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Sammanfattning 

Då konkurrensen om den bästa arbetskraften idag är hård har det blivit allt viktigare att 

framstå som en attraktiv arbetsgivare, varför många företag arbetar med aktiviteter som på 

senare tid kommit att rymmas under begreppet employer branding. Men hur går detta arbete 

till i praktiken? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan arbeta med 

employer branding för att framstå som en attraktiv arbetsgivare i teknologstudenters ögon.  

Den tidigare forskning och de teorier som studien utgått ifrån rör dels employer branding, 

vilket handlar om att förmedla en tydlig bild om vad som gör en arbetsgivare unik och 

åtråvärd, och dels ”Generation Y”  vilket huvudsakligen avser 80-talister och handlar om 

deras livsuppfattningar och värderingar, där fokus i denna studie är deras krav och 

förväntningar på arbetsmarknaden. För att skapa sig en bättre förståelse kring hur företag kan 

arbeta med employer branding gentemot teknologstudenter har det gjorts en empirisk studie, 

dels i form av två samtalsintervjuer med två svenska storföretag som av studenter anses vara 

attraktiva arbetsgivare, och dels genom två fokusgruppsintervjuer med teknologstudenter. 

Resultaten i undersökningen visar varför dessa företag anser det vara viktigt att arbeta med 

employer branding, hur utformandet av deras arbetsgivarvarumärken har skett och hur bilden 

av dem ser ut idag, samt hur de kommunicerar ut sina arbetsgivarvarumärken. Resultatet visar 

också vad teknologstudenter har för krav och förväntningar på arbetets innehåll, arbetsvillkor 

och arbetsmiljö, samt hur de bildar sig en uppfattning om potentiella arbetsgivare. Några av 

de slutsatser som dras är att det är viktigt att ha ett unikt men samtidigt internt förankrat och 

sanningsenligt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivavarumärket bör också stämma överens med 

det övergripande ”brandet” samt med den globala bilden av företaget om det nu finns någon 

sådan. Gällande kommunikationen av arbetsgivarvarumärket är det fördelaktigt att ha en 

balans mellan generell kommunikation med bredare träffyta och mer detaljerad 

kommunikation riktad till specifika grupper. Det är också viktigt att prioritera kvalitet framför 

kvantitet i valet av aktiviteter. Slutligen kan det konstateras att den mest effektiva 

kommunikationen är när de anställda pratar gott om företaget som arbetsgivare inför vänner 

och familj.    

 

Nyckelord: employer branding, generation y, arbetsgivarvarumärke, studenter, teknologer.  
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1. Inledning 

Detta inledande avsnitt bygger till stor del på den uppsatsförberedande PM som vi skrev 

tidigare under höstterminen.
1
 Till att börja med ges en bakgrund till problemområdet, det vill 

säga employer branding. Därefter följer studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas 

med uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett begrepp som fått allt mer uppmärksamhet inom human resources är employer branding. 

Att arbeta med employer branding har blivit allt mer populärt och många företag lägger idag 

en hel del resurser på detta.
2
 Universum, ett internationellt företag specialiserat på employer 

branding,
3
 har till exempel utfört en studie med 632 globala arbetsgivare där resultaten visar 

att 80 procent av dem anser det vara svårt att attrahera talangfulla personer, men att hela 82 

procent idag investerar i aktiviteter som employer branding och kommunikation för att lyckas 

med detta.
4
  

 

Vad är då employer branding? Begreppet lanserades först av Simon Barrow 1990,
5
 men det 

var inte förrän 1996 som han, tillsammans med Tim Ambler, verkligen definierade det. 

Definitionen löd som följer: ”We define the Employer Brand as the package of functional, 

economic and psychological benefits provided by employment and identified with the 

employing company”.
6
 För att förstå employer branding mer specifikt kan vi vända oss till 

Kristin Backhaus och Surinder Tikoo som menar att employer branding handlar om ett 

företags försök att förmedla en tydlig uppfattning om vad som gör företaget åtråvärt och unikt 

som arbetsgivare. De definierar employer branding som processen där en arbetsgivaridentitet 

som är igenkännelig och säregen skapas, och ”the employer brand” (hädanefter kallat 

arbetsgivarvarumärket) som en uppfattning om företaget och vad som skiljer det från dess 

konkurrenter.
7 

 

Employer branding kan riktas både internt och externt. Den interna delen handlar om att 

systematiskt påminna anställda om värderingar kopplade till arbetsgivarvarumärket så att 

kulturen på arbetsplatsen formas kring företagets mål. Därigenom kan kulturen bli unik och 

inriktad på att bedriva verksamheten på företagets egna sätt, vilket också försvårar för 

konkurrenter att efterlikna företagets arbetskraft. Den externa delen handlar om att framhålla 

företaget som en förstklassig arbetsgivare, vilket syftar till att attrahera bästa tänkbara 

arbetskraft. Tanken är att företaget ska kunna förvärva unikt humankapital genom att 

framhålla de utmärkande dragen i sitt arbetsgivarvarumärke. Dessutom kan extern employer 

branding fungera som ett stöd för företagets värderingar och anställdas engagemang, det vill 

säga de interna delarna, genom att nya medarbetare utifrån den externa marknadsföringen 

utvecklar vissa föreställningar om hur det är att arbeta på företaget som de sedan tar med sig 

                                                           
1
 Andersson & Sedvallsson, “PM 3/10 2011 Employer Branding”  

2
 Backhaus & Tikoo, ”Conceptualizing and researching employer branding”,  s. 501. 

3
 http://www.universum.se/Employer-Branding---Universum/About-Universum, Hämtat 2011-09-29. 

4
 Universum, “EB Insights 2011. Spring edition” 

5
 Barrow & Mosley, The employer brand, s. 7.  

6
 Ibid., s. xvi. 

7
 Backhaus & Tikoo, ”Conceptualizing and researching employer branding”,  s. 501 f.  

http://www.universum.se/Employer-Branding---Universum/About-Universum
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in i företaget.
8
 För att förtydliga skillnaden mellan extern och intern employer branding lånas 

en bild från Backhaus & Tikoo, där den övre delen representerar extern employer branding 

och den nedre delen representerar intern employer branding: 

 

 

Figur 1: Employer branding, Backhaus & Tikoo.
9
 

 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på extern employer branding, det vill säga bildens 

övre del. Tanken här är att employer branding skapar vissa associationer till företaget, på så 

sätt att man utvecklar vissa tankar och känslor kring företaget. Dessa associationer påverkar 

vidare vilken bild man får av företaget som arbetsgivare, alltså dess image, som handlar om 

vad en anställning på företaget kan ge, vilket kan röra allt ifrån lön och förmåner till prestige. 

Denna image påverkar slutligen hur attraktivt företaget anses vara som arbetsgivare.
10

 Intern 

och extern employer branding hänger givetvis ihop, men denna studie kommer som sagt 

hädanefter att fokuseras på extern employer branding. 

 

Medan rekrytering är en mer kortsiktig process innefattande tillsättning av lediga tjänster och 

utformning av nya positioner så är employer branding en kontinuerlig strävan mot att 

upprätthålla ett bra arbetsgivarvarumärke.
11

 Dessa arbetsprocesser är dock nära relaterade och 

ett av huvudmålen med employer branding är att underlätta rekryteringsprocesserna.
12

 Att det 

är viktigt att framstå som en attraktiv arbetsgivare för att vid behov kunna rekrytera rätt 

medarbetare kanske ses som en självklarhet, men vissa fördelar kan ändå vara värda att 

betona. I tidigare nämnda studie från Universum visade det sig exempelvis att 51 procent av 

arbetsgivarna upplevde att brister på rätt kompetens gjorde att deras affärer gick sämre.
13

 

Vidare har det hävdats att konkurrens om den bästa arbetskraften i framtiden kommer att vara 

lika intensiv som konkurrensen om kunder är idag och att organisationer som då lyckas locka 

till sig den bästa kompetensen kommer att ha en klar fördel på marknaden.
14

 För att kunna 

vara konkurrenskraftiga behöver arbetsgivare vara medvetna om värdet av bra medarbetare 

samt utnyttja smarta strategier för att kunna rekrytera rätt talanger. Dessutom har det uttryckts 

att behovet av talanger ökar i och med en växande tjänstesektor med arbeten som är 

strategiska och innefattar komplext beslutsfattande, vilka också är svåra att övervaka. En bra 

strategi för att locka till sig dessa talanger har påståtts vara att arbeta med employer 

                                                           
8
 Backhaus & Tikoo, ”Conceptualizing and researching employer branding”,  s. 503. 

9
 Ibid., s. 505.  

10
 Ibid. 

11
 Parment & Dyhre, Sustainable employer branding,  s. 56. 

12
 Backhaus & Tikoo, ”Conceptualizing and researching employer branding”,  s. 510. 

13
 Universum, “EB Insights 2011. Spring edition”, s. 4. 

14
 Harari, ”Attracting the best minds”, refererad i Berthon m.fl. ”Captivating company: dimensions of 

attractiveness in employer branding”, s. 167.  
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branding.
15

 Det har också argumenterats för att en kombination av större efterfrågan på 

arbetskraft generellt sett och en dålig överensstämmelse mellan vilka typer av arbetskraft som 

efterfrågas och vilka typer som finns att tillgå kommer att intensifiera problem och svårigheter 

avseende rekrytering. För att kunna täcka personalbehoven i framtiden blir det då viktigt för 

många företag att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
16

 Slutligen har det också påståtts att 

den ökande mängd information och möjligheter som individer idag möter gör att de är i behov 

av effektiva verktyg för att kunna välja rätt, varför vikten av attraktiva ”brands” har ökat.
17

 

 

Idag sker dessutom ett generationsskifte på arbetsmarknaden där 40-talisterna med mycket 

kompetens och erfarenhet går i pension och 80- och 90-talisterna gör entré på 

arbetsmarknaden,
18

 vilket aktualiserar employer branding ytterligare. 40-talisterna är väldigt 

många och för att kunna ersätta deras kompetens i företagen och undvika en tillbakagång för 

verksamheten blir det särskilt angeläget att lyckas rekrytera rätt personer. Därmed kan det i 

och med detta generationsskifte bli än mer relevant för företag att framställa sig som en 

attraktiv arbetsgivare. Det har hävdats att en förståelse av den nya arbetskraftsgenerationen 

kommer att vara avgörande för huruvida företag lyckas skapa hållbara 

arbetsgivarvarumärken.
19

 För att ha möjlighet att utforma ett arbetsgivarvarumärke som 

framstår som attraktivt i den yngre generationens ögon är det nödvändigt att förstå vad dessa 

personer har för krav och förväntningar på arbetsgivare. Många av de studenter som idag läser 

vid landets universitet och högskolor tillhör denna generation. Mot bakgrund av detta är det 

av intresse att studera närmare hur företag som framstår som attraktiva arbetsgivare i 

studenters ögon arbetar med employer branding samt vad studenter faktiskt söker efter hos en 

arbetsgivare. De två företag som undersöks i denna studie har utsetts som attraktiva 

arbetsgivare av flera olika studentgrupper, varav en är teknologer.
20

 För båda dessa företag är 

teknologer dessutom centrala målgrupper när det gäller arbetskraft, varför valet av 

studentgrupper i denna studie föll på just teknologer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för 

att framstå som en attraktiv arbetsgivare för teknologstudenter. För att undersöka detta behövs 

dels studeras hur företag som faktiskt framstår som attraktiva arbetsgivare i 

teknologstudenters ögon arbetar med employer branding, och dels vad teknologstudenter har 

för krav och förväntningar på framtida arbetsgivare. Våra frågeställningar blir följaktligen:   

 

- Hur arbetar företag som anses vara attraktiva arbetsgivare i teknologstudenters ögon 

med employer branding?  

- Vad har teknologstudenter för krav och förväntningar på framtida arbetsgivare? 

 

1.3 Disposition 

I det inledande avsnittet (1) gavs en bakgrund till problemområdet, följt av studiens syfte och 

frågeställningar samt denna disposition. I nästkommande avsnitt (2) redogörs för tidigare 

                                                           
15

 Parment & Dyhre, Sustainable employer branding,  s. 15 & 85.  
16

 Erlandsson, ”Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profilering på arbetsmarknaden”, s. 21.  
17

 Parment & Dyhre, Sustainable employer branding, s. 14. 
18

 Universum, “EB Insights 2011. Spring edition”, s. 4. 
19

 Parment & Dyhre, Sustainable employer branding, s. 8.  
20

 Universum, ”Rankingslistor Företagsbarometern 2011”. 
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forskning och teorier om och modeller för employer branding, samt tidigare forskning och 

teorier om ”Generaton Y”. Därefter följer ett metodavsnitt (3) i vilket studiens genomförande 

och metodologiska val diskuteras. Sedan presenteras resultaten (4), först ifrån intervjuer med 

två företagsrepresentanter och sedan ifrån fokusgruppsintervjuer med två studentgrupper. 

Avslutningsvis återfinns ett diskussionsavsnitt (5) där resultaten först summeras och sedan 

diskuteras i relation till tidigare forskning och teori följt av några implikationer för forskning 

och praktik. 

 

2. Tidigare forskning och teori 

Liksom inledningen bygger detta avsnitt till viss del på vår uppsatsförberedande PM.
21

 Här 

redogörs till att börja med för tidigare forskning om employer branding, samt teorier om och 

modeller för hur organisationer kan arbeta med detta på bästa sätt. Därefter följer en 

redogörelse för tidigare forskning och teorier om ”Generation Y”.  

 

2.1 Employer branding 

Något som ofta framhålls i litteratur om employer branding och som vi själva också upptäckt 

när vi börjat läsa in oss på området är att den tidigare forskningen om ämnet är väldigt 

begränsad.
22

 Det hävdas bland annat att employer branding har fått mycket uppmärksamhet i 

praktiska sammanhang, men att det saknas akademisk forskning inom ämnet.
23

 Det har också 

påpekats att det finns väldigt lite kunskap om hur företag arbetar med employer branding trots 

att en mängd studier har visat att företags anseende har stor betydelse i 

rekryteringssammanhang.
24

  

 

En studie som vi dock hittat och anser vara väldigt relevant för ämnet är Ann Erlandssons 

avhandling ”Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profilering på arbetsmarknaden”. 

Profilering på arbetsmarknaden är hennes svenska term för employer branding.
25

 Erlandsson 

har undersökt hur företag profilerar sig på arbetsmarknaden, med stora tjänsteföretag inom 

datakonsultbranschen och revisionsbranschen som studieobjekt.
26

 I de slutsatser som 

presenteras visar hon att profileringen hos dessa företag är en process innefattande tre olika 

moment: profilunderlag, profilstöd och profilbekräftelse.
27

  

 

Det finns enligt Erlandsson tre olika former av profilunderlag: dels interna informationskällor, 

såsom anställningsintervjuer, medarbetarenkäter och avgångssamtal vilka bidrar till att 

profilen är internt förankrad, dels de målgrupper som företagens profiler riktar sig till där 

                                                           
21

 Andersson & Sedvallsson, “PM 3/10 2011 Employer Branding”. 
22

 Se t.ex.  Erlandsson, ”Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profilering på arbetsmarknaden”, s. 23, 

Backhaus & Tikoo, ”Conceptualizing and researching employer branding”,  s. 501 ff. och Edwards, ”An 

integrative review of Employer Branding and OB theory”, s. 7 f. 
23

 Backhaus & Tikoo, ”Conceptualizing and researching employer branding”,  s. 501.   
24

 Erlandsson, ”Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profilering på arbetsmarknaden”, s. 3. 
25

 Ibid.  
26

 Ibid., s. 23. 
27

 Ibid., s. 129. 
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saker som ålder, erfarenhet och kön påverkar profilen och profileringen, och slutligen 

konkurrenterna som företagens profiler är tänkt att bemöta.
28

 

 

Gällande profilstöd identifieras två sätt att stödja och kommunicera profilen. Det första är 

arbetsvillkoren och gäller hur personalpolitik och befattningar utformas för att stödja 

företagets profil. Exempel som nämns är ”satsningar på utbildning och kompetensutveckling, 

erbjudanden om alternativa karriärvägar och jobbrotation, utlandsplaceringar, förmåner, 

sociala aktiviteter samt flexibilitet i tid och rum”.
29

 Det andra är medier vilket i detta 

sammanhang syftar på hur företaget kommunicerar ut sin profil på arbetsmarknaden via olika 

kanaler som exempelvis reklam på internet, sponsring, annonsering och muntlig 

kommunikation.
30

 

 

Det tredje momentet som Erlandsson tar upp är som sagt profilbekräftelse, vilket avser 

utvärdering och bekräftelse av profilen och profileringen. Här identifieras sex olika former av 

utvärdering: interna informationskällor liksom de som används i profilunderlaget, 

personalomsättning, återvändare (tidigare anställda som anställs igen), rankningslistor där 

företag som arbetsgivare rankas av potentiella medarbetare, ansökningsströmmar och 

slutligen välkändhet.
31

 

 

Erlandssons resultat visar dessutom att profilerna hos de företag hon har studerat i stor 

utsträckning är homogena, samt att de aktiviteter som används för att kommunicera ut 

profilerna också är likartade. Fastän dessa företag är konkurrenter på arbetsmarknaden så 

särskiljer de sig alltså inte speciellt mycket ifrån varandra.
32

  

 

Även om denna avhandling är den enda studie vi hittat som handlar om hur företag arbetar 

med employer branding så finns det ändå exempel på annan tidigare forskning som berör 

ämnet och som anses vara värd att nämna. Ett exempel är ”Captivating company: dimensions 

of attractiveness in employer branding” av Pierre Berthon m.fl, där komponenter av 

arbetsgivarattraktivitet identifieras och operationaliseras.
33

 Författarna kommer fram till att ett 

företags attraktivitet som arbetsgivare beror på fem faktorer.
34

  

 

Den första faktorn,”Interest value”, handlar om huruvida arbetsgivaren erbjuder en intressant 

arbetsmiljö, nya arbetssätt och tar tillvara på de anställdas kreativitet för att produkterna och 

tjänsterna ska ha hög kvalitet och vara innovativa. Den andra faktorn, ”Social value” handlar 

om den sociala arbetsmiljön, mer specifikt om det är en bra stämning, om relationen kollegor 

emellan är bra och om det finns en team-känsla. Den tredje faktorn, ”Economic value” 

handlar om ifall arbetsgivaren erbjuder bra lön och övriga kompensationer, arbetssäkerhet och 

möjligheter till befordran. Den fjärde faktorn, ”Development value” handlar om huruvida ett 

arbete hos arbetsgivaren ger erkännande, självkänsla och självförtroende, erfarenheter som 

förbättrar karriären och om det kan fungera som en språngbräda till framtida anställningar. 

