan inte ‟tas under vingarna‟ på samma sätt. Här sitter vi fyra stycken. Vi förväntas 

ta mer ansvar och göra mer själva. Mer kvantitet än kvalitet i storstäderna kan man säga. 

Strukturen inom revision är ju att de på toppen tjänar mycket. Det är ju dit alla vill nå. Sen är 

det ju olika hur det ser ut inom olika byråer”. 

Pettersson frågas hur han upplever företagskulturen. 

”Alla skulle ju säga att den är platt och så. Vår är inte elitfokuserad skulle jag inte säga, vi kör 

mer på gemenskapen. Till skillnad från de andra så är det fler som är delägare, men ersättning-

en blir ju lägre eftersom fler delar på kakan”.  
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Använder ni detta i er marknadsföring? 

”Vi använder ju det som en styrka i vår marknadsföring mot studenter. Det är helt andra upp-

dragsstrukturer att jobba med, med fokus på ägarledda företag. Oftast så inom revision så iden-

tifierar man sig med sitt företag och dess värderingar. Delar man inte dem så blir det inte bra i 

slutändan. Trivs man inte i sin yrkesroll så slutar man. Annars blir det inte bra tror jag. Känner 

man att man trivs så tror jag att man gör ett bra jobb”. 

Pettersson får förklara vad man ser till när man rekryterar. 

”Akademiska meriter, betyg, man ska minst ha klarat alla kurserna. Jag är en redig medelmåtta 

i betyg, jag hade ett VG när jag gick ut, men då måste man ju väga upp det på andra sätt, att 

man gjort något annat. Jag engagerade mig i ekonomföreningen och studentkåren. Hos oss tror 

jag inte att betygen är nummer ett, men det skiljer sig lite mellan de olika avdelningarna. Inom 

corpen (corporate finance, författarnas förtydligande) så letar man efter toppstudenter. I redo-

visning och ekonomiservice spelar det sociala in mer. Den sociala sidan är jätteviktig, engage-

mang vid sidan av studierna, i idrottsföreningar, som lagidrott. Inom revision jobbar vi i team 

och grupp.  Man kommer ut till företag […] man måste kunna anpassa sig och snacka dagis, 

Kalmar FF och Öster med olika, det gäller också att kunna ta känsliga frågor på ett civiliserat 

sätt, att kunna känna av en kund och hur de handlar. Kunskaper och färdigheter. Det är ett 

ständigt lärande, man måste kunna lära sig saker vid förändrade förutsättningar. Min arbetsgi-

vare betalar mig för att jag ska vara ajour. Då får man ju läsa in sig på sin fritid”. 

”Det är mer elittänkande i stora städer. Vi har ett samarbete med Nova100, så visst söker vi i 

viss mån de bästa studenterna, det ska vi inte sticka under stol med. Sponsringen av SM i Eko-

nomi är ett ganska medvetet val från vår sida, för att få studenterna medvetna om oss”.  

Vi frågar vad som skulle kunna vara meriterande. 

”Allt, ja jag skulle säga allt”. 

Pettersson får svara på vad han tror att studenterna söker. 

”Lön, förmåner och bra kollegor. Det kan bero på hur kanske tidigare kurskamrater eller nå-

gon som redan har jobbat där pratar om organisationen. ‟Vi kör after work, och här är en mas-

sa ungdomar eller nej vi tar en bulle till fikat och sen går vi hem‟. Det är mycket mun till mun 

och att identifiera sig med företaget. Många studenter vill kunna identifiera sig med ett företag 

och en företagskultur, i synnerhet de lite större”.  

Vi undrar hur man skapar en stolthet över att vara anställd på ett företag. 

”Marknadsföring, marknadsföring. En del är ju att ha goda medarbetare som pratar gott om 

företaget, en nöjd medarbetare är ju en bra ambassadör. Lön, utveckling, bra kollegor, funkar 

det så funkar man ju bra i sin yrkesroll också”. 
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Pettersson ombeds beskriva Grant Thortons värderingar. 

”Det är ett företag som tar väl hand om sina medarbetare, internutbildning, kul grejer vid sidan 

om med, roliga intressanta kunder, det gör väldigt mycket. När man söker jobb då tänker man 

ju inte på det att det faktiskt är kunderna man också ska jobba och trivas med. Här får man 

göra mer och göra det direkt, fler arbetsuppgifter och se helheten”.  

