Strävan efter att bli en attraktiv
arbetsgivare
En kvalitativ studie om företags arbetsprocess med
arbetsgivarvarumärket och sociala medier

Författare:

Linda Karlsson
Charlotte Nordin

Handledare:

Kerstin Nilsson

Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

i

Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

ii

Tack
Vi har varit med om en lärorik resa under uppsatsskrivandet våren 2012 som har fyllt
oss med intressant kunskap inom vårt valda ämne. Därför vill vi tacka alla medverkande
som tog sig tid och visade engagemang till att göra denna uppsats möjlig. Stort tack till
de företag och respondenter som ställt upp och hjälpt oss med vår uppsats. Vi uppskattar
verkligen ert intresse till medverkan och den glädje ni skänkt oss. Vi vill även tacka
vänner och familj som har varit till stöd i både nedgångar och uppgångar under
uppsatsperiodens gång.
Till sist vill vi tilldela ett stort tack till vår handledare Kerstin Nilsson för bra
vägledning och hjälp genom uppsatsen vilket har varit betydelsefullt för oss.

_____________________
Linda Karlsson

Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

_____________________
Charlotte Nordin

iii

Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

iv

SAMMANFATTNING
Till följd av de stora pensionsavgångarna 40-talisterna medför på arbetsmarknaden är
det viktigt för företagen att framstå som en attraktiv arbetsgivare för att locka
arbetskraft. Att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare för att
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Företag bör vara medvetna om vikten att
kunna förmedla en rättvisande bild gentemot dess intressenter samt kunna leva upp till
det som de vill skapa. Samtidigt har sociala medier växt fram som en användbar
marknadsföringskälla eftersom företag numera upplever att det är ett effektivt sätt att
marknadsföra sig och attrahera fler målgrupper. Uppsatsens problemformulering utgörs
av att undersöka:
•

Hur ser svenska företags arbetsprocess ut i strävan efter att bli en attraktiv
arbetsgivare?

•

Vilken roll har sociala medier vid arbetsprocessen?

Syftet i uppsatsen är att få en djupare förståelse över hur denna arbetsprocess ser ut hos
företag i Sverige och även vilken betydelse sociala medier har för attraktiviteten.
Dessutom vill vi undersöka om arbetet skiljer sig åt beroende på företagens storlek.
Studien har genomförts med en hermeneutisk kunskapssyn och med ett deduktivt
angreppssätt där den teoretiska referensramen legat till grund för empirinsamlingen vid
de kvalitativa forskningsintervjuerna. För att svara på vår problemformulering har en
kvalitativ forskningsstrategi utformats och de personer vi intervjuat representeras av
både en chef och en medarbetare vid samtliga företag. Detta för att få två perspektiv
från företaget som ger en bättre helhetsbild av hur arbetsprocessen ser ut och hur
arbetsgivaren uppfattas.
I vår slutsats har vi funnit att samtliga företag tycker det är viktigt att arbeta med att bli
en attraktiv arbetsgivare men att synen på arbetsgivarvarumärket skiljer sig åt. Det har
även visat sig vara ett okänt begrepp hos det mindre företaget medan de två större
företagen är bekanta med det, men att det ändå inte är självklart att bygga upp en
strategi från det. Vidare används sociala medier flitigt från samtliga företag för att
marknadsföra sig men inte i syfte att attrahera potentiella medarbetare även fast detta är
något som sker ganska naturligt i och med att de syns.
Vad studien resulterat i angående medarbetarna ser vi att de har en bra bild av sin
arbetsgivare även fast de finns punkter som inte når ut till dem eller stämmer överens
med det cheferna berättar om företaget. Detta är något som inte skiljer sig speciellt över
storlekarna på företagen men vad vi kan se är det ofta att företagen lovar mer
utvecklingsmöjligheter än vad de kan hålla.
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1. INLEDNING
I detta kapitel presenteras problembakgrunden för uppsatsen där syftet är att ge läsaren
en introduktion till arbetsgivarvarumärket och sociala medier samt att redogöra för den
problematik som följer av ämnet. Problembakgrunden mynnar sedan ut i en
problemformulering samt ett syfte som kommer att ligga till grund för uppsatsens
ändamål. Kapitlet presenterar även en begreppsförklaring över olika begrepp som är
nödvändiga för att få fortsatt förståelse över uppsatsen.