Den femte och sista faktorn, ”Application value”, handlar om ifall det finns möjligheter för 

den anställda att tillämpa vad denne har lärt sig samt att lära ut till andra. Berthon m.fl. hävdar 

att deras fem faktorer är en förbättring och utvidgning av Ambler & Barrows tre dimensioner 

                                                           
28

 Erlandsson, ”Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profilering på arbetsmarknaden”, s. 129 f.  
29

 Ibid., s. 130.  
30

 Ibid.  
31

 Ibid.   
32

 Ibid., s. 99.  
33

 Berthon m.fl. ”Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding”, s. 151. 
34

 Ibid., s. 156 ff. 
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som nämndes i inledningen, nämligen ”psychological benefits”, ”functional benefits” och 

”economic benefits”.
35

 

 

Ett annat exempel på tidigare forskning som kan nämnas är ”The relation of instrumental and 

symbolic attributes to a company’s attractiveness as an employer” av Filip Lievens & Scott 

Highhouse. De har undersökt betydelsen av instrumentella och symboliska attribut för en 

arbetsgivares attraktivitet. Med instrumentella attribut avses objektiva och konkreta attribut 

som en organisation antingen har eller inte. Dessa väcker framför allt sökandes intresse på 

grund av deras praktiska nytta genom att de minskar kostnader och ökar förmåner för 

personen ifråga. Exempel på sådana saker är lön, förmåner, bonusar, flexibel arbetstid eller 

arbetets belägenhet. Symboliska attribut avser subjektiva och mer abstrakta attribut i form av 

bilder och uppfattningar som sökande får av organisationers karaktärsdrag. Dessa väcker 

huvudsakligen intresse på grund av deras expressiva värde, det vill säga att de uttrycker något 

om de sökandes värderingar, egenskaper och personlighet. Människor kan exempelvis 

tillskriva organisationer egenskaper såsom att de är innovativa eller prestigefulla, och därför 

attraheras av dem.
36

 

 

Lievens & Highhouse’s resultat visar att potentiella sökandes uppfattningar om instrumentella 

attribut relaterade till arbetet och organisationen har betydelse för hur attraktivt ett företag 

upplevs vara som arbetsgivare, men att det inte går att förklara en persons attraktion till en 

organisation enbart utifrån detta. Attraktionen beror också på de symboliska attribut, det vill 

säga karaktärsdrag och egenskaper, som associeras med organisationen. Deras resultat visar 

också att arbetssökande huvudsakligen särskiljer företag från varandra utifrån symboliska 

attribut snarare än instrumentella attribut.
37

  

 

Ytterligare två personer som kan nämnas i detta sammanhang är Christopher J. Collins & 

Cynthia Kay Stevens. De har utgått från forskning och teorier om marknadsföring för att 

undersöka hur aktiviteter som organisationer genomför i samband med rekrytering kan 

påverka arbetssökandes beslut att söka ett jobb. De arbetssökande som har studerats är 

nyutexaminerade från högt ansedda civilingenjörsprogram,
38

 och de fyra aktiviteter som de 

har undersökt är publicitet (det vill säga information i redaktionella medier som 

organisationen inte har betalat för), sponsring, personliga eller muntliga rekommendationer 

och reklam (t.ex. tidningsannonser eller hemsidor).
39

 Resultaten visar att sådana aktiviteter 

var indirekt relaterade till intentioner och beslut om att söka arbete genom de arbetssökandes 

bild av företagens arbetsgivarvarumärken. Denna bild grundas enligt författarna utifrån två 

dimensioner: generella attityder gentemot företaget samt uppfattningar om specifika 

jobbattribut.
40

 Publicitet visade sig ha större påverkan på arbetssökandes generella attityder 

mot företag än deras uppfattningar om specifika attribut. Muntliga rekommendationer och 

reklam uppvisade positiva samband med både generella attityder och uppfattningar om 

jobbattribut. Sponsring uppvisade inget samband med varken generella attityder eller 

uppfattningar om specifika jobbattribut.
41

 Starkast relation återfanns mellan muntliga 

                                                           
35

 Berthon m.fl. ”Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding”, s. 159 ff. 
36

 Lievens & Highhouse, “The relation of instrumental and symbolic attributes to a company’s attractiveness as 

an employer”, s. 80 f., 88 f.   
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 Collins & Stevens, ”The relationship between early recruitment-related activities and the application decisions 

of new labor-market entrants: a brand equity approach to recruitment”, s. 4. 
39

 Ibid., s. 8. 
40
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rekommendationer och uppfattningarna om företagens arbetsgivarvarumärken.
42

 I studien 

undersöktes också om dessa aktiviteter fick större effekt när de kombinerades med varandra.
43

 

Resultaten visade att uppfattningarna om arbetsgivarvarumärket var som mest positiva när 

publicitet kombinerades med andra aktiviteter.
44

  

 

Även om det finns få vetenskapliga studier om employer branding och hur företag arbetar 

med detta så har det ändå skrivits relativt mycket om fenomenet, där det bland annat lyfts upp 

olika komponenter som är viktiga för att lyckas med sitt employer branding, det vill säga mer 

normativa riktlinjer för hur arbetet ska gå till. En person som diskuterar hur företag ska lyckas 

med employer branding är Martin R. Edwards. Han hävdar att organisationer vars 

psykologiska kontrakt utmärker sig på ett attraktivt och unikt sätt också kommer att ha ett 

utmärkande arbetsgivarvarumärke.
45

 Psykologiska kontrakt handlar om ”hur parterna i 

relationen mellan arbetsgivare och anställd upplever och tolkar de villkor som gäller och 

vilka förväntningar de har på utbytet i relationen”.
46

 Vidare hävdar Edwards att den generella 

exponeringen av samt kunskapen om hur en organisation är som arbetsgivare ökar då 

aktiviteterna runt employer branding åtföljs av de allmänna reklamkampanjerna, vilket leder 

till ett mer framgångsrikt och effektivt employer branding.
47

 Ännu ett sätt att göra sitt 

arbetsgivarvarumärke attraktivt är enligt honom att framhålla företagets eller organisationens 

framgångar.
48

 Han hävdar dock att det kan vara problematiskt om en alltför positiv bild av en 

organisation som arbetsgivare framhålls och marknadsförs, då det kan skapa orealistiska 

förväntningar hos potentiella anställda.
49

  

 

Ett annat verk som kan nämnas i detta sammanhang är Sustainable Employer Branding av 

Anders Parment & Anna Dyhre. Denna bok handlar, precis som titeln antyder, om hur 

organisationer kan utforma ett hållbart arbetsgivarvarumärke och innehåller bland annat en 

femstegsmodell som enligt författarna rör de viktigaste processerna i arbetet med employer 

branding. Det första steget är ”research” och handlar om att organisationen i ett tidigt skede 

bör samla in uppgifter om hur attraktiv organisationen framstår i olika målgruppers ögon. 

Genom att ta reda på detta både internt och externt samt genom att samla in mätbara resultat 

över tid kan organisationen sätta upp tydliga och långsiktiga mål och riktlinjer.
50

 Det andra 

steget är ”Employer value proposition” (EVP), vilket påvisar en organisations 

konkurrensfördelar som arbetsgivare och framhåller således för både nuvarande och framtida 

medarbetare varför denna organisation är att föredra som arbetsgivare. Ett framgångsrikt EVP 

måste enligt författarna vara sanningsenligt, attraktivt för målgruppen och särskiljt från 

konkurrenter om samma arbetskraft.
51

 Det tredje steget är ”communication strategy”. Efter att 

målgruppen har identifierats och företagets EVP har utformats handlar det om att välja 

lämpliga och effektiva kommunikationskanaler samt samordna kommunikationen av 

arbetsgivarvarumärket med de aktiviteter som syftar till att förmedla företagets övergripande 

”brand”. Enligt författarna slösar arbetsgivare ofta onödiga resurser på kanaler som inte 

föredras av målgruppen. Därför betonas betydelsen av att välja kanaler som målgruppen 

                                                           
42

 Collins & Stevens, ”The relationship between early recruitment-related activities and the application decisions 

of new labor-market entrants: a brand equity approach to recruitment”, s. 2. 
43

 Ibid., s 12 f. 
44

 Ibid.,, s. 22. 
45

 Edwards, “An integrative review of employer branding and OB theory“, s. 14. 
46

 Isaksson, ”Tillit och psykologiska kontrakt i arbetslivet”, s. 177. 
47

 Edwards, “An integrative review of employer branding and OB theory“, s. 10. 
48

 Ibid, s. 8 f. 
49

 Ibid, s. 10. 
50

 Parment & Dyhre, Sustainable employer branding, s. 56-66. 
51

 Ibid., s. 66 ff. 
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faktiskt använder för att få information om framtida arbetsgivare.
52

 Det fjärde steget är 

”communication material”. Här framhålls vikten av att använda rätt ord och bilder för att 

förmedla företagets EVP så att det blir förenligt med företagets identitet och övrig 

kommunikation. Kommunikationsmaterialet bör ha samma utseende och känsla i samtliga 

kanaler. Det femte och sista steget är ”action”. Detta handlar om att inte bara tänka utan 

faktiskt genomföra de tidigare stegen, samt om att noggrant övervaka vad som fungerar och 

inte. Här betonas värdet av att sätta upp tydliga och mätbara mål på vad organisationen vill 

uppnå med sina aktiviteter.
53

  

 

Utöver denna modell för arbetet med employer branding betonar Parment & Dyhre ett antal 

punkter som är viktiga att ha i åtanke för att lyckas skapa ett hållbart arbetsgivarvarumärke. 

En sådan punkt är att organisationer inte kan välja vid vilka tillfällen de kommunicerar, varför 

de alltid måste framstå som en attraktiv arbetsgivare och arbeta med employer branding 

långsiktigt.
54

 För att förtydliga detta diskuteras hur arbetssökande som inte anställs bemöts. 

Har de fått ett bra bemötande pratar de positivt om organisationen vilket gynnar 

arbetsgivarvarumärket. Om bemötandet har varit dåligt blir effekten däremot den motsatta.
55

 

För att arbetet med employer branding ska bli än mer effektivt och målriktat betonas också 

vikten av att ha en tydlig uppfattning om vilken typ av talang och personlighet som skulle 

passa den egna organisationen bäst.
56

 Det räcker dock inte att ha en uppfattning om vilken 

målgruppen är, utan det behövs även en förståelse för målgruppen och hur de personer som 

ingår i den beter sig på arbetsmarknaden.
57

 Vidare framhålls betydelsen av att ha rätt person 

på rätt plats för att employer branding ska lyckas. Vilken person som representerar företaget i 

de aktiviteter som syftar till att främja arbetsgivarvarumärket har stor betydelse för huruvida 

värdet i arbetsgivarvarumärket ökar eller rentav minskar.
58

 Avslutningsvis betonas att den 

mest effektiva kommunikationen är när organisationens anställda pratar gott om och 

rekommenderar sin arbetsgivare till familj, vänner och sina sociala nätverk.
59

  

 

Utifrån dessa studier är det intressant att se om de företag vi valt att studera närmare arbetar 

med employer branding på ett liknande sätt som det som beskrivs av Erlandsson. Det är också 

av intresse att se om både symboliska och instrumentella attribut framhålls i företagens 

arbetsgivarvarumärken, samt om båda dessa typer av attribut har betydelse för huruvida 

studenterna anser en arbetsgivare vara attraktiv. Avslutningsvis blir det också intressant att se 

om några av de punkter som hävdas vara viktiga för att lyckas med employer branding 

innefattas i företagens arbete med detta, eller diskuteras som viktiga punkter av studenterna.  

 

2.2 ”Generation Y” 

Under denna rubrik redogörs som tidigare nämnts för tidigare forskning och teorier om 

”Generation Y”. Som beskrivits i inledningen så pågår ett generationsskifte på 

arbetsmarknaden där 40-talisterna går i pension och 80- och 90-talisterna gör entré i 

arbetslivet.
60

 Många hävdar att denna yngre generation som ofta  samlas under begreppet 
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”Generation Y” har vissa gemensamma egenskaper som delvis skiljer sig från tidigare 

generationer och som kommer att få konsekvenser för arbetslivet. En stor del av de som är 

studenter på universitet och högskolor idag är i den åldern att de ryms inom begreppet 

”Generation Y”. Mot bakgrund av det är det i relation till studiens syfte intressant att titta 

närmare på vilka specifika intressen och krav i arbetslivet personer tillhörande denna 

generation hävdas ha.  

 

Anders Parment är en av dem som har intresserat sig för ”Generation Y”, vilket i hans fall 

syftar på personer födda på 80-talet. I boken Generation Y  beskrivs bland annat egenskaper 

som en bra arbetsgivare enligt denna generation ska inneha. Utifrån intervjuer Parment har 

genomfört framkommer vikten av interna utvecklingsmöjligheter, bra personalpolitik och stöd 

från arbetsgivaren beträffande arbetstagarnas innovationsförmåga. Arbetsgivaren ska även 

lyfta fram och tillvarata varje individs specifika kompetens. Vidare ska det förekomma en 

ömsesidig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare där krav kan ställas ifrån båda 

riktningarna.
61

 Denna generation beskrivs vara emot det auktoritära ledarskapet och föredrar 

ett mer självständigt arbete.
62

  

 

Parment diskuterar även ”Generation Y” i Sustainable Employer Branding tillsammans med 

Anna Dyhre. De menar att arbete i allt mindre utsträckning ses som en rättighet eller 

skyldighet, utan snarare något som görs för självförverkligande. De hävdar också att 

”Generation Y” är vana vid en hög levnadsstandard, och därför eftersträvar saker utöver de 

funktionella aspekterna av arbete, såsom immateriella och emotionella upplevelser.
63

 Enligt 

författarna är saker som hög lön, tjänsteförmåner, längre semester och snabbare dator mindre 

viktiga för ”Generation Y” än emotionella aspekter som en upplyftande kultur, ett bra 

arbetsklimat, trevliga kollegor och ett attraktivt läge för arbetet. Vidare betonas att dessa 

personer inte är mindre villiga att arbeta hårt, men att de vill ha stort inflytande över hur 

arbetet utförs samt över hur gränsen mellan arbete och fritid ska dras. Parment & Dyhre 

diskuterar även ”Generation Y:s” syn på karriären. De vill ha en snabb karriärutveckling, 

finns inte denna möjlighet söker de sig vidare till någon annan arbetsgivare.
64

  Dessutom 

menar författarna att  karriärutveckling för ”Generation Y” inte handlar om att konsekvent 

göra framsteg i traditionell mening, det vill säga ta steg efter steg uppåt inom företaget, utan 

snarare om att utvecklas som enskild individ. Enligt dem ställs krav från samhället på 

”Generation Y” att ständigt eftersträva att erhålla nya erfarenheter för att upprätthålla sin 

attraktivitet på arbetsmarknaden. De menar att unga idag får lära sig att det bästa sättet att nå 

framgång och lyckas i karriären är att byta arbetsgivare eller åtminstone position ett flertal 

gånger för att inte framstå som oflexibla. Detta har, enligt Parment & Dyhre, i kombination 

med alla möjligheter och val som numera finns i samhället gjort ”Generation Y” mindre lojala 

gentemot sina arbetsgivare, vilket har skapat en hög rörlighet hos denna generation på 

arbetsmarknaden. Att byta arbete är inte längre något som nödvändigtvis anses vara negativt, 

utan kan snarare påvisa att personen ifråga är ambitiös och begåvad.
65

 Slutligen poängterar 

Parment och Dyhre att ”Generation Y” eftersträvar  meningsfulla arbeten.
66

 

 

Ytterligare några som intresserat sig för unga och deras värderingar är Thomas Fürth m.fl. I 

verket 80-talisterna kommer beskrivs unga idag som en generation som värderar miljöfrågor 
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högt, har en ny och mer positiv inställning till teknik och som prioriterar vänner före arbete. I 

arbetslivet värderar de faktorer som ”trevliga arbetskamrater, möjlighet till initiativ, 

intressanta arbetsuppgifter och att få träffa folk på jobbet”
67

 högt tillsammans med en sund 

arbetsmiljö, medan ”regelbundna arbetstider, respekterat arbete, samhällsnyttigt arbete eller 

frånvaro från förändringar på jobbet”
68

 anses vara av lägre värde.
69

 

 

Fürth beskriver också denna generation i The MeWe Generation tillsammans med Mats 

Lindgren och Bernhard Lüthi. De påstår att personer födda på 80-talet anser att arbetet måste 

vara roligt, och att detta kommer till uttryck genom förväntningar och krav på stimulerande 

arbetsuppgifter, trevliga kollegor och bra arbetsvillkor.
70

 För denna generation handlar arbete 

inte bara om att få en inkomst, utan arbetsgivare kommer att behöva framhålla erbjudanden i 

form av erfarenheter samt en utvecklande och rolig arbetsmiljö för att ha möjlighet att 

rekrytera dem. Författarna presenterar också fyra idealtyper av arbetstagare. Den första är 