Slutligen undrar vi varför Pettersson tror att vissa företag ligger i toppen på Universums ran-

kingar över starka arbetsgivarvarumärken. 

”Det känns som om det finns något sorts skimmer och mystik kring företag som Google och 

IKEA. Det är svårt att ta på. Det är ju starka varumärken i sig som är top-of-mind men det är 

också svårt att peka ut, eller att säga just vad det är som de gör så bra, varför de är framgångs-

rika employer brands”. 
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4. Ur samtal med Malin Isaksson 

Isaksson ombeds berätta lite om vad hon arbetar med på Grant Thornton. 

”Employer branding är ett väldigt brett område, det genomsyrar nästan allt man gör i ett före-

tag. En målgrupp är studenter som vi jobbar med på olika sätt för att kommunicera och framfö-

ra vårt budskap, hur det är att jobba hos oss, hur man kan göra karriär och så vidare. Sen har 

vi ju en målgrupp som heter professionals, young eller senior professionals, där man har jobbat 

ett par år och kommit en bit i karriären, har erfarenhet och så vidare. De personerna försöker 

vi ju också kommunicera med och nå för att visa vilka vi är. Sen har vi gruppen medarbetare 

som redan har hittat till oss, och hur vi kan arbeta med olika processer och förmåner, kultur, 

värderingar, så man trivs och vill stanna kvar, och att det är attraktivt att jobba hos oss när 

man är inhouse så att säga. Så det är en väldigt viktig internkommunikation hos oss. Så det är 

inte bara en fråga om att hitta rätt kandidater utan även att behålla dem vi redan har. Och sen 

finns det en fjärde grupp som är alumner, som är en grupp som har jobbat hos oss och gått 

vidare till någon annan arbetsgivare som vi fortfarande håller kontakten med så att säga, an-

tingen kan det vara för framtida samarbeten eller om de sitter på kundföretag eller en stor del 

är också att vi kanske vill återanställa dem längre fram. Så att det är studenter, professionals, 

medarbetare och alumner som är mina fyra målgrupper”. 

”Så employer branding kan man säga täcker in allt från att en person träffar Grant Thornton 

första gången, får ett intryck till att man börjar rekryteringsprocessen, blir introducerad, man 

jobbar ett antal år, stöter på utbildning, utveckling, karriär, och hela den biten. Och sen hur 

man gör ett avslut och hur man håller relationen efter ett avslut”. 

Sedan frågas Isaksson vad målet med studentmarknadsföringen är, vad man vill uppnå. 

”Målet är att vi skall attrahera rätt talanger, alltså vi vill ju kommunicera i rätt målgrupp, inte 

bara kommunicera rätt ut, så det jobbar vi mycket med. Så målet är ju självklart dels att vi skall 

klättra på företagsbarometern (Universums, författarnas förtydligande) som är ett utav de mått 

man kan mäta det här med studenter. De rankar ju oss. Hela revisionsbranschen har backat lite 

i år faktiskt, vi är på 28:e plats i år från 24:e, så det är ju inget bra, vi vill ju komma upp runt 

mellan topp 10, 15 där någonstans, så det har vi ju som mål med den gruppen. Ett mål är att 

öka antalet ansökningar, kvalitativa och bra ansökningar, locka till oss topptalanger”. 

”Första steget när man jobbar mot någon som egentligen inte känner till oss är ju ren varu-

märkeskännedom. Men det finns ju olika upplägg på alla kanaler. Först så lockar man in dem 

till kännedom, sen får man skapa intresse, sen från intresse måste man skapa så att man är vil-

lig att söka jobb hos oss och att man är villig att tacka ja när man är inne i en process och att 

man blir anställd. Så att det är väl fem steg i den processen man jobbar med egentligen”. 