1.1 Problembakgrund
Under de närmsta åren väntar stora pensionsavgångar med personer som kommer att
lämna arbetsmarknaden. Det innebär att företagen måste rekrytera nya medarbetare
eftersom rätt kompetens på rätt plats är viktigt för att skapa fortsatt lönsamhet i
företaget. (Svenskt näringsliv, 2010) Det är viktigt att bygga ett starkt
företagsvarumärke för att fånga alla intressenter och få dem att associera sig med
företaget (Mohan Ray & Choudhary, 2008, s. 20-21). Vad som har utvecklats utifrån
detta och som istället riktar sig till potentiella medarbetare för att hitta rätt arbetskraft är
arbetsgivarvarumärket (Roper & Davies, 2007, s. 76). För att utveckla ett starkt
arbetsgivarvarumärke har Berthon, Ewing och Hah gjort en studie för att ta reda på vad
som anses vara attraktivt hos en arbetsgivare. De kom fram till att det har blivit allt mer
viktigt för företag att marknadsföra sig som arbetsgivare mot sina potentiella
medarbetare genom att erbjuda en bra arbetsplats. Studien resulterade i fem faktorer
som indikerar på att vara en attraktiv arbetsgivare vilka är: Intresseväckande, socialt
värde, ekonomiskt värde, utvecklingsmöjligheter och tillämpningsvärde. (Berthon et al.,
2005, s. 159, 162)
Vidare har Herrbach och Mignonac forskat kring medarbetarnas betydelse av att vara en
attraktiv arbetsgivare. De kom fram till att det finns en relevant koppling mellan ett
företags befintliga medarbetare och företagets image där en positiv image attraherar
medarbetarna till att göra ett väl utfört arbete och att de trivs och stannar kvar i företaget
(Herrbach & Mignonac, 2004, s. 82). Carmeli och Freund stärker detta med sin
forskning de har gjort på anställda vid advokatbyråer i Israel och resultatet lyfter även
här fram en positiv koppling mellan attraktiv image och förmåga att behålla personal i
organisationen (Carmeli & Freund, 2002, s. 62).
Medarbetarna är en viktig resurs för att vara konkurrenskraftiga och genom att hantera
detta problem bör företag arbeta med att skapa ett arbetsgivarerbjudande som
arbetsgivare för sina anställda och även till potentiella medarbetare (Berthon et al.,
2005, 153). Detta kan skapas genom att företaget analyserar hur företaget är som
organisation, vad organisationen strävar efter som arbetsgivare och även hur
organisationen upplevs som arbetsgivare mot olika målgrupper (Parment & Dyhre,
2009, s. 70). Det finns en tidigare studie av Conference Leadership Council som har
undersökt företag som arbetar med ett arbetsgivarerbjudande. Studien visade att företag
som är medvetna om detta skapar fördelar som ökar antal ansökningar från potentiella
arbetstagare, att befintliga anställda var mer engagerade samt att det minskade
lönekostnaderna. (Conference Leadership Council, 2009, s. 7-8)
En viktig del i arbetsprocessen för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare är även att
positionera sig väl på marknaden, vilket innebär att företag skiljer sig från sina
konkurrenter och blir det första alternativet genom att skapa effektiv
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marknadskommunikation (Marken, 2001, s. 31). Sutherland, Torricelli och Karg
föreslår att detta kan appliceras på arbetsgivarvarumärket genom att företag kan
förmedla sina visioner, möjligheter och styrkor som arbetsgivare, vilket leder till att
företaget kan attrahera kompetent arbetskraft. (Sutherland et al., 2002, s. 19) Barker och
Gower anser att organisationer kan använda sig av storytelling som ett effektivt verktyg
vid marknadsföring av både företaget interna och externa mål. Storytelling är en metod
som innebär att företag lyfter fram korta spännande berättelser om hur det är att arbeta
på företaget för att därefter sprida det vidare både inom och utanför organisationen.
(Barker & Gower, 2010, s. 306)
Swap, Leonard, Shields och Abraham har forskat inom ämnet och kom fram till att
chefer som använder sig av en äkta storytelling för att förmedla företagets uppsatta mål
och motivera sina anställda är mer trovärdiga än de som inte använder denna
kommunikationsmetod. (Swap et al., s. 110-111) Förmågan att minnas hur ett företag
marknadsför sig genom storytelling kan bidra till att intressenter muntligen sprider
informationen de lagt på minnet vidare till sin omgivning (Barker & Gower, 2010, s.
306). Ett uttryck för detta är så kallad ”word of mouth”. Något som i dag har blivit allt
vanligare och där denna word of mouth effekt har blivit allt slagkraftigare är via de
sociala medierna eftersom informationen snabbt sprider sig och en stor del av
befolkningen använder sig utav det (Kaplan & Haenlein, 2011, s. 255).
Det är när individer upplever ett gott rykte eller en stark relation till ett företag som de
sprider positiv word of mouth om ett företag vilket givetvis kan gynna företaget.
Individer sprider detta vidare, vanligast via Internet och sociala medier, och därför är
det viktigt för företagen att skapa och upprätthålla ett positivt rykte. (Hong & Yang,
2009, s. 397-398) Van Hoye & Lievens har även konstaterat utifrån sin studie att en
arbetsgivare anses som mer attraktiv om de har skapat sig en positiv word of mouth