”Employees”. För dessa personer handlar arbete om att få en lön att leva på, och trygghet och 

belöningar, framför allt i form av pengar, värderas högt. De anser det vara viktigt med fast 

anställning, fasta arbetstider och en hög lön. Den andra typen är ”Co-workers”, vilka 

kännetecknas av att de ser samarbete som det viktigaste i arbetet och värderar stimulerande 

arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater högt. Den tredje idealtypen är ”Volunteers”, vilka 

söker efter meningsfulla jobb med självständighet, delaktighet och flexibla arbetstider. Den 

fjärde och sista typen är ”Mercenaries”, för vilka arbete handlar om belöningar i form av 

saker som utlandsresor, att avancera och att få en bättre position. För dessa personer är status, 

karriär och resor viktigast. Författarna betonar att alla personer födda under 80-talet 

naturligtvis inte är likadana och har samma prioriteringar, men hävdar att den generella 

trenden antyder att det kommer att bli fler ”Volunteers” och ”Mercenaries” och färre 

”Employees” och ”Co-workers”.
71

 

 

Slutligen vill vi nämna Carolyn Martin & Bruce Tulgan som också diskuterar ”Generation 

Y”, vilket i deras fall syftar på personer födda mellan 1978 och 1990.
72

 Enligt dem prioriterar 

dessa personer utmanande och ansvarstagande arbeten med frihet och flexibilitet. De söker sig 

till organisationer som satsar på och arbetar mycket med utveckling, och vill gärna själva 

delta i utvecklingsarbetet. Då de bedömer att en organisation inte kan erbjuda vidare 

utveckling söker de sig gärna vidare till en annan arbetsgivare. Martin & Tulgan förklarar 

också att unga värderar organisationers sociala arbete högt. Med detta menas: 

”Organsiationer som respekterar miljön, bryr sig om sina anställda, producerar meningsfulla 

produkter eller tjänster och ger tillbaka till det lokala samhället”.
73

 Om en organisation 

påvisar ett starkt och genomträngande arbete på dessa punkter kan unga till och med godta en 

lägre lön, och välja detta arbete framför ett med högre lön där socialt ansvar inte existerar i 

samma grad.
74

 

 

Med hänsyn till detta är det av intresse att se om några av de faktorer som beskrivs vara 

typiska för ”Generation Y” lyfts fram i våra fokusgrupper med studenter. Det blir också av 

intresse att undersöka om de två företag som vi valt att studera närmare lyfter fram några av 

dessa faktorer i sitt arbete med employer branding. 
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3. Metod 

Enligt Runa Patel och Bo Davidson är det av stor vikt för en kvalitativ studies validitet att 

forskningsprocessen beskrivs så noggrant som möjligt för att de som tar del av studiens 

resultat ska kunna skapa sig en uppfattning om forskarens alla val.
75

 Detta avsnitt syftar 

därför till att redogöra för de metodologiska val som gjorts i studien. Till att börja med 

motiveras valet av kvalitativ metod, följt av en redogörelse för de två datainsamlingsmetoder 

som använts, mer specifikt enskilda samtalsintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Därefter 

diskuteras de urval som gjorts i studien, både vad gäller företag och intervjupersoner. Sedan 

beskrivs genomförandet av datainsamlingen. Avslutningsvis beskrivs och diskuteras den 

analysmetod som använts i studien.   

 

3.1 Kvalitativ metod  

I samhällsvetenskaperna dras ofta en skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa studier där 

skillnaden har att göra med hur information samlas in, bearbetas och analyseras. Det som 

avgör huruvida kvantitativa eller kvalitativa metoder är bäst att använda är studiens 

frågeställning.
76

 Eftersom syftet i denna studie inte handlar om att redogöra för hur ofta något 

förekommer eller hur vanligt något är, utan snarare om att skapa en bättre förståelse för ett 

visst fenomen har kvalitativa metoder valts. Ambitionen är att företagens arbete med 

employer branding ska beskrivas på ett grundläggande och nyanserat sätt för att kunna få ett 

helhetsperspektiv av processerna i detta arbete. Dessutom avser studien att skapa en ökad 

förståelse för de förväntningar och krav som studenter kan tänkas ha på framtida arbetsgivare. 

Kvalitativa metoder lämpar sig således bäst för att besvara uppsatsens frågeställning. Till följd 

av detta har två typer av kvalitativa intervjuer valts som datainsamlingsmetod; enskilda 

samtalsintervjuer och fokusgruppsintervjuer, vilka beskrivs mer utförligt nedan.   

 

3.1.1 Enskilda samtalsintervjuer 

Enligt Peter Esaiasson m.fl. arbetar man i undersökningar där samtalsintervjuer används som 

datainsamlingsmetod med problemformuleringar som handlar om hur ett visst fenomen 

kommer till uttryck.
77

 Samtalsintervjuer blir således en passande datainsamlingsmetod i detta 

fall, då avsikten är att få en uppfattning om hur företagens arbete med employer branding går 

till. Dessa författare hävdar också att samtalsintervjuer lämpar sig särskilt bra när något som 

det inte forskats mycket kring tidigare ska studeras.
78

 Forskningen om employer branding är 

som sagt begränsad, framförallt när det gäller hur företag arbetar med detta, varför vi anser 

samtalsintervjuer vara en bra metod att få en uppfattning om employer branding.  

De enskilda samtalsintervjuerna har i denna undersökning huvudsakligen haft karaktären av 

informantintervjuer snarare än respondentintervjuer. Vid en informantintervju används 

intervjupersonen enligt Esaiasson m.fl. för att bidra med information om till exempel hur en 

tidningsredaktion arbetar eller hur det faktiskt fungerar i en viss organisation, medan det vid 

en respondentintervju är intervjupersonen själv och dennes egna tankar, åsikter och känslor 

som är av intresse.
79

 Då vi genom de enskilda samtalsintervjuerna ville få insikter om hur de 
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valda företagen faktiskt arbetar med employer branding blev informantintervjuer det mest 

användbara. Urvalet av informanter redogörs för under rubrik 3.2.2. 

 

3.1.2 Fokusgruppsintervjuer 

Den andra datainsamlingsmetoden som har använts är fokusgruppsintervjuer, vilket av 

Esaiasson m.fl. beskrivs som gruppintervjuer som är mer planerade och strukturerade än 

vardagliga gruppdiskussioner. Gruppen av deltagare sätts samman för ett särskilt syfte och 

samtalet ska kretsa kring ett på förhand bestämt tema. Det ska också finnas en samtalsledare 

som i viss utsträckning styr diskussionerna. Syftet med fokusgrupper är att skapa en 

diskussion deltagarna emellan där de också har möjlighet att ställa frågor och rikta påståenden 

mot varandra. En fördel som författarna nämner med detta är att intervjuarens roll blir mindre 

styrande än vid enskilda samtalsintervjuer. Resultaten från fokusgrupperna visar deltagarnas 

gemensamma tankar kring det som diskuteras, men möjliggör inte generella uttalanden om 

olika grupper. Istället handlar det om att generera idéer och få en ökad förståelse för olika 

synsätt, attityder och resonemang.
80

  

 

Dessa intervjuer hade till skillnad från de enskilda samtalsintervjuerna karaktären av 

respondentintervjuer. Vid fokusgrupperna var målet att få en uppfattning om vad studenterna 

själva har för tankar om och förväntningar på framtida arbetsgivare, varför ett sådant upplägg 

på intervjuerna passade bra. 

 

En nackdel som brukar nämnas med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna kan ha svårt att 

öppna upp sig, delvis på grund av att det inte finns några garantier för att övriga deltagare inte 

sprider vidare det som har diskuterats.
81

 En annan nackdel kan vara att det bara är tillåtna och 

acceptabla argument som kommer fram under diskussionen.
82

 Eftersom vår studie inte berör 

något väldigt privat eller känsligt ämne ser vi dock inte detta som något problem. 

 

3.2 Urval 

3.2.1 Val av företag  

Eftersom den tidigare forskningen om hur företag arbetar med employer branding är väldigt 

begränsad valde vi att studera två företag som förefaller vara framgångsrika med sitt arbete 

med employer branding. Att välja två företag som verkar lyckas bra med detta är en 

förutsättning för att ha möjlighet att finna mönster i hur företag på ett framgångsrikt sätt kan 

arbeta med employer branding för att attrahera studenter. De företag som har studerats i 

uppsatsen ville vara anonyma, varför benämningarna företag X och företag Y kommer att 

användas. Företag X och Y är som sagt två företag som av flera studentgrupper anses vara 

attraktiva arbetsgivare.
83

 Om arbetet med employer branding har så stor betydelse som det 

hävdas så borde dessa företag vara duktiga på detta. Dessutom menar Erlandsson att det är 

särskilt intressant att studera employer branding på större företag, vilket vi instämmer med:  

  
När det gäller profil(ering) är stora, väletablerade företag intressanta av flera 

olika skäl: de har funnits på marknaden en längre tid och har därför insikt i det 

fenomen som ska studeras, de har genomgått en tillväxtfas där attraktion av 
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personal blir viktigt, de har resurser att skapa och kommunicera den valda 

profilen och de har en utbredd geografisk spridning som är intressant i 

profil(erings)sammanhang.
84

 

 

Mot bakgrund av detta anser vi det vara av intresse att närmare studera hur företag X och 

företag Y arbetar med employer branding för att få en ökad förståelse för hur detta arbete kan 

gå till.   

 

Anledningen till att två företag istället för bara ett studerades närmare i detta fall var för att ha 

större möjlighet att upptäcka gemensamma mönster och likheter, men även skillnader, i 

företagens arbete med employer branding. Skulle endast ett företag ha inkluderats i studien 

skulle undersökningen vara mer beroende av det enskilda företaget och bilden av arbetet med 

employer branding skulle dessutom bli mindre nyanserad. En nackdel med detta upplägg var 

att studierna av de två företagen blev mindre djupgående. Vi gjorde dock bedömningen att det 

vore mindre fruktbart att göra flera intervjuer på ett av företagen istället för en intervju på 

respektive företag. Antalet personer som arbetar med employer branding på dessa företag är 

få, två till tre stycken, och utgår från gemensamt uppsatta strategier, varför vi ansåg att det 

vore mer intressant att titta på två olika företag. Det hade visserligen kunnat vara intressant att 

intervjua personer som inte huvudsakligen arbetar med employer branding, då det ofta hävdas 

att employer branding måste få ett delat fokus från både chefer, anställda på HR-avdelningen 

och anställda på marknadsavdelningen för att det ska lyckas. Även om employer branding ska 

uppmärksammas av flera, så bör de personer som är anställda specifikt för att arbeta med 

detta ha störst insikter i hur arbetet går till. Därför valde vi istället att titta närmare på två olika 

företag för att bredda och nyansera studien. Patel & Davidson hävdar dessutom att studiens 

validitet kan höjas genom att det fenomen som är av intresse studeras på flera olika platser, då 

det ger möjligheter att tolka variationen hos fenomenet i fråga.
85

  

 

3.2.2 Val av intervjupersoner på företagen  

Urvalet av personer till de enskilda samtalsintervjuerna skedde strategiskt. Syftet var att hitta 

intervjupersoner som var väl insatta i företagens arbete med employer branding och därför 

kunde informera om det på bästa sätt. Enligt Esaiasson m.fl. är centralitet en viktig 

urvalsprincip vid informantintervjuer, och de menar att man i dessa fall ska välja 

intervjupersoner som genom sina positioner förväntas besitta den nödvändiga kunskapen för 

att kunna redogöra för det som är av intresse i studien.
86

 De intervjupersoner som valdes som 

företagsrepresentanter blev därför personer som har erfarenhet av och arbetar med employer 

branding. Intervjupersonen vid företag X är en man som har varit anställd på företaget i tre 

och ett halvt år och arbetar under titeln ”project manager employer branding”, mer specifikt: 

”projektledare för företags X varumärke som arbetsgivare”,
87

 som hör till HR-center. 

Intervjupersonen för företag Y är också en man och har arbetat på företaget ett halvår under 

positionen ”employer branding specialist”, vilken hör till den centrala HR-avdelningen på 

nationell nivå. 
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3.2.3 Val av deltagare till fokusgrupperna  

Gällande urvalet av deltagare till fokusgrupper avgränsades studien först till studenter vid 

Uppsala Universitet. Därefter avgränsade vi oss till två studentgrupper, nämligen teknisk fysik 

och elektroteknik. Dessa studentgrupper kan antas vara intressanta som framtida arbetskraft 

för de studerade företagen, varför vi ansåg det vara intressant att undersöka vad de har för 

förväntningar och krav på framtida arbetsgivare. Efter att valet av studentgrupper gjorts 

avgränsades studien till vissa årskurser, då det inte fanns möjlighet att få kontaktuppgifter till 

samtliga.  

 

Gällande studenter som läser teknisk fysik blev valet årskurs tre och årskurs fyra. 

Anledningen till detta var att dessa studenter närmar sig slutet på sin utbildning och därför 

troligtvis i högre utsträckning har börjat fundera kring framtida arbetsgivare jämfört med 

studenter som precis har påbörjat sin utbildning. Vi avråddes av dessa studenters 

programansvarige att genomföra fokusgruppsintervjun med studenter från årskurs fem då de 

läser så olika kurser att det vore svårt att få kontaktuppgifter till samtliga av dem, varför 

årskurs fem uteslöts. Sedan gjordes ett självselektionsurval, vilket innebär att 

intervjupersonerna själva, och inte vi, avgör om de ska delta i fokusgrupperna.
88

 Ett e-mail 

skickades ut till samtliga personer i årskurs tre och fyra som läser teknisk fysik, men då endast 

två personer svarade på mailet följdes detta upp genom att gå på två av deras föreläsningar för 

att rekrytera fler deltagare.  

 

Gällande studenter som läser elektroteknik var grundtanken densamma; i första hand 

kontaktades studenter som närmar sig slutet av utbildningen, vilket i detta fall var årskurs två 

och tre. Tyvärr kunde ingen av dessa studenter delta, varför vi blev tvungna att rikta in oss på 

årskurs ett. Då det inte fanns möjligheter att få mailadresser till dessa studenter gick vi även 

här till en föreläsningar för att rekrytera deltagare. En nackdel med att studien fick riktas in på 

årskurs ett är att dessa studenter möjligtvis inte funderat lika mycket kring potentiella 

arbetsgivare som senare årskurser då de nyss har påbörjat sin utbildning. Vi 

uppmärksammade dock ingen skillnad i detta avseende jämfört med fokusgruppsintervjun 

som genomfördes med de studenter som läser teknisk fysik och har hunnit längre i sina 

studier. 

 

Enligt Esaiasson m.fl. får en fokusgrupp inte bestå av för få deltagare då diskussionen i 

sådana fall riskerar att avstanna, men inte heller av för många deltagare då det kan medföra att 

vissa personer inte kommer till tals. Författarna rekommenderar fyra till sex deltagare,
89

 vilket 

har varit utgångspunkten i denna studie. Ambitionen var att rekrytera sex deltagare för att 

antalet personer inte skulle bli för få om någon uteblev. Vid genomförandet deltog fem 

studenter i respektive fokusgrupp. Samtliga respondenter var män och mellan 22 och 28 år.  

Urvalet av deltagare till fokusgruppsintervjuerna blev inte så bra som önskat, och hade 

ambitionen varit att generalisera hade det rentav varit dåligt. Syftet med denna studie är dock 

inte att göra några generaliseringar och målet med fokusgruppsintervjuerna är som sagt 

snarare att få en uppfattning om och förståelse för vilka krav och förväntningar som studenter 

kan tänkas ha på framtida arbetsgivare. Mot bakgrund av det bedöms urvalet av deltagare till 

fokusgrupperna i detta fall ändå som godtagbart.  
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Upplägget av intervjuerna och utformning av intervjuguider 

Vid både de enskilda samtalsintervjuerna och vid fokusgruppsintervjuerna fanns en viss grad 

av standardisering, men ingen av intervjuerna var helt standardiserad. Enligt Patel & 

Davidson kännetecknas helt standardiserade intervjuer av att frågorna ställs på exakt samma 

sätt och i exakt samma ordning till samtliga intervjupersoner. Helt ostandardiserade intervjuer 

kännetecknas istället av att frågorna formuleras under intervjun och ställs i en ordning som 

känns lämplig under intervjun.
90

 I denna studie formulerades två intervjuguider på förhand, en 

för de enskilda samtalsintervjuerna och en för fokusgruppsintervjuerna, med frågor och teman 

som avsågs att belysas. Frågorna formulerades vid intervjutillfällena dock inte ordagrant som 

i intervjuguiden, och ordningen som de introducerades i varierade efter vad som ansågs 

lämpligt under intervjun. Dessutom följdes de upp med följdfrågor. Patel & Davidson 

diskuterar också grad av strukturering vid intervjuer, vilket handlar om huruvida 

intervjufrågorna som ställs är öppna eller har fasta svarsalternativ.
91

 I dessa intervjuer har 

ambitionen varit att hålla en låg grad av strukturering för att ge intervjupersonerna ett stort 

utrymme att svara inom och inte låsa dem vid fasta svarsalternativ.  