Isaksson ombeds definiera hur talangerna är och vad hon menar med ”rätt” målgrupp för 

dem och hur de identifierar den. 
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”Vi gör ju självklart kravprofiler för varje tjänst och det skiljer ju sig lite för vad vi vill ha. Men 

sen är det ju ett antal kriterier som vi tittar på. En fördel är ju att man är intresserad av affärer, 

att driva företag, entreprenörskap eftersom vi riktar in oss på den kundgruppen så tydligt. Dy-

namiska entreprenörer är väl egentligen vår drömkund, att man kanske har drivit företag, att 

man kanske har det i familjen, att man är intresserad av det, att man läst specifika kurser inom 

entreprenörskap och sådär. Engagemang - att man har en egen drivkraft. […] Det blir det att vi 

söker det som är våra värderingar så de passar in i de värderingar vi står för. Så det är mycket 

entreprenörer, drivkraft. Det är det vi tittar efter när vi läser CV:n, hur driven man verkar vara, 

hur mycket man engagerat sig osv. Innan när man kommer som student i alla fall, sen är det ju 

andra bitar, erfarenhet och så vidare som tar över. Viktigt att man är rätt person”. 

Isaksson frågas hur de ser på akademiska meriter. 

”Ja med det är något vi efterlyser, till exempel vid revisorsassistentjobb. Kanske också att man 

gjort ett utbyte, att man har ett passionerat intresse, varit engagerad. Ja så det tittar vi absolut 

på. Det är viktigt att man gjort något annat under sina studier också, än att man kommer ut med 

VG i allt. Man lär sig mycket och får väldigt mycket erfarenhet av det anser vi”. 

Isaksson frågas vilka som är de viktigaste punkterna som de vill nå ut med, när de kommuni-

cerar med studenter – hur de vill uppfattas i studenters och young professionals ögon. 

”Vi vill att de skall uppfatta oss som ett ganska platt organiserat företag, öppet och engagerat, 

att vi har internationella kontakter med alla våra andra 100 medlemsländer som finns i världen, 

att vi har en internationell touch. Men sedan att vi är en dynamisk entreprenör själva. Vi har ju 

det som målgrupp men också att vi är det själva, vi har ju vuxit jättemycket, vi har ju fördubblat 

vår storlek sedan 2003 kan man säga. […] Så ett tillväxtföretag som brinner för entreprenörs-

kap, entreprenörer och företagare. Så det är väl en styrka vi har till skillnad från när man job-

bar med stora kunder och stora koncerner att man aldrig får något grepp på hur allt hänger 

ihop och man gör en liten del i kanske kundreskontra. Om man gör en liten del i något som är 

gigantiskt så ser man aldrig hur helheten hänger ihop. Det gör ju att vi jobbar ganska tajt i 

team. Och det brukar de flesta uppskatta med oss och tycka är spännande och kul. Mer uteidrott 

än inneidrott kan man säga”. 

Isaksson ombeds redogöra för hur konkurrensen om arbetskraft ser ut i deras bransch. 

”Ja vi konkurrerar ju hela tiden om arbetskraft, och nu står vi ju inför att fler går ut ur arbets-

livet än in och det har vi ju sagt i många år. Att om fyra år går 40-talisterna ut och inte lika 

många in. Så vi har ju inte hunnit se konsekvenskerna av detta riktigt än, men vi har ju förberett 

oss i många år på detta. […] Det är därför som employer branding har fått en boost, man har 

ju pratat om det länge men nu märker jag av att alla företag verkligen satsar mer resurser, 

tänker till ännu mer på de här frågorna.  Och vad vi gör är väl att vi försöker vara ute och sy-

nas och är på rätt ställen. Vi hittar nya kanaler och hittar nya sätt för att sprida bra rykten och 

bra kännedom om oss”.  
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Isaksson frågas vilka som är de viktigaste faktorerna när studenter söker sig till arbetsgivare, 

vad man letar efter. 

”Man söker balans i livet […] alltså mellan fritid och arbete, man är inte beredd att jobba hur 

mycket som helst, den faktorn har ju legat ganska högt ett antal år. Sen tittar de också på vär-

deringar, kan jag tänka mig att jobba för dem? Så det är en utmaning att kommunicera värde-

ringar på ett tydligt och bra sätt. Sen frågar de flesta alltid kring det här internationella, har 

man möjlighet att jobba utomlands. […] Jag kan tänka mig att man vill ha internationella kon-

takter. Och vad är det mer som är viktigt. Jo det är att man får en bra utveckling och vad man 

får för utbildning, det frågas det mycket om och det brukar komma högt i de här enkätfrågorna, 

resultatet brukar bli ganska högt på utveckling och karriär”.  