 

Till intervjuguiden för intervjuerna med företagsrepresentanter har inspiration främst hämtats 

från Erlandssons avhandling. Hon har i sina intervjuer gått ut väldigt brett, precis som vår 

ambition var, då hon använder sig av grundad teori som analysmetod. Erlandsson har 

undersökt ungefär samma sak som vi vill studera, och när hennes teman visat sig fungera bra 

ser vi en fördel i att använda dessa som utgångspunkt. Eftersom de teman som introduceras är 

av så pass öppen och bred karaktär anser vi att det finns stora möjligheter för många olika 

aspekter av employer branding att framkomma, även sådana som kanske inte framkom i 

hennes fall. Utöver detta har även egna frågor lagts till för att ha möjlighet att besvara 

studiens frågeställningar. Utgångspunkten har dock hela tiden varit att gå ut brett för att ha 

chansen att få en så nyanserad bild av employer branding som möjligt. Denna intervjuguide 

återfinns i bilaga 1. 

 

Till den intervjuguide som använts i fokusgruppsintervjuerna har inspiration delvis hämtats 

från de antaganden som finns om ”Generation Y” som redogjorts för under rubrik 2.2, men 

även här har ambitionen varit att ha en bred utgångspunkt och huvudsakligen introducera 

vissa diskussionsteman. Inspirationen som hämtats från tidigare forskning och teori har i detta 

fall mestadels rört vilka områden som kan vara intressanta att diskutera för att få en 

uppfattning om vad studenterna har för förväntningar på sina framtida arbetsgivare, gällande 

allt ifrån ledarskap till löner. Denna intervjuguide återfinns i bilaga 2. 

 

3.3.2 Enskilda samtalsintervjuer 

I denna studie har det alltså genomförts två samtalsintervjuer, en den 17/11 2011 med en 

representant från företag X och en den 18/11 2011 med en representant från företag Y. 

Intervjuerna genomfördes på de respektive företagens huvudkontor i avskilda rum. Vi var 

båda delaktiga under intervjuerna, men hade huvudansvaret för att ställa frågor i varsin 

intervju medan den andra antecknade och inflikade med följdfrågor. Intervjuerna spelades in 

och tog en timme respektive en timme och tio minuter.  
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3.3.3 Fokusgrupper 

Det har även genomförts två fokusgruppsintervjuer som bestod av fem studenter i respektive 

grupp, en den 15/11 2011 med studenter som läser elektroteknik, och en den 21/11 2011 med 

studenter som läser teknisk fysik. Dessa intervjuer genomfördes i ett grupprum på 

Ångströmslaboratoriet. Valet föll på denna plats då alla studenterna studerade där och det blev 

därför den mest naturliga samlingsplatsen. Återigen var båda delaktiga, även om vi liksom vid 

företagsintervjuerna hade huvudansvaret för att ställa frågor vid varsitt intervjutillfälle, medan 

den andra antecknade och ställde följdfrågor. Intervjuerna spelades in och intervjutiden var en 

timme respektive en timme och femton minuter. Vi upplevde att det blev bra diskussioner 

mellan deltagarna där de inte bara svarade på och diskuterade frågor som ställts av oss, utan 

även ställde frågor till varandra.  

 

3.4 Analysmetod 

Efter att samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades dem, och redan då 

uppmärksammades detaljer och mönster som antecknades i ett separat dokument.  Vid den 

fortsatta analysen var utgångspunkten de kvalitativa principer som presenteras av Mikael 

Hjerm & Simon Lindgren i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys vilket är en 

analysmetod som enligt dem kallas ”the constant comparative method”. Där jämförs ständigt 

de mönster som funnits i datan dels med varandra, men även med tidigare forskning och 

teori.
92

 Denna analysmetod består av tre delar som i boken benämns kodning, tematisering 

och summering.
93

 Analysen påbörjades genom att de transkriberade intervjuerna lästes 

igenom medan tankar skrevs ned och materialet kodades allt eftersom intressanta begrepp och 

nyckelpassager återfanns i texten. Enligt Hjerm och Lindgren är det viktigt att inte enbart se 

koderna som etiketter, de är nämligen viktiga idéer som lägger grunden för analysen.
94

 Efter 

att noggrant ha läst igenom materialet ett flertal gånger och då kodningen kändes väl utförd 

påbörjades tematiseringsarbetet. Tematisering handlar om att sortera och strukturera upp de 

idéer och koder som arbetats fram under kodningsprocessen och därigenom hitta tematiska 

relationer mellan koderna.
95

 För att få en överblick över dessa relationer gjordes mindmaps 

där det analyserades fram centrala mönster och nyckelteman som analysen fortsättningsvis 

kunde fokuseras kring. Några av de nyckelteman som framträdde angående företagen var 

”utformningen av arbetsgivarvarumärket” och ”kommunikationen av arbetsgivarvarumärket” 

och exempel på nyckelteman som arbetades fram ifrån fokusgruppsintervjuerna var 

”arbetsvillkor” och ”arbetsmiljö”. Slutligen genomfördes själva summeringsprocessen där det 

enligt Hjerm & Lindgren gäller att på ett tydligt och lättbegripligt sätt antingen utveckla en 

teori eller beskriva och förklara det mönster som funnits i datan.
96

 I detta fall gäller snarare 

det sistnämda, alltså att försöka analysera det mönster som funnits. Detta gjordes genom 

resultatskrivandet och återfinns i nästkommande avsnitt. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först följer resultaten från intervjuerna med 

företagsrepresentanterna. Där redogörs till att börja med för varför intervjupersonerna anser 

det vara viktigt att arbeta med employer branding, följt av en presentation av företagens 

arbetsgivarvarumärken. Sedan beskrivs utformningen av företagens arbetsgivarvarumärke 

och slutligen redogörs för de aktiviteter och den kommunikation som företagen använder för 

att förmedla sitt arbetsgivarvarumärke. Därefter följer resultaten från fokusgrupperna med 

studenterna, vilket inleds med ett avsnitt om åsikter gällande arbetets innehåll. Detta följs upp 

med en redogörelse för resonemang kring arbetsvillkor samt arbetsmiljö. Resultatavsnittet 

avslutas med en beskrivning av hur studenterna bildar sig uppfattningar om arbetsgivare. 

 

4.1 Företagens arbete med employer branding 

4.1.1 Varför är det viktigt att arbeta med employer branding? 

Gällande varför det är viktigt att arbeta med employer branding är intervjupersonerna från de 

respektive företagen överens. Det handlar framför allt om att underlätta 

rekryteringsprocesserna. Intervjupersonen på företag Y säger: ”Vi vill säkerställa att vi 

tilltalar dem som vi verkligen behöver framöver. Underlätta rekryteringen och också att man 

får till rätt rekrytering”.
97

 Det är viktigt att det vid rekryteringsbehov redan finns några som 

är intresserade av företaget och som dessutom skulle passa bra där för att 

rekryteringsprocessen ska bli så smidig som möjligt. Genom att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare kan företag få in fler ansökningar och därmed fler sökande att välja mellan, och 

genom att förmedla en tydlig bild av företaget kan andelen sökande som faktiskt är relevanta 

också öka.   

 

Intervjupersonen på företag X påpekar att ett annat incitament till att arbeta med employer 

branding är att det är nödvändigt att ha rätt medarbetare för att företaget ska vara 

framgångsrikt:  

 
Nu börjar man förstå att det är en del av hela varumärket och att det faktiskt är 

kopplat till businessen också. Man brukar säga att man måste vara en hållbar 

arbetsgivare för att kunna göra hållbara affärer och tjäna pengar. Vi är så 

beroende av vårt humankapital eftersom vi är så pass tekniktunga. Vi är inte så 

mycket utan kompetensen och människorna som finns.
98

 

 

Det handlar inte enbart om att det ska finnas personer att rekrytera vid behov, utan även om 

att det ska finnas möjlighet att rekrytera exakt den kompetens som behövs. Eftersom 

konkurrensen om den allra bästa arbetskraften idag är hård är det viktigt att arbeta med 

employer branding för att få de allra bästa att söka sig till det egna företaget. Employer 

branding fyller dessutom en intern funktion när medarbetarna väl är anställda. 

Intervjupersonen på företag X hävdar att det dels stimulerar karriärutvecklingen och den 

interna rörligheten i företaget, och dels att det gynnar affärsverksamheten. Medarbetare som 

är väl insatta i företaget och vad som görs på samtliga avdelningar kan ge ett mer samlat 

intryck om företaget vid kundkontakter samt fler förslag på vad företaget kan erbjuda. 
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Att arbeta med employer branding är också viktigt för att minska risken att göra 

felrekryteringar, och därmed undvika en stor och onödig kostnad för företaget. 

Intervjupersonen på företag X säger: ”Ingen tjänar på en felrekrytering, varken den som 

kommer in eller företaget, för det är så snuskigt dyrt”.
99

 Dels så finns det en risk att personen 

ifråga söker sig vidare väldigt snart om det blivit fel, och dels finns det en risk att han eller 

hon inte levererar det som förväntas om den är fel person för jobbet. Genom att se till att 

rekryteringen blir rätt från början kan det sparas en hel del pengar, och ett sätt att minska 

riskerna för felrekrytering är att arbeta med employer branding. Om en tydlig bild av företaget 

förmedlas kan risken att personer som inte passar på företaget söker sig dit minska, vilket 

enligt intervjupersonen på företag Y inte bara gynnar företaget utan även de arbetssökande: 

”För de får oftast en bättre bild i den bemärkelsen att man får en tydligare uppfattning om 

det här är någonting för mig, och det är någonstans det man vill åstadkomma”.
100

 För att 

undvika felrekryteringar är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan den interna och 

externa bilden av företaget, vilket arbetet med employer branding också kan och bör bidra till 

enligt båda intervjupersonerna. Enligt intervjupersonen på företag X uppstår det alltid en 

besvikelse när det som utlovas i marknadsföringen av någonting inte överensstämmer med 

innehållet. Besvikelsen kan dock vara olika stor beroende på hur lång beslutsprocessen har 

varit samt hur stora insatser som har krävts från individen. Valet av arbetsgivare är ett beslut 

som kan påverka hela individens livssituation och familj, varför besvikelsen kan bli riktigt 

stor om löftena i arbetsgivarvarumärket inte infrias. Därför menar intervjupersonen på företag 

X också att företaget inte tjänar på att måla upp en bild som inte stämmer. Det kan tänkas att 

personen ifråga kommer att söka sig bort från företaget om besvikelsen blir alltför stor, vilket 

skulle kosta företaget mycket. Dels har det lagts resurser på att rekrytera personen ifråga som 

mer eller mindre kan ses som bortkastade, och dels behöver företaget förmodligen genomföra 

en ny rekryteringsprocess för att fylla platsen.   

 

Även intervjupersonen på företag Y påpekar vikten av att förmedla en ärlig och korrekt bild 

av företaget: ”Det handlar inte bara om att vi ska tilltala folk och vara spännande, utan det 

handlar om att tilltala människor på rätt sätt. Lovar vi någonting så måste vi lova rätt saker 

[…] Det måste ju stämma överens med vad vi faktiskt levererar sen då”.
101

 Han framhåller 

också betydelsen av att en rekrytering blir rätt så att den anställda inte väljer att lämna 

företaget alltför snart. En lyckad rekrytering är enligt honom när personen trivs på företaget, 

mår bra av att arbeta där och levererar, vilket han menar att employer branding kan bidra till.  

 

Sammanfattningsvis kan företag tjäna mycket på att arbeta med employer branding. Det kan 

underlätta rekryteringsprocesserna, göra det möjligt för företaget att locka till sig den allra 

bästa kompetensen och minska riskerna för felrekrytering, vilket är tre faktorer som bidrar till 

företagets lönsamhet.  

 

4.1.2 Företagens arbetsgivarvarumärken 

Företagen som har studerats är två av Sveriges största industriföretag och beskriver bilderna 

av sig själva som globala storföretag med många internationella möjligheter. Båda 

intervjupersonerna tror också att deras respektive företag upplevs som tekniskt avancerade 

och att de ligger i framkant i detta avseende. Intervjupersonen på företag Y säger bland annat: 

”Vi förändrar världen på det sättet, inte bara i Afrika utan vi gör det även i Sverige”.
102

 Som 
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exempel på detta lyfter han fram några av företagets innovationer som har förändrat många 

människors vardag avsevärt. Deras tekniska framgångar och att de bidrar till stora 

förändringar genom innovationerna är något som företaget försöker lyfta fram i sitt 

arbetsgivarvarumärke. Vidare påpekar båda intervjupersonerna på de respektive företagen att 

de interna karriärmöjligheterna som de har att erbjuda är något som de försöker framhålla i 

deras arbetsgivarvarumärken. Intervjupersonen för företag X säger: 

 
Det finns så himla mycket att göra och folk kan verkligen byta både över 

divisionsgränser men också globalt mellan länder, så du har väldigt hög intern 

rörlighet och stora möjligheter att göra saker. Det är många som har jobbat på 

företag X länge, men de har sällan gjort samma sak under den tiden.
103

 

 

Det finns alltså möjligheter för anställda att utvecklas och byta position, både nationellt och 

internationellt, utan att byta arbetsgivare, vilket är något som företag X trycker på i 

kommunikationen av sitt arbetsgivarvarumärke. Enligt båda intervjupersonerna är 

internationella karriärmöjligheter något som många potentiella arbetstagare, speciellt yngre, 

ser som ett attraktivt attribut. Intervjupersonen för företag Y beskriver bilden av företaget som 

arbetsgivare vidare: ”[…]stort företag, vi är jätteframgångsrika i det vi gör, stabil 

arbetsgivare, trygg arbetsgivare på det sättet”.
104

 Även intervjupersonen för företag X 

beskriver hur han tror att deras arbetsgivarvarumärke ser ut i potentiella arbetstagares ögon 

och menar att företaget associeras med personlig utvecklig, karriärutveckling, komplex teknik 

och ett utmanande arbete. På senare tid har företaget också blivit mer förknippat med vad de 

jobbar för; energieffektivitet och miljö. Intervjupersonen tror dock att företaget kan upplevas 

som relativt svårdefinierat då de inte har någon tydlig slutprodukt. Detta framhålls också som 

ett dilemma av intervjupersonen på företag Y. Han menar att alla känner till dem men att det 

kan vara oklart vad de faktiskt gör. Vidare säger han: 

 
Vi jobbar ju business till business hela tiden vilket innebär att man inte går och 

köper våra produkter som slutkonsument och då faller man kanske lite mellan 

stolarna när det gäller att veta exakt vad det är vi pysslar med.
105

 

 

Utifrån detta citat förtydligas problematiken med att inte ha en tydlig slutprodukt. Därför 

försöker båda företagen genom employer branding att förtydliga vad de faktiskt gör och vad 

de bidrar med. Intervjupersonen på företag X menar att det är deras ansvar att sätta in bilden 

av företaget i ett sammanhang för att potentiella arbetstagare ska kunna bilda sig en 

uppfattning om vad företaget faktiskt gör och därigenom ha lättare att identifiera sig med det. 

Enligt honom är detta viktigt för att det ska kunna verka intressant att arbeta där.  En annan 

svårighet som nämns av båda intervjupersonerna är att bilden av storföretag kan vara att de 

inte är så snabbrörliga, utan snarare lite tröga och tungrodda. Intervjupersonen på företag X 

menar att företaget är så stort att det i sin helhet inte kan byta riktning över en natt, men att det 

på olika avdelningar kan vara mer eller mindre snabbrörligt. Hela företaget kan dock inte 

framställas som speciellt snabbrörligt, vilket kan medföra svårigheter att attrahera arbetstagare 

som intervjupersonen kallar ”hyperentreprenörer”. Intervjupersonen för företag Y menar att 

företagets storlek även kan leda till att vissa potentiella arbetstagare är rädda för att de skulle 

bli en i mängden på företaget och ha svårt att göra någon skillnad:”Att man blir lite anonym 

och att det är svårt att verkligen känna att man gör ett avtryck […]Svårt att få igenom saker 

som individ”.
106
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Båda intervjupersonerna anser att deras arbetsgivarvarumärke inte särskiljer sig i någon större 

utsträckning från deras konkurrenter som söker samma typ av arbetskraft, och att detta är 

något företagen skulle behöva arbeta mer med. Intervjupersonen för företag Y säger:  

  
Vi är ett globalt företag där du kan göra vilken karriär du vill. Internationellt, 

nationellt, du kan bli specialist, du kan bli chef, du kan bli generalist. Du kan göra 

vad som helst på företag Y, men det är lite för vagt liksom. Jag tror att vi skulle 

kunna jobba ännu mer på att särskilja oss från andra konkurrenter där.
107

 

 

Han menar att de flesta storföretag ser ungefär likadana ut i den potentiella arbetskraftens 

ögon. De attribut som framhålls är för vaga och för lika andra företags attribut och därför 

betonas vikten av att försöka stå för något unikt och därmed särskilja sig från andra företag. 

Att arbetsgivarvarumärket inte skiljer sig särskilt mycket är något som även intervjupersonen 

för företag X framhåller. Vidare berättar han att företaget självklart vill särskilja sig från 

konkurrenterna genom att till exempel lyfta fram något unikt attribut som är väldigt attraktivt, 

men menar att företaget inte kan marknadsföra något som det inte har. Samtidigt som 

intervjupersonen i företag X framhåller att storföretagen generellt sett framstår som relativt 

lika så påpekar han att det ändå finns skillnader:   

  
Om du skrapar lite på ytan så innebär det så olika saker. Och det är svårt att säga 

här också för det kan skilja så mycket beroende på om du jobbar på division A 

eller C. […] allas vardag ser inte lika ut även om det är grova generaliseringar. 

Det är ganska viktigt att lyfta upp och visa det som är bakom. Liksom träffa 

människorna […]
108

  

 

För att ha möjlighet att inte bara förmedla en generell bild av företaget utan även kunna 

framhålla vad som är unikt är det personliga mötet av stor vikt. Detta kan bidra till att 

blivande arbetstagare lär känna företagets olika delar mer på djupet och därmed kanske skapar 

sig en nyanserad bild av företaget. Vikten av det personliga mötet kommer dock att diskuteras 

mer utförligt under rubrik 4.1.4. 

 

4.1.3 Utformningen av företagens arbetsgivarvarumärken 

I båda företagen har det gjorts ett aktivt och strategiskt val gällande utformningen av deras 

arbetsgivarvarumärken. I företag X har det jobbats med detta på flera olika sätt. Till att börja 

med genomfördes fokusgruppsintervjuer på global nivå för att ta reda på hur medarbetare 

upplever företaget och vilka kärnvärderingar som genomsyrar företaget, vilket gav en 

uppfattning om företagets employer value proposition (EVP). Utifrån detta utformades 

riktlinjer för företagets kommunikation och hur det framstår ur ett 

arbetsgivarvarumärkesperspektiv. Intervjupersonen på företag X beskriver vidare hur 

företaget har anpassat de globala riktlinjerna till den svenska arbetsmarknaden genom att 

anordna en workshop med företagets styrgrupp som består av VD, kommunikationsdirektör, 

personaldirektör och andra nyckelpersoner i organisationen. Denna workshop syftade även till 

att sätta upp en vision för hur det vore önskvärt att företaget framstod som arbetsgivare, för att 

veta i vilken riktning arbetet ska gå:  

 
Men samtidigt att sätta viljeriktningen  utifrån vad ledningen säger att man vill och 

ska, för det påverkar ju också […] sedan får det ju inte ligga för långt utanför 

                                                           
107

 Intervjupersonen för företag Y. 
108

 Intervjuperson för företag X. 



25 

 

sanningsbilden, men det kanske är en kompassinriktning och sedan bakar man in 

attributen där.
109

 

 

Därefter genomfördes åtta fokusgruppsintervjuer för att mer specifikt ta reda på hur företaget 

upplevs av olika tjänstekategorier. Dessa kompletterades slutligen med en kvantitativ 

undersökning med ungefär 2000 medarbetare. Utifrån olika medarbetarundersökningar om 

företagets kvaliteter som arbetsgivare för att få en uppfattning om företagets EVP samt 

undersökningar om hur styrgruppen vill att företaget ska framstå har alltså företagets 

arbetsgivarvarmärke och kommunikationen av det utformats.  

 

Även i företag Y har valet av utformning som sagt varit aktivt och strategiskt, och 

intervjupersonen där säger att företaget lagt en hel del resurser på arbetsgivarvarumärkets 

utformning. Det har dels handlat om att formulera ett centralt EVP även här, vilket sedan till 

stor del har legat till grund för företagets arbete med employer branding: ”Vi har ju ett 

framarbetat employer value proposition, vårt EVP. Där lägger vi mycket tyngd i vad vi 

gör”.
110

 Förutom detta har det även handlat om att skapa en visuell igenkänning genom att 

företagets kommunikationsavdelning ska ge riktlinjer för utformning av affischer, banners och 

liknande. Företagets värderingar är också något det har arbetats mycket med i samband med 

detta och som företaget arbetar vidare med kontinuerligt: ”Sedan så jobbar vi hårt med våra 

värderingar, vad vi står för som företag, och att det ska genomsyra alla möten, både internt 

och externt”.
111

 Vid tidpunkten för utformandet av arbetsgivarvarumärket var dock 

intervjupersonen inte anställd på företaget, så hur det gick till i detalj var inget han kunde 

svara på. 

 

Som tidigare nämnts sattes de övergripande riktlinjerna för arbetet med employer branding i 

företag X på global nivå. Detta medförde enligt intervjupersonen där också vissa 

begränsningar för vilka valmöjligheter som funnits på nationell nivå gällande 

kommunikationen:  

 
Där har vi inte så mycket påverkningsgrad, eller påverkningsgrad har vi till en viss 

del, men det sattes ju globalt. I alla fall ramarna för kommunikationen, sedan finns 

det ju en viss flexibiltet inom det […] men det är ju fortfarande så att det ska hållas 

ihop. Du ska ju känna igen företag X oavsett om du är i USA eller om du är i 

Sverige.
112

  

 

Det är alltså viktigt att det finns en global samstämmighet i ett företag som är verksamt i 

många olika länder. Även i företag Y sätts globala riktlinjer för employer branding och att det 

medför vissa begränsningar på nationell nivå framhålls också av intervjupersonen på detta 

företag: ”Jo, vi har ett globalt EVP som vi måste förhålla oss till. Det ger liksom riktlinjerna 

för vårt Sverige-EVP. Så vi kan inte säga något som inte stämmer överens med det.”.
113

  

 

Att sätta upp globala ramar för employer branding kan ses som ett försök att säkerställa att 

företagets arbetsgivarvarumärke inte blir för splittrat. Om värderingarna och riktlinjerna för 

employer branding i stort är desamma för hela företaget minskar risken för att det skapas en 

förvirring gällande hur företaget är och vad det står för. Att en viss lokalanpassning görs är 

kanske ofrånkomligt med tanke på exempelvis kulturskillnader, men en övergripande global 
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samstämmighet verkar vara betydelsefullt då vikten av detta framhålls av båda 

intervjupersonerna.  

 

Båda intervjupersonerna på de respektive företagen påpekar också att även företagets vanliga 

”brand” i stor utsträckning påverkar arbetsgivarvarumärket. Intervjuperson för företag Y 

säger:  

 
Det måste man nog ha förståelse för när man jobbar med employer branding, att 

det övergripande brandet för företaget har en otrolig inverkan på ens 

arbetsgivarvarumärke. Man tillskriver det mycket utifrån det […] Men jag tror att 

när man väljer arbetsgivare så bör man nog vara på det klara med att det där är 

spekulationer. Men man tänker nog inte på det sättet.
114

  

 

Intervjupersonen menar att det för den enskilda individen ofta är lättare att associera till 

exempelvis ett företags produkter snarare än hur företaget är som arbetstgivare, och att det 

övergripande ”brandet” därför har stor betydelse för hur företaget kommer att uppfattas som 

arbetsgivare. Att ett företag tillhandahåller tjänster eller produkter som personen tycker bra 

om innebär inte nödvändigtvis att han eller hon skulle uppskatta att arbeta på företaget.  

Intervjupersonen tror dock inte att de arbetssökande alltid tänker på skillnaden däremellan, 

och därför anser han också att det gällande arbetsgivarvarumärket är viktigt att man: ”synkar 

det med det övergripande brandet och vad vi står för som företag, så att det är i linje. Annars 

blir det väldigt spretigt och svårt att förhålla sig till det tror jag”.
115

 Det är alltså viktigt att 

arbetsgivarvarumärket och företagets ”brand” inte kommunicerar ut olika värderingar eller 

liknande då det skulle skapa en förvirring.   

 

Något som också betonas tydligt av båda intervjupersonerna är att alla medarbetare 

gemensamt ansvarar för företagets arbetsgivarvarumärke. Intervjupersonen på företag X 

säger: ”Alla arbetar ju med det indirekt eller direkt. Vare sig man vill eller inte så är man ju 

en del av företag X arbetsgivarvarumärke i det här fallet”.
116

 Intervjupersonen på företag Y 

är inne på samma spår: ”Alla som jobbar på företag Y jobbar med vårt 

arbetsgivarvarumärke. Alla är representanter för företaget”.
117

 Det ligger alltså på samtliga 

medarbetares bord att arbeta för att företaget ska framstå som en attraktiv arbetsgivare, även 

om de inte officiellt har det som arbetsuppgifter. På båda företagen finns även ett antal 

personer som officiellt arbetar med employer branding, och där lägger företagen i princip lika 

stora resurser i form av arbetstid på detta; motsvarande två och en halv till tre heltidstjänster. 

Medarbetarnas del i detta betonas dock som oerhört viktigt, då de är de levande exemplen på 

hur det är att arbeta för företaget och ofta upplevs som mer trovärdiga än marknadsföringen 

från företagen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att båda företagens EVP till stor del ligger till grund 

för utformningen av deras arbetsgivarvarumärken. I båda fallen finns det globala riktlinjer för 

arbetet, vilka sedan delvis har anpassats till nationell nivå. Det betonas dock tydligt att det 

måste finnas en global samstämmighet gällande företagens arbetsgivarvarumärken samt att 

arbetsgivarvarumärket måste ligga i linje med det övergripande ”brandet”. Slutligen påpekas 

också att samtliga medarbetare har ett ansvar för företagets arbetsgivarvarumärke, även om 

några specifika medarbetare officiellt har det som arbetsuppgifter.   
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4.1.4 Aktiviteter och kommunikation för att förmedla arbetsgivarvarumärkena 

Vid marknadsföringen av sina arbetsgivarvarumärken riktar båda företagen sig till blandade 

åldrar. Intervjupersonen i företag X berättar att de kommunicerar ut sitt arbetsgivarvarumärke 

till allt ifrån barn och ungdomar till pensionärer. Vidare riktar sig företagen brett gällande 

utbildningskategorier då båda företagen är väldigt stora och därför behöver en blandad typ av 

arbetskraft med allt från personalvetare och ekonomer till ingenjörer inom de tekniska 

områdena. Båda intervjupersonerna poängterar dock att störst fokus läggs inom teknikområdet 

eftersom det är där företagens tyngdpunkt ligger och för att denna typ av arbetskraft behövs 

för att vidareutveckla företagens teknologi. I båda företagen anpassas kommunikationen av 

deras arbetsgivarvarumärken till viss del efter målgrupp. Intervjupersonen för företag X 

menar dock att det viktigaste är att det är sanningsenligt, så även om olika attribut betonas 

olika mycket beroende på målgrupp så lyfter företaget aldrig fram något attribut de inte har. 

Som exempel på hur kommunikationen kan anpassas berättar intervjupersonen på företag Y 

om hur företaget ibland kommunicerar olika beroende på vilken årskurs de riktar sig till. Vid 

aktiviteter med studenter som nyss påbörjat sin utbildning handlar det huvudsakligen om att 

förmedla en övergripande och generell bild av företaget, medan mer djupgående och 

detaljrika diskussioner förs med studenter som närmar sig slutet av sin utbildning. Han 

berättar också om hur företaget omöjligen kan lägga lika mycket fokus på alla utbildningar 

och universitet och att de därför får arbeta med att identifiera var de mest centrala polerna av 

potentiella arbetstagare för dem finns och därefter nischa in sig på dessa. Båda företagen 

lägger mycket resurser på studenter då de anses vara en viktig målgrupp. Intervjupersonen för 

företag X säger dock ”Men vi är nog inte de som manglar högskolor och universitet hårdast, 

det tror jag inte”.
118

 Intervjupersonen på företag Y framhåller att deras primära målgrupper är 

studenter som läser teknisk fysik, elektroingenjörer och dataingenjörer. Studenter anses vara 

en tacksam målgrupp, dels för att de är samlade på en och samma plats, alltså på högskolorna 

och universiteten, vilket gör det enkelt för företagen att marknadsföra sig där och dels för att 

föreläsningarna är schemalagda vilket säkerställer studenternas närvaro. En annan klar fördel 

är att denna typ av aktivitet ofta är gratis för företagen.  Intervjupersonen menar dock att 

samarbeten med universitet gynnar båda parter, då företaget kan marknadsföra sig billigt och 

universiteten kan öka programmens popularitet och få ett högre ansökningsantal genom att 

framhålla ett samarbete med ett globalt storföretag som företag Y. 

 

Marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket kan se väldigt olika ut. Enligt intervjupersonen 

på företag Y kan kommunikationen av deras arbetsgivarvarumärke förklaras utifrån följande 

matris: 
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Figur 2: Kommunikationsmatris från företag Y.
119

 

 

Intervjupersonen ger några exempel på aktiviteter inom varje område. När det gäller den 

innovativa och kvalitativa delen så bjuder de exempelvis in nyckelmålgrupper till en dag på 

företag Y för att visa vad företaget arbetar med. Ett annat exempel på en sådan aktivitet är 

någon mindre tävling för ett antal nyckelpersoner. Rörande den breda och traditionella delen 

så är montrar på olika mässor en vanlig aktivitet för att nå ut till en stor grupp potentiella 

arbetstagare. Ett exempel på traditionella och kvalitativa insatser är partneravtal med olika 

organisationer. Företag Y har exempelvis ett avtal med ett talangnätverk som binder samman 

företaget med talanger som kan vara intressanta för det. Slutligen beskriver intervjupersonen 

för företag Y den innovativa och breda delen där det exempelvis arrangeras globala tävlingar, 

vilket är ett sätt att nå ut till hela världen och ha möjlighet att återspegla vad företaget gör. 

Vidare berättar han att det är viktigt att hitta en balans mellan dessa kanaler. Det lättaste 

kommunikationssättet är den breda och traditionella kanalen där företaget kan köpa sig en 

marknadsplats och ställa upp en monter. Detta görs ofta i samband med arbetsmarknadsdagar 

på olika universitet. Intervjupersonen för företag Y poängterar dock att även om det är det 

lättaste sättet, så är det inte alltid tillräckligt: 

 
Jo bred och traditionell, den är väl effektiv per automatik. Är du på Utnarm en dag 

så får du kanske prata med två-trehundra studenter, så att jo, den generella 

medvetenheten om företag Y... Men det är kanske ingen dealbreaker. Det är inte 

för att man pratat med oss där som man tar anställning här, utan då behöver du 

nog backa upp det med andra typer av insatser. Så de kompletterar varandra.
120

 

 

Här förtydligas vikten av att ha en balans mellan de olika kommunikationskanalerna. Andra 

kommunikationssätt som riktas mot studenter är examensarbeten, föreläsningar och middagar. 
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När det gäller föreläsningar berättar intervjupersonen för företag Y att de kan kontakta en 

professor och påvisa att företaget har flera experter som har arbetat länge med det som 

professorn ska föreläsa om veckan därpå, och be om att få berätta om detta på föreläsningen. 

Detta är ett sätt som företaget försöker arbeta allt mer på för att kunna nå målgrupper i en 

tidigare ålder. Vidare berättar denna intervjuperson att det i valet av aktiviteter gäller att 

prioritera och ställa sig frågan vad företaget kan få ut av det.  

 

Även företag X använder flera olika kommunikationskanaler: ”Ja, men vi har ju allt från 

personliga möten till extremt traditionell printannonsering. Så vi har verkligen hela spannet, 

både digitalt, rörligt, radio, event”.
121

 När det specifikt gäller studenter så erbjuder de 

exempelvis examensarbeten, har föreläsningar, tar emot studiebesök och anordnar event och 

tävlingar. De deltar även vid arbetsmarknadsdagar, en aktivitet som intervjupersonen för 

företag X precis som intervjupersonen på företag Y anser ha en bred träffyta. Båda 

intervjupersonerna poängterar också vikten av att ha rätt personer på rätt plats. 

Intervjupersonen för företag X säger följande angående arbetsmarknadsdagar:  

 
Hur kul är det att prata med mig om man är teknisk fysiker, det är ju helt värdelöst. 

Däremot företag X i generella termer eller sälja in företag X i stort klarar man ju 

bra, men när det är på detaljnivå måste man ha folk som kan prata det språket 

[…].
122

 

 

Vidare berättar han hur viktigt det är att leverera kvalitet snarare än kvantitet i 

kommunikationen. Om företaget inte kan få loss rätt personer väljer de hellre bort den 

aktiviteten än att vara på plats bara för sakens skull. 

 

Enligt båda intervjupersonerna är medarbetarna den viktigaste kommunikationskanalen. Det 

är de som kan förmedla den mest ärliga bilden av företaget och det är för dem som potentiella 

arbetstagare har störst förtroende. Intervjupersonen för företag Y förtydligar: ”Vad teknikerna 

säger till sina vänner och familjemedlemmar och så på fritiden, det speglar ju också hur vi 

uppfattas som arbetsgivare. Det måste man tänka på”.
123

 Vidare anser han även det vara 

viktigt att företaget får ett bra avslut med de medarbetare som väljer att gå vidare i sitt 

yrkesliv:  

 
Skulle det bli ett dåligt avslut och folk går och pratar skit om oss,  då kan jag vara 

på hur många arbetsdagar som helst, men det kommer inte att hjälpa. Det ligger en 

helt annan trovärdighet i de som jobbar här […] Alla representerar företaget och 

alla behöver vara ambassadörer.
124

 

 

Som tidigare nämnts upplever båda företagen svårigheter med att skilja sig från sina 

konkurrenter gällande de attribut som framhålls i arbetsgivarvarumärket. Dessutom menar 

båda intervjupersonerna att det också är svårt att skilja sig från konkurrenterna gällande själva 

kommunikationskanalerna. Intervjupersonen på företag Y säger till exempel: ”Vi är mycket 

lika liksom. Alla är ju på de här arbetsmarknadsdagarna till exempel och alla tar fram 

exjobb”.
125

 Därför får fokus istället läggas på att försöka särskilja hur företaget kommunicerar 

snarare än att hitta unika kommunikationskanaler. Detta kan dock också vara svårt. 

Intervjupersonen på företag X säger: ”De stora svenska industriföretagen blir ju ganska 
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synonyma med vad de har att erbjuda”.
126

 Han menar att många storföretag har liknande 

associationer, och nämner storleken, att företaget är globalt och möjligheter till utmaningar i 

jobbet som exempel på saker som ofta framhålls. Enligt honom blir det därför viktigt att 

specificera vad sådana attribut innebär på det egna företaget. Ett sätt att särskilja sig från 

konkurrenterna som företag Y använder är att de ibland tar med sig någon av sina 

innovationer vid olika events, såsom arbetsmarknadsdagar för studenter. Detta är ett sätt att 

visa upp teknologin som används på företaget och vad de faktiskt arbetar med, och tillhör de 

innovativa insatserna i detta företags kommunikationsmatris där de försöker vara nytänkande 

och unika i kommunikationen. 