Isaksson frågas om hon tror man värderar företagets finansiella styrka eller hur framgångs-

rik arbetsgivaren är på marknaden. 

”När man är nybakad student så brukar varumärket slå ganska så högt, man vet inte så mycket 

men man vet att det är ett stort och känt varumärke och man vill gärna jobba på ett ställe som 

alla känner till och kunna säga att jag jobbar där och att folk känner igen det. Sen tenderar det 

där att växla när man har jobbat ett tag och när vi tittar på young professionals, då åker det ner 

kan man se, och då är det mer viktigt vad det är för tjänst eller produkt som man säljer och att 

det är spännande och utmanande arbetsuppgifter”. 

Isaksson får förklara varför hon tror att det är så. 

”Jo för att man inte vet vad man skall göra när man kommer ut som student och man har inte 

full uppfattning om arbetsuppgifter, vad det egentligen innebär att jobba med det yrket som man 

har valt, tror jag. Och sen när man kommer ut och har jobbat ett tag så inser man att om det är 

ett jättestort företag så kanske man inte får ta så mycket ansvar och man kanske är ganska så 

anonym, men att jobba i lite mindre företag innebär att man kan få vara med och påverka lite 

mer och vara med och driva processer och så där, kan jag tänka mig”. 

Därefter undrar vi om det är några egenskaper hos en arbetsgivare som hon tror kan vara en 

”dealbreaker”, som gör att man inte vill arbeta på företaget.  

”Om man jobbar med något som är mera oetiskt eller om man har värderingar som inte stäm-

mer överens, och som verkligen krockar kring miljö eller något annat. Eller om det är väldigt 

hierarkiskt eller ledarskap som innebär att man inte sätter personalen i fokus eller att det är 

jättemycket övertid eller sådana frågor tror jag skulle kunna vara orsaker”.  

Isaksson frågas om Word-of-mouth, om de arbetar aktivt med att få redan anställda att kom-

municera ut vad de står för, om de uppmanas till detta. 

”Vi jobbar med den interna kommunikationen, vi jobbar en hel del med storytelling där vi delar 

goda och lyckade exempel och erfarenheter med varandra och sen tränar vi ju folk i framföran-
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deteknik och det beror på vem man är och vilken roll man har. Om man är mycket ute och träf-

far mycket folk och berättar om företaget då får man ju självklart träning i det”. 

Vi frågar Isaksson varför hon tror att företag som IKEA och Google toppar Universums före-

tagsbarometer. Vad tror en employer brand strateg kan ligga bakom sådan framgång.  

”Det handlar om är att göra det helhjärtat så att personerna som jobbar där tycker det är äkta 

och att det passar och hänger ihop så att man rekryterar in rätt personer och att man erbjuder 

dessa det som man har sagt och lovat. Att man står för det och så att det är likställt med det som 

man kommunicerar ut så att det verkligen stämmer när man börjar och så att man underhåller 

det och jobbar med den interna kommunikationen”. 

”Som jag var inne på tidigare så är ju varumärket väldigt viktigt för studenter som inte har 

varit inne och lärt känna företaget. […] Och väljer man ett känt och starkt varumärke så tror 

man ändå att det är bra, kanske, så typ tänker jag”. 

Slutligen frågas Isaksson vilka fördelar generellt hon kan se med att arbeta med employer 

branding. 

”Man kan styra strategiskt hur man gör sin kommunikation, man tar medvetna beslut på ett 

annat sätt. Om vi inte har någon styrning så kanske man gör en massa insatser och lägger re-

surser utan att det ger någonting, det kanske till och med är fel målgrupp eller att man kommu-

nicerar med fel ord. Du vet en målgrupp och då lär man ju känna den först, de attraheras av det 

här och de tycker det här och det här är viktigt och då kan man ju kommunicera till dem på rätt 

sätt och i rätt kanaler. Så jag tror att man får betydligt mycket mera ut av de pengar och resur-

ser som man satsar om man jobbar med det (Employer Branding, författarnas förtydligande) 

och har någon som är ansvarig och har någon som håller ihop det, det tror jag. Man måste 

jobba långsiktigt och man måste göra det bra och det kanske man gör om man gör det år efter 