 

Något som också framkommer under båda intervjuerna är vikten av att utvärdera arbetet med 

employer branding. Ett sätt att göra detta är att titta på om ansökningsströmmarna förändras. 

Dessutom kan det vara av intresse att undersöka om tiderna för rekrytering blivit kortare, om 

medarbetarna blivit mer nöjda eller hur stor andel av medarbetarna som skulle rekommendera 

företaget som arbetsgivare till en vän. Ytterligare ett sätt är att titta på vilket bemötande 

företagsrepresentanter får från sina målgrupper och om de är medvetna om vad företaget gör, 

alltså undersöka vilken generell medvetenhet som finns. En annan utvärdering av employer 

branding kan vara olika rankingar av populära arbetsgivare. Huruvida detta är en bra 

utvärdering eller inte verkar det dock råda delade meningar om. Hos företag X hänger 

nämligen en utskrift från Företagsbarometern i lobbyn, där det framgår att företaget utsetts 

som en av de mest attraktiva arbetsgivarna.  Intervjupersonen på företag Y säger dock: ”Sen 

så vet jag inte riktigt hur mycket man ska fästa sig vid de rankingarna, för att när man ska 

utvärdera det här arbetet så är det ändå hur lätt det är att rekrytera. Gör vi rätt typer av 

rekryteringar? Det är ju det det syftar till”.
127

 Det viktigaste verkar dock enligt båda 

företagsrepresentanterna vara att titta på ansökningsströmmarna samt om det är rätt personer 

som söker sig till företaget. Båda intervjupersonerna framhåller också att arbetet med 

employer branding skulle behöva utvärderas från ännu fler aspekter, men att tid och resurser 

sätter gränser.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att båda företagen riktar sin kommunikation brett, 

men att den primära målgruppen är teknologer. Stora resurser läggs på studenter då de är 

tacksamma och ofta kostnadsfria att marknadsföra sig gentemot. Kommunikationen ser olika 

ut med allt från personliga inbjudningar av specifika nyckelpersoner till arbetsmarknadsdagar, 

och anpassas till viss del även efter målgrupp. Den viktigaste kommunikationskanalen anses 

dock vara företagets anställda. Betydelsen av att ha rätt person på rätt plats gällande 

aktiviteter poängterades också. Slutligen betonas vikten av att utvärdera arbetet med employer 

branding.  

  

4.2 Studenternas förväntningar och krav på framtida arbetsgivare 

4.2.1 Arbetets innehåll 

Ett centralt tema som framkom under fokusgruppsintervjuerna var arbetets innehåll. En punkt 

som vid ett flertal tillfällen framhålls som viktig i båda fokusgrupperna är att 

arbetsuppgifterna måste vara roliga och intressanta. En av studenterna säger till exempel: 

”Har man inte intressanta arbetsuppgifter kommer man inte trivas på jobbet. Det tycker jag i 

                                                           
126

 Intervjuperson för företag X. 
127

 Intervjuperson för företag Y. 



31 

 

alla fall skulle vara viktigt”.
128

 Vad en rolig och intressant arbetsuppgift är varierar 

naturligtvis med studenternas intressen. En gemensam punkt verkar dock vara att arbetet ska 

leda till en ”kul” slutprodukt. När en av studenterna nämner en arbetsgivare han inte skulle 

vilja arbeta för så är svaret på frågan ”varför?” att de har tråkiga produkter, och flera av de 

andra instämmer. Även om det exempelvis anses vara roligt att programmera så är det inte 

tillräckligt, utan programmeringen ska dessutom leda till en produkt som upplevs vara 

intressant, gärna något man själv kan använda i vardagen. Då är det lättare att se vad man har 

producerat och bidragit med, vilket också kan leda till att själva arbetsuppgifterna känns mer 

intressanta. I båda studentgrupperna påpekas det nämligen också att det är viktigt att de 

känner att de gör en skillnad och något meningsfullt i sitt arbete. En av studenterna säger: 

”Man vill ju känna att man hjälper folk […] Att man kanske uppfinner någonting som gör det 

bättre för människor”.
129

  

 

Ytterligare en sak som framhålls i båda fokusgrupperna är att arbetet måste vara varierande. 

En av studenterna säger: ”Ha lite varierande arbetsuppgifter. Jag är inte sugen på att sitta i 

30 år och göra precis samma sak, utan att det blir lite förändring. Ja, att varje dag inte är 

riktigt den andra lik”.
130

 Vikten av variation i arbetet samt att få nya utmaningar framkommer 

ett flertal gånger under båda fokusgruppsintervjuerna och skräckexemplet verkar vara att sitta 

vid ett rullband åtta timmar om dagen. Vid diskussioner om ett företag som flera av 

studenterna skulle vilja arbeta på lyfts dessutom varierande arbetsuppgifter fram som ett 

attraktivt attribut detta företag har. Gällande denna arbetsgivare betonas också att de rent 

tekniskt ligger i framkant och investerar mycket i den senaste tekniken, vilket anses vara 

positivt. När studenterna i en av grupperna jämför två potentiella arbetsgivare är det också 

typen av teknik som fäller avgörandet för vilken de helst skulle vilja arbeta för. Att 

teknologstudenter är intresserade av teknik kommer kanske inte som en överraskning, men att 

det har stor betydelse om företaget ligger i framkant och att det är värt att betona sina tekniska 

framgångar är ändå viktigt att komma ihåg. Studenterna diskuterar bland annat ett företag som 

idag är långt ifrån framgångsrikt i det stora hela, men som åtminstone en av dem skulle kunna 

tänka sig att arbeta på ändå för att deras teknik är så avancerad. Flera av studenterna vill gärna 

arbeta på ett företag som är framgångsrikt och innovativt inom sitt område, och därför anses 

det vara viktigt att företaget innehar den allra senaste tekniken. En av dem säger: ”Jag vill 

gärna försöka ligga någonstans långt fram i spjutspetsen. Det är det jag vill hålla på med”.
131

  

 

Något annat som nämns som viktigt är möjligheter att lära sig nya saker i arbetet: ”Jag 

känner att jag vill jobba med något som är brett och nytt varje gång. Med nya projekt, så att 

det blir ett lärande i jobbet”.
132

 Det upplevs vara viktigt att det finns möjligheter till 

individuell utveckling. Det handlar inte bara om att bli bättre på nuvarande arbetsuppgifter, 

utan även om att få prova nya saker och utvecklas därigenom. Vid diskussioner rörande ett 

företag som flera av studenterna skulle vilja arbeta hos framhölls möjligheter till utveckling 

och varierande arbetsuppgifter som positiva attribut detta företag har. En student förklarar 

arbetssättet:  

 
[…]70-20-10 grejen , vilket innebär att 70 procent av din arbetstid ska du jobba 

med dina faktiska uppgifter, 20 procent ska du jobba med egna projekt men som 

ändå ska gynna företaget på något sätt, och 10 procent får du sitta och bygga 
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legorobotar om du vill. Alltså du får göra vad du vill helt enkelt, så länge det är 

något kreativt.
133

  

 

Genom detta arbetssätt ges både frihet, utmaningar och möjligheter till individuell utveckling. 

Gällande arbetets innehåll betonas slutligen också vikten av eget ansvar och självständighet. 

Studenterna vill själva ha kontroll över och få planera arbetsuppgifterna, och ser hellre att de 

får ett mål och en deadline uppsatt som det sedan är upp till dem själva att nå, än att chefen 

visar vad som ska göras och exakt på vilket sätt. Detta går också hand i hand med att arbetet 

ska vara utmanande, som tidigare nämnts. Om det inte finns alltför tydliga riktlinjer och 

instruktioner för hur en uppgift ska lösas blir det en större utmaning att nå målet.  

 

4.2.2 Arbetsvillkor 

Ett annat tema som genomsyrade diskussionerna i fokusgrupperna var arbetsvillkor. Något 

som uppkom tidigt i den ena fokusgruppsintervjun och som också diskuterades utförligt i den 

andra fokusgruppen var arbetstider. Samtliga studenter som deltog skulle gärna se att de i sina 

framtida anställningar hade någon typ av flexibel arbetstid. En av dem säger:  

 
Jag känner att jag vill ha frihet. Bara sådana här grejer som flextid […] Jag är 

inte så sugen att sitta med ett åtta till fem och verkligen, stämpelklocka klockan 

åtta, utan vill man komma in nio en dag så fine, och behöver du sitta kvar en kväll 

så får du väl göra det. Men just den här friheten att kunna gå och komma lite när 

man vill.
134

 

 

De andra studenterna instämmer. Det handlar dock inte om att de vill göra annat under 

dagarna och istället jobba hela nätterna. Majoriteten av studenterna betonar nämligen vikten 

av att ha regelbundna arbetstider, dels för att kunna hålla en dygnsrytm för sin egen skull men 

också för att det blir svårt att samarbeta med andra om man aldrig är på plats samtidigt. Det 

handlar heller inte om att de vill kunna jobba mindre genom att dyka upp sent och gå tidigt 

utan att någon märker det, för det framkommer i båda fokusgrupperna att studenterna är 

beredda att jobba betydligt mer och sitta över eller ta med sig jobbet hem när det krävs. Deras 

önskan om flextid verkar snarare handla om att de vill bestämma själva: ”Att köra efter sitt 

eget schema istället för efter någon annans. Det skulle jag se som en fördel”.
135

 Det är inte 

bara arbetstiderna som studenterna vill kunna styra över, utan även arbetsplatsen. Flera av 

dem ser möjligheter att jobba hemifrån som något önskvärt. Gränserna för när och var arbetet 

utförs, och därmed gränserna mellan arbete och fritid, ska sättas av individen själv och inte av 

företaget. Några av dem ser dock vissa risker med detta, såsom att de skulle jobba alldeles för 

mycket eller ha svårt att koppla bort arbetet. Därför verkar de flesta av studenterna vara eniga 

om att en blandning av fasta och flexibla arbetstider är att föredra, samt att det ges möjligheter 

att jobba hemifrån någon gång ibland, men inte alltid.  

 

En annan sak som diskuterades i fokusgrupperna var synen på löner och förmåner. Att lön ses 

som något viktigt är i princip ofrånkomligt då alla behöver en viss inkomst för att kunna 

försörja sig. Hur stor betydelse storleken på lönen har råder det dock delade meningar om. För 

en av studenterna är den väldigt viktig och kan vara direkt avgörande vid valet av 

arbetsgivare: ”Personligen tycker jag bara att det handlar om pengar”.
136

 För de flesta finns 
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det dock mycket som väger tyngre än storleken på lönen, såsom trivsel, arbetsuppgifternas 

karaktär och arbetets belägenhet. En av dem säger exempelvis: ”Lönen är verkligen inte allt 

som avgör. Man kan ju mycket väl ta ett jobb som är sämre betalt om man tycker att det är 

roligare arbetsuppgifter”.
137

 Det betonas dock att lönen måste kännas rimlig i förhållande till 

det arbete som utförs, samt att lönen kan ha en stor betydelse om det är riktigt stora skillnader 

på de löner som erbjuds eller om det i övrigt är svårt att särskilja två arbetsgivare från 

varandra. Det sistnämnda resonemanget appliceras också på förmåner och där är studenterna 

mer överens. Vilka förmåner som erbjuds har inte för någon av dem särskilt stor betydelse för 

valet av arbetsgivare, såvida det inte är det enda som verkar skilja. Om allt i övrigt verkar vara 

likadant så kan förmånerna påverka och det som i sådana fall framför allt kan ha betydelse är 

antalet semesterdagar. Det fördes även en kortare diskussion gällande status i de respektive 

fokusgrupperna, vilket var något som studenterna inte ansåg vara särskilt betydelsefullt.  

 

Något som anses vara av betydligt större vikt vid valet av arbetsgivare är vilka 

karriärmöjligheter som finns. Det måste finnas karriärmöjligheter för att dessa studenter ska  

vilja söka till, men också stanna kvar hos, en arbetsgivare. Finns inte detta är det troligt att de 

väljer att söka sig vidare relativt snart:  

 
Jag tror inte att man kommer att jobba på samma tjänst så länge, inte jag i alla 

fall. Men sedan hos just arbetsgivaren kan man ju absolut stanna en längre tid om 

man byter runt lite på det viset och på den arbetsplatsen. Men jag tror inte att jag 

skulle kunna trivas med att jobba på samma tjänst i flera år.
138

 

 

Ingen av dem verkar känna något behov av att snabbt byta arbetsgivare om de trivs och 

känner att de utvecklas och har möjlighet att göra karriär. Det betonas dock att de gärna vill få 

många olika erfarenheter och nya utmaningar, om denna möjlighet inte ges hos en 

arbetsgivare så byter de gärna. En av studenterna säger att han inte skulle känna någon 

lojalitet gentemot en specifik arbetsgivare i det avseendet, utan att han definitivt skulle byta 

arbete om ett annat företag erbjöd något bättre. Byte av arbetsgivare kan även vara en följd av 

en strävan efter miljöombyte, vilket studenterna framhöll som viktigt.  

 

En av studenterna betonar att även om det finns karriärmöjligheter i företaget får karriärvägen 

inte får vara ”helt låst” utan det ska finnas olika vägar att klättra på. En erfarenhet som 

eftersöks av flera av studenterna är möjligheten att arbeta utomlands en period. Detta tas upp 

ett flertal gånger i båda fokusgrupperna och lyfts också upp som ett attraktivt attribut hos en 

specifik arbetsgivare. En annan sak som några av studenterna framhåller som viktigt är att 

arbetsgivaren kan erbjuda utbildningsmöjligheter så att individen utvecklas och kan ta sig 

vidare i karriären.  

 

Synen på anställningstrygghet diskuterades också i de respektive fokusgrupperna. En spontan 

reaktion som uppkom i en av grupperna var: ”Vi är tekniska fysiker, vi behöver inget 

sådant”.
139

 Även om uttalandet följdes av skratt och inte var helt seriöst menat så speglar det 

ändå den efterföljande diskussionen. Studenterna menar att det idag finns gott om jobb för 

ingenjörer och att det därför inte är viktigast att de har ett jobb hos en specifik arbetsgivare, 

utan snarare att de kan få ett nytt jobb vid behov. Även om samtliga studenter i de båda 

grupperna helst ser att de får en fast anställning så är anställningstrygghet inte av högsta 

prioritet. Om det exempelvis erbjuds en högre lön vid en anställning med mindre trygghet är 
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det inte självklart att den fasta anställningen skulle föredras. Detta kan också relateras till den 

tidigare diskussionen om att studenterna vill få flera olika erfarenheter och att den individuella 

utvecklingen hela tiden står i fokus, samt att det är betydelsefullt att arbetsgivaren erbjuder 

utbildning av något slag. Genom att utöka sina erfarenheter och förbättra sin kompetens så 

ökar också individernas säkerhet på arbetsmarknaden i och med att de då har större 

möjligheter att vid behov kunna skaffa sig ett nytt jobb.  

 

4.2.3 Arbetsmiljö 

Något av det första som kommer på tal i en av fokusgruppsintervjuerna och som även 

diskuteras utförligt i den andra är den sociala arbetsmiljön och betydelsen av gemenskap i 

arbetet. Studenterna anser att de sociala relationerna och samarbetsmöjligheterna har stor 

betydelse för huruvida ett arbete upplevs vara bra. Därför beskrivs det som positivt när företag 

arbetar för att främja detta, exempelvis genom att anordna aktiviteter för de anställda på 

fritiden: ”Det är roligt att göra saker tillsammans och det blir ju som sagt en bättre 

gemenskap än att bara jobba ihop. Kan ju vara ett bra sätt att lära känna varandra 

bättre”.
140

 Genom sådana aktiviteter skapas en bättre teamkänsla som dels resulterar i ett 

bättre arbete och dels genererar en bättre gemenskap för medarbetarna.  

 

Det är inte bara relationen till kollegor som kännetecknar ett bra arbete, utan även relationen 

till chefer. Båda grupperna tar upp vikten av att ha en ledare som inte är alltför styrande och 

kontrollerande. En av studenterna säger:  

 
[…] jag vill ju inte bli så här extremt toppstyrd, utan jag vill ha rätt mycket frihet. 

Om min chef säger att du ska hålla på med det här projektet, du ska göra det här 

och ungefär så, men det är rätt mycket upp till mig hur jag ska lösa just den 

uppgiften då.
141

    

 

Ett ledarskap präglat av målstyrning är alltså att föredra, där individen själv får välja 

tillvägagångssätt för att nå målet. Samtidigt så påpekas det ändå att en ledare vid behov också 

måste kunna sätta ned foten. Något annat som anses vara viktigt gällande ledarskapet är 

ledarens kompetens inom arbetsområdet samt möjligheten till en bra och öppen 

kommunikation. En av studenterna menar bland annat att chefen inte ska ses som en 

”främmande överhet” utan att det är viktigt att ha en bekväm relation med honom/henne. 

Ledarskapet verkar ha en stor betydelse för hur arbetet i helhet upplevs. En student förtydligar 

detta: ”Ogillar man sin chef och får en arbetsuppgift av sin chef, då lär man väl ogilla 

arbetsuppgiften med”.
142

  

 

Att ha en avslappnad arbetskultur är något annat som diskuteras. En student berättar om ett 

företag där medarbetarna får ha sin egna stil och inte behöver anpassa sig efter någon 

”dresscode”. Hela detta företag har enligt honom en skön atmosfär med saker som pool, 

träningsanläggning och frisörer inne på företagsområdet. Att ha en sådan kultur verkar enligt 

studenterna vara något som drar till sig yngre. 

 

Även om det är den sociala arbetsmiljön som verkar ha störst betydelse så diskuteras också 

den fysiska arbetsmiljön. Att arbetsplatsen är väl utformad ergonomiskt, att ljussättning och 

ventilationssystem fungerar bra samt att lokalerna är fräscha ses som nödvändiga 
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förutsättningar för att studentera ska kunna prestera. Dessutom förväntar de sig bra material 

på arbetsplatsen generellt sett. Arbetets belägenhet var ytterligare något som diskuterades. 

Båda grupperna ansåg det vara relativt viktigt att deras blivande arbetsplats ligger i ett 

attraktivt område och inte mitt ute i skogen eller i ett industriområde. Helst ska arbetet också 

ligga relativt nära hemmet för att de ska slippa pendla.  

 

4.2.4 Att bilda sig en uppfattning om arbetsgivare 

Enligt studentgrupperna finns det flera olika sätt att skapa sig en uppfattning om olika företag 

som arbetsgivare, allt ifrån reklam i olika sorters medier till arbetsmarknadsdagar och 

personliga erfarenheter av företag genom exempelvis anställningsintervjuer. Det som värderas 

högst utöver egna erfarenheter är enligt de båda studentgrupperna information som ges om ett 

företag från en familjemedlem, vän eller bekant. Denna information känns mest trovärdig då 

den inte är betald och då den ges ifrån någon de har förtroende för: 

 
Om man har en kompis som har erfarenhet från någonting så känns ju det mycket 

mer trovärdigt än om man läser det i en kvällstidning som alltid skruvar upp 

allting. Och annonser och sådant de är ju oftast från dem själva, så då låter ju 

allting så bra och så. Det jag får skarpast intryck ifrån är i alla fall om det är 

någon bekant eller nåt som har varit med om något och berättar om det själva.
143

 

 

Citatet ovan visar även på ett kritiskt förhållningssätt till dels medier, då de lätt kan förvränga 

saker och ting, men också till information där företagen själva står som avsändare och därmed 

kan försköna profilen. En låg trovärdighet för företags egna hemsidor är något som togs upp i 

båda fokusgrupperna och beror enligt dem på att företags hemsidor nästan uteslutande består 

av framgångar och andra positiva attribut ”…man vill ju ha lite kritik, så det inte bara är 

positivt […] ingenting är ju positivt till 100 procent, så då kan man ju tänka att det här är 

bara skitsnack”.
144

 Vidare berättar en student hur han försöker undvika reklam då mediabilder 

av företag inte alltid är så trovärdiga. En annan student menar att reklam ändå har en viss 

påverkan. Resterande i gruppen anser dock att medias påverkan sträcker sig till att man får 

upp ögonen för och blir medveten om företaget. Därefter kan det göras egen ”research” om 

företaget för att skapa sig en egen uppfattning. Sådant görs enligt studenterna till största del 

via internet på bland annat olika tekniksidor som nyteknik.se, men även till viss del på 

företags egna hemsidor. 

 

Gällande arbetsmarknadsdagar framhåller båda studentgrupperna vikten av att ha ingenjörer 

på plats att kunna samtala med. Vissa av studenterna menar att det ofta kommer 

företagsrepresentanter från HR-avdelningen till arbetsmarknadsdagarna, vilket inte är så 

givande för teknologstudenter som hellre vill träffa ingenjörer och få information om hur 

deras vardag ser ut och exakt vad han/hon arbetar med. Något som ansågs positivt var även 

om nyanställda och relativt nyexaminerade fanns som representanter på 

arbetsmarknadsdagarna så att studenterna fick höra deras intryck av företaget. Vidare ansåg 

studenterna det vara ännu mer intressant att träffa en nyanställd som har studerat på samma 

universitet som dem själva då den gemensamma erfarenheten gör det lättare för studenterna 

att relatera till personen ifråga, vilket gör att informationen känns mer trovärdig. Det råder 

dock delade meningar om hur givande arbetsmarknadsdagarna är. Vissa menar att det är ett 

bra tillfälle att knyta kontakter, medan andra menar att det endast ökar medvetenheten om 

olika företag: ”Men det är ändå en positiv grej att de står där. Alltså det fanns ju företag på 
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Utnarm som jag inte ens visste fanns innan jag gick dit”.
145

 Även om kommunikationskanaler 

som arbetsmarknadsdagar inte är helt avgörande för huruvida en person väljer att söka arbete 

på ett företag så kan de dock vara avgörande för att en person inte söker ett visst arbete. En av 

studenterna menar nämligen att han genom företagsmässor fått dåliga intryck av vissa företag, 

så till vida att han inte kan tänka sig att arbeta där. Mot slutet av diskussionen i en av 

fokusgrupperna rörande hur de bildar sig uppfattningar gällande olika arbetsgivare poängterar 

en av studenterna också att marknadsföringen från företag inte får vara allt för påtaglig, då det 

snarare kan få motsatt effekt.  

 

Förutom arbetsinnehåll, arbetsvillkor och arbetsmiljö så väger studenterna delvis även in 

företags värderingar och etik då de bildar sig en uppfattning om olika arbetsgivare. Positiva 

värderingar som framhålls är miljötänkande och något som anses som negativt är främjande 

av vapenutveckling samt arbeten för kärnkraftverk. 

 

5. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en summering av ovanstående resultat. Därefter följer en 

övergripande diskussion där resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning och teorier 

om employer branding och ”Generation Y”. Avslutningsvis ges några implikationer för 

forskning och praktik.  
 

5.1 Summering 

Utifrån resultaten från företagsintervjuerna kan det konstateras att det finns minst tre viktiga 

anledningar till att arbeta med employer branding; det kan underlätta rekryteringsprocesser, 

göra det möjligt för företag att attrahera unik kompetens och minska risken för felrekrytering. 

Vid utformningen av dessa företags arbetsgivarvarumärken har deras EVP till stor del legat 

till grund, och globala riktlinjer har också haft stor påverkan. Attribut som ingår i båda dessa 

företags arbetsgivarvarumärken är att de är globala, stora företag med avancerad teknik, samt 

att det finns många interna karriärmöjligheter både nationellt och internationellt. Svårigheter 

med stora företags arbetsgivarvarumärken är att det kan vara svårt att få en enhetlig bild av 

dem, särskilt om de saknar en tydlig slutprodukt. Det kan också vara svårt att se hur en 

enskild individ ska kunna göra skillnad. Något som anses vara problematiskt gällande 

employer branding generellt sett är att särskilja arbetsgivarvarumärket och kommunikationen 

av det från andra företag. Gällande kommunikationen kan det vidare konstateras att en central 

målgrupp för båda företagen är ingenjörer inom tekniska områden, samt att mycket resurser 

läggs på studenter då de är lätta att samla och då marknadsföring mot dem är billig. Båda 

företagen använder en rad olika kommunikationskanaler innehållande dels mer övergripande 

kommunikation med en bred träffyta och dels mer detaljerad kommunikation riktad mot 

mindre grupper, vilka sägs komplettera varandra. Det viktigaste kommunikationssättet verkar 

dock vara när företagets anställda pratar gott om sin arbetsgivare inför familj, vänner och 

bekanta. Avslutningsvis betonas värdet av att utvärdera arbetet med employer branding för att 

kunna förbättra det.  
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När det gäller resultaten från fokusgruppsintervjuerna kan det konstateras att två 

genomgående teman var frihet och utvecklingsmöjligheter. Frihetsaspekten kommer till 

uttryck genom exempelvis önskan om flexibilitet avseende arbetstid och arbetsplats samt eget 

ansvar och självständighet när det gäller arbetets utförande. Betydelsen av 

utvecklingsmöjligheter tydliggörs genom den vikt studenterna lägger vid nya utmaningar, 

variation och lärande i arbetet, karriärmöjligheter (gärna internationella sådana) samt 

möjligheter att erhålla många olika erfarenheter. Att det är individens, och inte företagets, 

utveckling som står i fokus är tydligt utifrån studenternas betoning på individuell utveckling 

samt deras syn på anställningstrygghet som indikerar att det viktigaste är att vara 

anställningsbar, det vill säga att vid behov kunna få ett nytt jobb, snarare än att vara anställd 

hos en specifik arbetsgivare. Ytterligare något som vittnar om detta är avsaknaden av lojalitet 

gentemot arbetsgivare i avseendet att de gärna söker sig vidare om de får ett bättre erbjudande 

någon annanstans. I fokusgrupperna betonas också vikten av roliga arbetsuppgifter som leder 

till en intressant slutprodukt, bra sociala relationer och samarbetsmöjligheter samt en ledare 

som inte är alltför styrande och som det går att kommunicera med på ett bra sätt. Vidare vill 

studenterna känna att de i sitt arbete gör skillnad och något meningsfullt. De flesta är också 

överens om att lön och förmåner inte är det viktigaste, utan att andra attribut har större 

betydelse. Studenterna skapar sig uppfattningar om arbetsgivare på flera olika sätt. Det 

viktigaste är dock informationen från familj och vänner, och de hävdar sig vara kritiska mot 

information om företag i media när det gäller att förmedla annat än en generell medvetenhet. 

När det gäller personliga kontakter med företaget betonas vikten av att träffa en person som är 

insatt i och kan framhålla vad studenterna är intresserade av; i detta fall teknik. Det anses 

också vara fördelaktigt om de har någon gemensam erfarenhet med personen i övrigt.  

 

5.2 Övergripande diskussion 

Resultaten i denna studie visar också många likheter med vad som tidigare skrivits om 

employer branding. Till att börja med kan det konstateras att arbetet med employer branding i 

dessa två företag innefattar de tre moment som beskrivits av Erlandsson, nämligen 

profilunderlag, profilstöd och profilbekräftelse. Profilunderlag som verkar ha stor betydelse i 

dessa företag är medarbetarundersökningar och målgrupper. Åtminstone i företag X ligger 

medarbetarundersökningar till grund för utformningen av arbetsgivarvarumärket, och båda 

företagen har en tydlig bild av vilken målgrupp de riktar sig till. Eftersom denna studie 

huvudsakligen har fokuserats på extern employer branding är medier det profilstöd som 

framträder tydligast. Båda företagen använder en rad olika kommunikationskanaler för att 

förmedla sina arbetsgivarvarumärken, med allt ifrån traditionell annonsering till globala 

tävlingar. Vad gäller profilbekräftelse använder företagen flera av de former av utvärdering 

som Erlandsson nämner, såsom personalomsättning, rankinglistor, ansökningsströmmar och 

generell medvetenhet om företaget. Den homogenitet som Erlandsson identifierat i sin 

avhandling kommer också delvis till uttryck i resultatet. Beskrivningarna som 

företagsrepresentanterna ger av sina respektive företag som arbetsgivare är relativt likartade, 

och de verkar i stor utsträckning använda sig av samma kommunikationssätt och 

kommunikationskanaler för att förmedla sina arbetsgivarumärken. Trots att företagen 

konkurrerar om samma typ av arbetskraft verkar de inte i någon större utsträckning särskilja 

sig från varandra. 

 

Det kan också konstateras att, för att använda Lievens & Highhouse’s termer, både 

instrumentella och symboliska attribut har betydelse för en arbetsgivares attraktivitet. Utifrån 

studenternas resonemang är det uppenbart att inte enbart saker som lön och förmåner avgör. 
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Symboliska attribut har stor, kanske till och med ännu större, betydelse för huruvida de kan 

tänka sig söka ett arbete eller inte. Sådana attribut som studenterna anser har stor betydelse är 

exempelvis huruvida företagen tekniskt ligger i framkant, om de känner att de kan göra något 

meningsfullt och göra skillnad genom sitt arbete på företaget samt om arbetsuppgifterna 

upplevs vara roliga och leda till spännande slutprodukter. Andra symboliska attribut som visat 

sig ha viss betydelse är företags värderingar och etik, då några av studenterna menar att de 

exempelvis inte skulle vilja arbeta för företag som bidrar till krig eller miljöförstöring. 

Huruvida företag är innovativa och globala kan också påverka, vilka är attribut som vi också 

tolkar som symboliska. Utifrån företagsintervjuerna är det också tydligt att fokus i dessa 

företags arbetsgivarvarumärken inte enbart ligger på instrumentella attribut, utan att även flera 

symboliska attribut lyfts fram och betonas. Företagen framhåller exempelvis att de är globala 

storföretag, att de är tekniskt avancerade och innovativa samt att det finns möjligheter till 

utmaningar hos dem. Dessutom framhåller företag Y att de ”förändrar världen”, och företag X 

arbetar med att sätta företaget i ett sammanhang och börjar enligt intervjupersonen där alltmer 

associeras med miljö, vilket också kan ses som symboliska attribut. De instrumentella 

attributen är dock inte oviktiga. Ett attribut som framhölls som särskilt viktigt av studenterna 

var nämligen karriärmöjligheter, vilket vi huvudsakligen tolkar som ett instrumentellt attribut. 

Något som också betonades var vikten av att ha någon form av flexibel arbetstid. Precis som 

Lievens & Highhouse hävdar verkar det dock vara de symboliska attributen som primärt 

ligger till grund för särskiljandet av företag för dessa studenter. Är det svårt att särskilja 

företag baserat på detta verkar instrumentella attribut som lön och förmåner öka i betydelse 

och ha större inverkan på valet av arbetsgivare. 

 

Flera av de punkter som Parment & Dyhre framhåller som viktiga återkommer också i denna 

studies resultat. Vikten av att förmedla ett sanningsenligt arbetsgivarvarumärke är något som  

betonas och båda intervjupersonerna på de respektive företagen tror att det i längden är 

ohållbart att förmedla attribut som företagen inte har. Då organisationer inte kan välja när de 

kommunicerar och inte kommer sanningen troligen att lysa igenom förr eller senare om 

företag väljer att bygga upp ett arbetsgivarvarumärke som inte stämmer överens med 

verkligheten. Att ha en tydlig uppfattning om vilken målgrupp företaget är ute efter är också 

något som uppkommer under båda företagsintervjuerna. Dessa företag har en tydlig bild av 

vilken deras huvudsakliga målgrupper är och tar ibland extra hänsyn till detta vid 

kommunikationen av deras arbetsgivarvarumärken. Parment & Dyhre framhåller som bekant 

också vikten av att ha rätt person på rätt plats för att lyckas med employer branding, vilket är 

något som både framhålls i intervjuerna på de respektive företagen och diskuteras i båda 

fokusgrupperna. Enligt studenterna är det fördelaktigt om företagsrepresentanten är någon 

som arbetar med det de själva är intresserade av, det vill säga teknik, och inte enbart någon 

från HR-avdelningen. Något som också diskuteras av dessa författare, 

företagsrepresentanterna och studenterna är att kommunikationen är som mest effektiv när de 

anställda pratar gott om arbetsgivaren inför familj, vänner och bekanta. Enligt både 

studenterna och företagsrepresentanterna anses denna typ av information vara mest trovärdig 

och har därför störst betydelse. Därigenom framkommer återigen vikten av att ha ett 

sanningsenligt arbetsgivarvarumärke; om de anställda på företaget berättar om en annan 

verklighet än den som förmedlas i arbetsgivarvarumärket är det ytterst sannolikt att arbetet 

med employer branding misslyckas. 

 

Det finns också många likheter mellan studiens resultat och litteratur om ”Generation Y”. Till 

att börja med kan de relateras till Lindgren, Lüthi och Fürths fyra idealtyper av arbetstagare. 

Dessa författare hävdar som nämnts att idealtyperna ”Volunteers” och ”Mercenaries” kommer 

att öka. De egenskaper som hör till ”Volunteers” diskuteras återkommande i 
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fokusgruppsintervjuerna och verkar ha stor betydelse för studenterna. De vill arbeta 

självständigt samt ha inflytande, flexibla arbetstider och ett meningsfullt arbete där de ser att 

de gör skillnad. När det gäller typiska egenskaper för ”Mercenaries” var det dock bara 

karriärmöjligheter som verkade ha stor betydelse, och delvis även resor då studenterna särskilt 

betonade internationella karriärmöjligheter. Status och belöningar var inget studenterna la 

någon större vikt vid. Dessa författare hävdar också att idealtypen ”Employees” kommer att 

minska. Egenskaper kännetecknande för denna typ återfinns heller inte i någon större 

utsträckning i fokusgruppsintervjuerna. Även om det rådde något delade meningar om lön var 

de flesta överens om att storleken på den inte hade särskilt stor betydelse och att pengar inte är 

allt. När det gäller trygghet så återfinns detta inte heller i det avseende som dessa författare 

verkar syfta på. Den trygghet som ”Employees” verkar eftersträva är trygghet i anställningen, 

vilket inte värderas högt av dessa studenter. Den fjärde idealtypen som nämns av dessa 

författare är ”Co-workers” vilka också hävdas minska. I våra fokusgruppsintervjuer 

tydliggjordes dock att faktorer kännetecknande för denna idealtyp är väldigt betydelsefulla för 

studenterna och har stor påverkan för huruvida ett arbete upplevs vara bra. Både bra 

samarbetsmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter och bra sociala relationer framhålls som 

önskvärt i arbetet. De idealtyper som var tydligast bland studenterna var följaktligen ”Co-

workers” och ”Volunteers”. Även drag från ”Mercenaries” kunde urskiljas då 

karriärmöjligheter, även internationella sådana, tydligt betonades av studentgrupperna. Utifrån 

diskussionerna som förts av företagsrepresentanterna verkar de rikta sig mot en blandning av 

”Co-workers”, ”Volunteers” och ”Mercenaries”, då centrala attribut som betonas bland annat 

är stimulerande arbetsuppgifter, möjligheter att göra något meningsfullt och de 

karriärmöjligheter som finns i företagen. Det är möjligt att främst ”Volunteers” men också 

”Mercenaries” kommer att öka, medan ”Employees” kommer att minska eftersom de 

karaktärsdrag som hör till den sistnämnda idealtypen inte alls överensstämde med 

diskussionerna i fokusgrupperna. Vi tror dock inte att det går att bortse från ”Co-workers” 

ännu, då värderingar som beskrivs vara kännetecknande för denna typ återfinns i båda 

studentgrupperna och förefaller vara väldigt viktiga. I denna studie har dock inte varje enskild 

individs resonemang följts, utan ambitionen har snarare varit att få en uppfattning om och 

återspegla olika synsätt och attityder inom gruppen, oavsett vem som säger vad. Om den 

generella trenden tyder på att ”Co-workers” minskar borde dock de generella resonemangen i 

fokusgrupperna ändå spegla mindre av dessa värderingar, vilket inte är fallet.  