år och ändå håller i, för det tar ju ändå tid att jobba upp varumärket. Det är inget som går fort 

och så glöms det ju bort, slutar man jobba med det så går det ju ner ganska så snabbt i alla fall 

bland studenter, det är min uppfattning. Nä men ni byts ju ut hela tiden så det är ju det som är 

grejen, det är nya personer som man jobbar med varje gång”.  
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5. Enkäten 
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6. Kodningsmanual 

1. Ålder 

Ålder enligt svar 
 

2. Kön 

0  Kvinna 

1  Man 
 

3. Vid vilket lärosäte studerar du? 

 Enligt svar 

Omkodat enligt 

0  LNU Växjö 3 Umeå universitet 

1  LNU Kalmar 4 Lunds universitet  

2  Jönköping IBS 5 Örebro universitet 
 

4. Markera hur dina betyg generellt är fördelade.  

a Ej Godkänt  b Godkänt  c Väl Godkänt 

0: 1-25% 0: 1-25% 0: 1-25%  

1: 26-50% 1: 26-50% 1: 26-50%  

2: 51-75% 2: 51-75% 2: 51-75% 

3: 76-100% 3: 76-100% 3: 76-100% 

 

5. Vilken fördjupning studerar du? 

0 Controller 

1 Redovisning 

2 Marknadsföring 

3 Finansiering 

4 Nationalekonomi 

5 Logistik 

6 Management 

7 Övrigt 

 

6. Planerar du att läsa vidare efter du avslutat dina nuvarande studier? 

0 Nej 

1 Ja, på magisternivå 

2 Ja, på masternivå 

3 Ja, högre än masternivå 

4 Övrigt 

 

7. Har du haft ett arbete under eller innan studierna? 

0  Nej 

1  Ja 

 

(Fråga 8-10 endast tillgängliga för de som svarat Ja på fråga 7) 

8. Har du arbetat under dina högskolestudier? 

0 Nej 

1 Ja, upp till 6 månader 

2 Ja, över 6 månader 

3 Ja, under hela studietiden 
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9. Vilken typ av arbetsuppgifter har du erfarenhet av? 

Varje alternativ kodades enligt Ej fyllt = 0, ifyllt = 1 

A  Kassa ifyllt 

B  Industriarbete ifyllt 

C  Administration ifyllt 

D  Ekonomi ifyllt 

E  Redovisning ifyllt 

F  Marknadsföring ifyllt 

G  Försäljning ifyllt 

H  Socialt arbete ifyllt 

I  Utbildning (lärare) ifyllt 

J  Yrkesförare ifyllt 

K  Lantbruk ifyllt 

L  Hotell/restaurang ifyllt 

M  Serviceyrke ifyllt 

N  Övrigt ifyllt 

 

10. Hur många år har du arbetat sammanlagt?  

 År enligt svar 

 

11. Markera om du haft något åtagande utöver arbete/studier 

Varje alternativ kodades enligt Ej fyllt = 0, ifyllt = 1 

A  Inte haft några andra åtaganden ifyllt 

B  Idrottsförening ifyllt 

C  Studentförening ifyllt 

D  Musik/teater ifyllt 

E  Volontärarbete ifyllt 

F  Övriga åtaganden ifyllt 

 

12. Markera hur viktiga följande faktorer med ett arbete är för dig 

Skala 1 oviktigt, 2 mindre viktigt, 3 varken eller, 4 Viktigt, 5 Nödvändigt 

 

Egenskaperna uppdelade enligt följande:  

A  Balans mellan privatliv och karriär 

B  Flexibel arbetstid 

C  Möjligheter till avancemang/befordran 

D  Kunna arbeta utomlands 

E  Trygg anställning 

F  Utmanande arbetsuppgifter 

G  Varierande arbetsuppgifter 

H  Få övertidstimmar 

I  Hög lön 

J  Stark sammanhållning mellan kollegor 

 

13. Övriga faktorer som är viktiga för mig när det kommer till min arbetssituation 

Enligt svar 
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14. Markera hur viktiga följande egenskaper hos en arbetsgivare är för dig 

Skala 1 oviktigt, 2 mindre viktigt, 3 varken eller, 4 Viktigt, 5 Nödvändigt 

 

Egenskaperna uppdelade enligt följande: 

A  Gott rykta 

B  Finansiell styrka 

C  God etik och hög moral 

D  Modern arbetsmiljö 

E  Marknadsframgång 

F  Starkt miljöengagemang 

G  Företaget rekryterar de bästa 

H  Stark fokus på kompetensutveckling 

I   Företaget delar dina personliga värderingar 

J  Vad andra tycker om företaget 

K  Att företaget är välkänt 

 

15. Övriga egenskaper som är viktiga för mig när det kommer till min arbetsgivare 

Enligt svar 

 

16. Vad skulle få dig att inte vilja arbeta för ett företag? 

Klartext, Svaren kategoriserades enligt:  

0 Relaterade till etik, miljö CSR 

1  Relaterade till bristande ledarskap 

2 Dåliga arbetskamrater 

3  Dåligt rykte 

4  Dålig arbetsmiljö 

5 Brist på kompetensutveckling 

 

17. Vilket företag skulle du helst vilja arbeta för efter studierna? 

Klartext 

 

18. Varför vill du arbeta för det företaget? 

Varje alternativ kodades enlig Ej fyllt = 0, ifyllt = 1 

A  Gott rykte 

B  Finansiellt starka 

C  God etik och hög moral 

D  Modern arbetsmiljö 

E  Framgångsrika på sin marknad 

F  Starkt miljöengagemang 

G  Arbetar bara de bästa 

H  Utvecklar sin personal 

I  Delar mina personliga värderingar 

J  Hög social status 

K  De flesta känner till företaget 

L  Välkänd produkt 

M  Hög lön 

N  Internationella karriärmöjligheter 

O  Stark sammanhållning mellan de anställda 

P Möjlighet att klättra och göra karriär 
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19. Känner du till Grant Thornton? 

0    Nej 

1 Ja 

 

20. Hur skulle du bedöma Grant Thornton efter följande egenskaper?  
(Endast tillgänglig för de som svarat att de kände till GT enligt fråga 19) 

Skala 1-5. 1 Svaga, 3 Neutral, 5 Starka  

A  Gott rykte 

B  Finansiell styrka 

C  God etik och hög moral 

D  Modern arbetsmiljö 

E  Marknadsframgång 

F  Starkt miljöengagemang 

G  Företaget rekryterar de bästa 

H  Stark fokus på kompetensutveckling 

I  Företaget delar mina personliga värderingar 

J  Vad andra tycker om företaget 

K  Att företaget är välkänt 

21. E-postadress  

Klartext  
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7. Metod för bedömning av talangegenskaper 

Följande metod har använts för att urskilja de ansedda ”talangerna” bland respondenter-

na, se vidare förklaring i 2.5.1. 

 Om 51-75% Väl godkänt +1 poäng, om 76-100% Väl godkänt +2 poäng 

 Om planerar att studera vidare +1 poäng. 

 Om angett redovisning, controller och finansiering som fördjupning +2 poäng 

 Om angett management som fördjupning +1 poäng 

 Om arbetat under studietiden +1 poäng 

 Om erfarenhet av eget företag +3 poäng 

 Om erfarenhet av redovisning eller ekonomi +2 poäng 

 Om erfarenhet av försäljning, marknadsföring eller administration +1 poäng 

 Varje års arbetslivserfarenhet ger +0,25 poäng 

 Åtaganden inom idrottsförening, studentförening, musik-/teaterförening, volontärarbete, 

övriga +0,5 poäng per svarsalternativ 
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8. Frekvenstabeller                               

                         1a. Ålder                      1b. Ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              2. Kön                        4. Vilken fördjupning studerar du? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Planerar du att studera vidare efter det att du avslutat dina nuvarande studier? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

10. Hur många år har du arbetat sammanlagt? 

 

 

 

 

 

 

 
12. Markera hur viktiga följande faktorer är för dig med ett arbete. 
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14. Markera hur viktiga följande egenskaper med en arbetsgivare är för dig. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. Varför vill du arbeta på det företaget? 
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Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

Linnéuniversitetet  
391 82 Kalmar/351 95 Växjö  

Telefon 0772-28 80 00 

 

Linnéuniversitetet – kvalitet och kompetens i fokus 