 

Även Martin & Tulgans beskrivning av ”Generation Y” stämmer till stor del överens med 

resultaten i denna studie. Utmaningar, ansvarstagande, frihet, flexibilitet och utveckling är 

enligt dessa författare faktorer som ”Generation Y” värderar högt i arbetslivet, vilket också är 

faktorer som studenterna i fokusgruppen framhållit som viktiga. Utvecklingsmöjligheter och 

utmaningar är också något som framhålls i de båda företagens arbetsgivarvarumärken. Enligt 

dessa författare värderar ”Generation Y” också organisationers sociala arbete högt, vilket 

delvis kommer till uttryck i fokusgruppsintervjuerna genom att studenterna påpekar att 

företags värderingar och etik gällande exempelvis miljö och vapenutveckling kan ha betydelse 

för huruvida de skulle vilja arbeta där. Detta kan också relateras till hur företag Y försöker 

framhålla att de ”förändrar världen” och hur företag X arbetar för att associeras med miljö 

samt att sätta deras arbete i ett större sammanhang. 

 

Slutligen går det också att göra flera kopplingar mellan dessa resultat och Parment & Dyhres 

beskrivning av ”Generation Y”. Att immateriella och emotionella aspekter av arbetet har 

större betydelse än funktionella aspekter överensstämmer med diskussionerna i 

fokusgrupperna. Saker som lön och förmåner prioriteras lägre än exempelvis trevliga kollegor 

och ett bra arbetsklimat. Att ”Generation Y” vill ha stort inflytande över arbetets utförande 
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samt över gränsdragningen mellan arbete och fritid  är tydligt i diskussionerna bland 

studenterna. Dels genom deras negativa inställning mot alltför kontrollerande ledare och dels 

genom att flexibla arbetstider ses som ett attraktivt attribut trots att vikten av att ha 

regelbundna arbetstider betonas. Även Parment & Dyhres beskrivig av ”Generation Y:s” syn 

på karriärutveckling kommer till uttryck i fokusgruppsintervjuerna. Många av studenterna 

menar att de kommer att söka sig vidare relativt snart om arbetsgivaren inte kan erbjuda 

möjligheter till lärande, utveckling och att göra karriär. Karriärmöjligheter och möjligheter till 

utveckling är också något som de två studerade företagen försöker framhålla i sina 

arbetsgivarvarumärken. Den bristande lojaliteten ”Generation Y” beskrivs ha återspeglas 

också i fokusgrupperna då studenterna inte ser någon anledning att stanna kvar hos en 

arbetsgivare om de inte trivs eller kan utvecklas.  

 

5.3 Implikationer för forskning och praktik 

Utifrån resultaten kan det konstateras att det finns ett antal punkter som verkar vara särskilt 

viktiga att tänka på för företag som arbetar med employer branding, vissa speciellt gentemot 

målgruppen teknologstudenter och andra mer generellt. En sådan punkt är att 

arbetsgivarvarumärket måste vara internt förankrat och därigenom sanningsenligt. Stämmer 

den externa bilden inte överens med den interna verkligheten är sannolikheten stor att 

employer branding misslyckas. Eftersom alla medarbetare arbetar med employer branding och 

då studenterna i denna studie, och säkerligen de flesta andra, har störst förtroende för personer 

de känner privat som har erfarenheter från gällande företag kommer medarbetarnas 

upplevelser troligen ha störst påverkan på hur arbetsgivarvarumärket upplevs. Eftersom 

företag heller inte kan välja när de kommunicerar och när de inte gör det är det viktigt att 

hålla sig till sanningen, då den oavsett kommer att komma fram förr eller senare genom 

medarbetarnas erfarenheter. Att måla upp vackra luftslott utan substans är i längden ingen 

hållbar strategi, vilket tydliggörs ytterligare då studenterna betonar den låga trovärdigheten 

för information som uteslutande är positiv. Ett sätt att säkerställa att den externa bilden av 

företaget stämmer överens med den interna verkligheten är att genomföra ett antal 

medarbetarundersökningar och utforma arbetsgivarvarumärket och kommunikationen utifrån 

dem. För att inte skapa en förvirring kring hur företaget är och vad det står för verkar det 

också vara betydelsefullt att ha en samstämmighet mellan arbetsgivarvarumärket och det 

övergripande ”brandet”, samt i multinationella företags fall med bilden av företaget globalt 

sett.  

 

En annan punkt som är viktig i arbetet med employer branding är att försöka särskilja sig från 

konkurrenter om samma arbetskraft, speciellt om saker som lön och förmåner inte ska vara 

avgörande för huruvida den bästa arbetskraften väljer att söka sig till det egna företaget eller 

något annat. Studenterna verkar främst titta på andra attribut när de försöker skapa sig en 

uppfattning om olika arbetsgivare, men om det inte är möjligt att särskilja arbetsgivare utifrån 

detta får löner och förmåner en allt större betydelse. Är företaget inte villigt att betala ut 

betydligt högre löner än sina konkurrenter är det alltså nödvändigt att identifiera och påvisa 

attribut som är unika för det egna företaget.  

 

Attribut som förefaller vara särskilt viktiga att framhålla i arbetsgivarvarumärken är 

utvecklings- och karriärmöjligheter, framför allt om det finns internationella sådana. Vidare är 

variation, utmaningar i arbetet och möjligheter för individen att kunna göra skillnad saker som 

är värda att betona om de finns, liksom frihet i form av till exempel självständighet och 

flexibel arbetstid. Det är också viktigt att framhålla arbetsuppgifternas karaktär och 
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därigenom slutprodukten eller vad arbetet leder till, samt vilka värderingar företaget står för. 

Något som heller inte får glömmas bort att lyftas fram är målgruppens intresseområde; i detta 

fall teknik. Ytterligare något som kan påverka uppfattningar om arbetsgivarvarumärken är den 

sociala arbetsmiljön, framför allt karaktären på ledarskapet samt stämningen kollegor 

emellan. Om företaget ligger i ett attraktivt område kan detta också vara värt att framhålla, 

eller om det finns bostadsområden i närheten av företaget så att anställda kan ha möjlighet att 

slippa pendla. 

 

När det gäller kommunikationen av arbetsgivarvarumärket verkar en blandning av olika 

kanaler och kommunikationssätt vara att föredra. Medan bredare insatser kan öka den 

generella medvetenheten om företag verkar mer specifika satsningar krävas för att fälla 

avgörandet för huruvida de önskade personerna väljer att söka arbete på företaget. En bra 

balans mellan bredare och smalare kommunikation förefaller därför vara ett vinnande 

koncept. Gällande kommunikationen verkar det också vara av stor vikt att prioritera kvalitet 

framför kvantitet. Då dåliga intryck av företag på exempelvis arbetsmarknadsmässor har fått 

vissa av studenterna att besluta sig för att inte söka arbete där är det troligen mer strategiskt 

att, som ett av företagen i denna studie framhåller, hoppa över event där företaget inte kan 

leverera. Vid de aktiviteter som företaget väljer att delta är det viktigt att ha rätt 

företagsrepresentanter på plats. Det bör vara någon som är kunnig inom målgruppens 

intresseområde; i detta fall teknik. Vidare kan det vara en fördel om personen i fråga har 

ytterligare någon gemensam punkt med målgruppen, såsom att de har läst vid samma 

universitet eller att personen själv nyligen var student.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att arbetet med employer branding utvärderas. Det är av stor 

betydelse att de olika aktiviteterna och insatserna följs upp för att kunna se om arbetet med 

employer branding får önskvärda effekter.  

 

Även om resultaten i denna studie till stor del överensstämmer med litteratur om ”Generation 

Y” tror vi inte att de förväntningar och krav på framtida arbetsgivare som presenterats går att 

generalisera till samtliga personer födda under samma tid. I denna undersökning har enbart 

teknologstudenter studerats, och det är möjligt att unga personer som studerar andra saker har 

helt andra värderingar och åsikter. Dessutom tror vi inte att det går att generalisera resultaten 

till unga personer som inte valt att studera vidare och som kanske siktar på att få andra typer 

av arbeten. De kanske inte alls är ute efter samma flexibilitet och samma karriärmöjligheter 

till exempel. Kanske är det så att dessa förväntningar och krav huvudsakligen gäller den 

högutbildade och lättrörliga delen av arbetskraften som i större utsträckning har möjlighet att 

vid behov få ett nytt arbete och därför också har större möjligheter att ställa krav på sina 

arbetsgivare, snarare än att de gäller en specifik ålderskategori. Vi tror därför att det är viktigt 

för företag att ha en klar uppfattning om vilken målgrupp de riktar sig till. Även om den 

primära målgruppen är född på 80-talet så är det inte självklart att det går att använda 

strategier som tidigare visat sig fungera bra gentemot personer i den ålderskategorin. Vi tror 

att företag behöver ha en tydligare bild av och förståelse för sin målgrupp än så för att kunna 

anpassa kommunikationen av arbetsgivarvarumärket efter den och göra arbetet med employer 

branding så effektivt som möjligt.  

 

När det gäller implikationer för forskning vore det intressant att studera vidare huruvida det är 

begreppet employer branding som leder praktiken, eller vice versa. Är det så att begreppet 

employer branding har utvecklats utifrån praktiken, det vill säga aktiviteter som görs i olika 

organisationer, eller är det så att dessa aktiviteter snarare har utvecklats på grund av att 
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begreppet employer branding har fått allt större utrymme och blivit allt mer populärt, och att 

aktiviteterna följer med begreppets utveckling? 

 

Något som också är intressant att notera utifrån denna studies resultat är den mängd likheter 

som finns bland resonemangen från företagsrepresentanterna och från studenterna. Som 

exempel kan nämnas att utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter, framför allt 

internationella sådana, framhålls som attraktiva attribut av både studenterna och 

företagsrepresentanterna liksom möjligheter att göra skillnad och påverka samt att se vad 

arbetet leder till. Diskussionerna liknar också varandra gällande tekniken i företagen, då 

studenterna vill arbeta för företag som är tekniskt avancerade och ligger i framkant och då 

företagen framhåller tekniska framsteg och innovationer i sina arbetsgivarvarumärken. 

Dessutom är resonemangen likartade gällande kommunikationen från företag där 

kommunikation med en bredare träffyta huvudsakligen verkar generera en generell 

medvetenhet om företag, men behövs kompletteras med annan kommunikation för att en 

person ska söka arbete på ett företag. Där hävdas det personliga mötet med 

företagsrepresentanter vara av stor betydelse, liksom information som ges från vänner och 

familj. Det är tydligt att det idag inte räcker med en platsannons för att få tag på den absolut 

bästa kompetensen. Vad dessa likheter beror på är också något som vore intressant att studera 

vidare. Kan det vara så att företag X och Y har anpassat sitt arbete med employer branding 

efter denna målgrupp på så sätt att de i sina arbetsgivarvarumärken försöker bemöta de 

förväntningar och krav som de tror sig veta att teknologstudenter har, för att därigenom kunna 

attrahera de allra bästa inom denna målgrupp? Med andra ord, att målgruppens förväntningar 

och krav i stor utsträckning styr arbetet med employer branding och att arbetsgivare behöver 

utveckla en djupgående förståelse för sin målgrupp om de ska ha möjlighet att rekrytera de 

allra bästa tillhörande den? Eller kan det vara som Parment & Dyhre hävdar, att unga 

människor av samhället förväntas att ständigt erhålla nya erfarenheter för att upprätthålla sin 

attraktivitet på arbetsmarknaden och att de har lärt sig att det bästa sättet att lyckas är att byta 

arbetsgivare eller åtminstone position ofta? I sådana fall kanske det är studenterna som har 

anpassat sina krav och förväntningar efter vad som förväntas av dem i arbetslivet. Då kanske 

studenternas önskningar om saker som utvecklings- och karriärmöjligheter är ett sätt att 

anpassa sig efter samhällets krav och därigenom kunna vara framgångsrika snarare än att de 

handlar om en inre vilja för att de ska trivas och må bra eller kunna förverkliga sig själva. 

Kanske är det så att den yngre generationen anpassar sig efter en arbetsmarknad där 

arbetskraften blir mer lättrörlig och där individen i allt större utsträckning blir ansvarig för sin 

egen utveckling och trygghet på arbetsmarknad, samt där kraven på flexibilitet hos 

arbetskraften ökar. Detta vore intressant att studera vidare för att skapa en ännu större 

förståelse för arbetet med employer branding och för att kunna göra det än mer effektivt.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide inför företagsintervjuerna 

Tema 1: Företagets arbetsgivarvarumärke  

Beskriv bilden av företaget på arbetsmarknaden.  

Vad bygger ni ert arbetsgivarvarumärke på?  

Vad ligger huvudfokuset på?  

Varför är det viktigt att marknadsföra sig själv som arbetsgivare?  

Hur viktigt är just ert arbetsgivarvarumärke? 

Vad vill ni uppnå med ert arbete med employer branding?  

Vilka inom företaget är det som arbetar med företagets arbetsgivarvarumärke?  

 

Tema 2: Val av arbetsgivarvarumärkets utformning  

Har företaget gjort ett aktivt och strategiskt val gällande hur företaget ska framställas som 

arbetsgivare?  

Var gjordes det valet i så fall? Och när?  

Varför valde ni att utforma arbetsgivarvarumärket just på detta vis? 

Vilka andra valmöjligheter/alternativ fanns? 

 

Tema 3: Arbetsgivarvarumärket i förhållande till andra företag 

Hur skiljer ni er från andra företag? (Jämfört med andra företag i branschen? Jämfört med 

andra konkurrenter om samma arbetskraft?) 

Vilka konkurrenter var ni tvungna att ta hänsyn till vid utformandet av 

arbetsgivarvarumärket? 

Vilka positiva och negativa effekter har ”profileringen” haft för företaget?  

 

Tema 4: Målgrupper 

Vilka målgrupper riktar ni er till?  

Gör ni något specifikt för att locka till er studenter eller yngre medarbetare? (Hur går ni i så 

fall tillväga?) 
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Vad tror ni att de har för förväntningar och krav på framtida arbetsgivare? (Försöker ni 

bemöta dessa, och i så fall hur?)  

 

Tema 5: Kommunikation av arbetsgivarvarumärket  

Vilka aktiviteter företar ni för att främja ert arbetsgivarvarumärke? Varför just dessa?  

Vilken marknadsföring använder ni för att stärka arbetsgivarvarumärket? Varför just denna 

marknadsföring? 

Hur väl tycker du att dessa åtgärder fungerar? 

Hur skiljer ni er från konkurrenterna avseende dessa åtgärder?  

Hur uppfattar ni att ert arbetsgivarvarumärke fungerar? (Tecken på att det fungerar bra eller 

dåligt?)  
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7.2 Intervjuguide inför fokusgruppsintervjuerna 

Tema 1: Ett bra arbete / en bra arbetsgivare 

Vad kännetecknar enligt er ett bra arbete? (Vad är viktigt för er i ett arbete?)  

Vad är det som avgör huruvida ni skulle kunna tänka er att söka jobb på ett företag eller inte?   

 

Tema 2: Kommunikationskanaler 

På vilka olika sätt bildar ni er en uppfattning om olika företag? (Genom vilka kanaler?)  

Vilken betydelse har företags närvaro i skolsammanhang för er uppfattning av dem som 

arbetsgivare? 

 

Tema 3: Ledarskap 

Hur ser ni på ledarskap? (Hur tycker ni att en bra ledare/chef ska vara?)  

 

Tema 4: Arbetsmiljö  

Vad tror ni krävs för att ni ska trivas på en arbetsplats?  

Hur ser ni på relationerna på arbetsplatsen? (Till andra kollegor? Till chefer?)  

 

Tema 5: Anställningsvillkor  

Hur ser ni på anställningstrygghet?  

Vad anser ni är bra arbetstider?   

Hur ser ni på relationen mellan arbete och fritid?  

Hur viktig är storleken på lönen vid valet av arbetsgivare?  

Vilka andra förmåner skulle kunna ha betydelse för valet av arbetsgivare?  

Vilken betydelse har arbetets belägenhet?  

 

Tema 6: Karriärmöjligheter 

Hur tänker ni er att er karriär kommer att se ut?  

Hur länge tror ni att ni kommer att stanna hos er första arbetsgivare?  

Hur viktigt är det att göra karriär?  

Är det viktigt att ha ett arbete med hög status? Varför/varför inte?  
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Tema 7: Värderingar 

Vilka värderingar anser ni det är viktigt att en framtida arbetsgivare står för? (Kan det påverka 

valet av arbetsplats?)  

 

Tema 8: Övrigt/avslut 

Ge ett varsitt exempel på en arbetsgivare som ni skulle kunna tänka er arbeta hos. Varför?  

Ge även ett exempel på en arbetsgivare ni inte skulle vilja arbeta hos? Varför?  

 