(Van Hoye & Lievens, 2007, s. 2039).
Sociala medier är ett fenomen som ökar allt mer i dagens samhälle och är en
kommunikationskanal där användarna kommunicerar mellan varandra istället för genom
envägskommunikationer som på det traditionella sättet (Nationalencyklopedin, 2012).
Att sociala medier gör det möjligt till kommunikation och att kunna integrera med
varandra gör att det dessutom har blivit en plats att bevara och skapa värdefulla
relationer på (Lin & Lu, 2011, s.566). Det finns en mängd olika typer av sociala medier
vilka är allt från online spel och bloggar till olika nätverkssajter (Kaplan & Haenlein,
2010, s.60).
Att företagen syns i de sociala medierna påverkar varumärkes attraktionskraft och
lockar till sig konsumenter eftersom det skapar starkare relationer som kan bidra till
ökad trovärdighet för företaget. Därför är det viktigt att företagen lär sig hur sociala
medier fungerar och hur de ska arbeta med dessa för att på effektivast sätt attrahera
personer i sin omgivning, vilket ligger i att kunna skapa en social interaktion till sin
omgivning för att sedan bygga upp förtroenden och gemensamma värderingar med
användarna av de sociala medierna. (Lin & Lu, 2011, s. 565, 568-569) Det är även
effektivt att använda sociala medier i samband med rekrytering och att det attraherar
den unga generationen och ger även en modernare bild av företaget, vilket stärker
varumärket ytterligare (Doherty, 2010, s. 11,13).
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Denna problembakgrund leder in läsaren på vad ett arbetsgivarvarumärke är, vad det
står för samt hur företag kan, med hjälp av tidigare forskning, bygga upp ett starkt
arbetsgivarvarumärke. Tidigare forskning har visat att företag som arbetar med att ta
fram ett starkt arbetsgivarerbjudande attraherar möjliga medarbetare att söka till
företaget, det ökar engagemang bland de befintliga anställda och för att lönekostnaderna
minskar (Conference Leadership Council, 2009). Vidare har Berthon et al. tagit reda på
vilka fem faktorer som anser en arbetsgivare attraktiv och som företagen bör sträva
efter. Herrbach och Mignonac har bevisat att företag som har en positiv image påverkar
de anställda att bli mer motiverade till sina arbetsuppgifter och ökar chansen att de
stannar kvar inom företaget för att fortsätta utvecklas (Herrbach & Mignonac, 2004)
Det finns även en del tidigare forskning om sociala medier men som främst riktar sig till
konsumenter. Lin och Lu (2011) studerade Facebookanvändare i Taiwan och kom fram
till att det finns ett samband mellan social interaktion, gemensamma värderingar och
förtroende. Doherty (2010) har även kommit fram till, genom att undersöka globala
detaljhandelsföretag, att rekrytering i samband med sociala medier är ett effektivt medel
som företag bör använda sig av för att framstå som moderna och finna arbetskraft.
Utifrån tidigare forskning ser vi en avsaknad kring studier om uppbyggandet av
arbetsgivarvarumärket hos svenska företag och även om denna process skiljer sig åt
beroende på vilken storlek företaget har. Dessutom är sociala medier ett tämligen
outforskat ämne vad gäller att bevara och attrahera medarbetare. Därför kommer
uppsatsen att behandla hur företag i Sverige, beroende på dess storlek, arbetar för att bli
attraktiva arbetsgivare och även om sociala medier är ett användbart verktyg i detta. Det
är även av intresse att undersöka medarbetare inom varje företag för att få svar på hur de
ser på en attraktiv arbetsgivare och även hur pass bra deras arbetsgivare uppfyller dessa
krav. Vidare skulle vi få en bättre helhets bild över företaget och få reda på hur pass väl
chefernas åsikter når ut till omgivningen. Utifrån denna forskning bidrar vi med hjälp
till företagen för att uppmärksamma dem om punkter i företaget som skulle kunna
förbättras eller förändras.

1.2 Problemformulering
•

Hur ser svenska företags arbetsprocess ut i strävan efter att bli en attraktiv
arbetsgivare?

•

Vilken roll har sociala medier vid arbetsprocessen?

1.3 Syfte
Uppsatsen syftar till att få en förståelse över hur företagens arbetsprocess ser ut för att
bli en attraktiv arbetsgivare och en viktig inriktning är att ta reda på den roll sociala
medier har i processen. Syftet är också att få bättre förståelser om arbetsprocessen
skiljer sig åt mellan företag som är olika stora varför vi vill undersöka ett litet företag,
ett medelstort företag och ett stort företag.

1.4 Begreppsförklaring
Stora företag: företag som har mer än 250 anställda. (EU, 2012)
Medelstora företag: företag som har mellan 50 och 249 anställda. (EU, 2012)
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Små företag: företag som har mellan 10 och 49 anställda. (EU, 2012)
Facebook: grundades år 2004 och är en samlingsplats på Internet med flera miljoner
användare. Det finns tillfällen att kommunicera med vänner, dela bilder, videos och
länkar samt lära känna nya människor. (Facebook, 2012)
Twitter: är ett informationsnätverk där användarna kan följa de konton som är av
intresse, vilka gör det möjligt att ta del av konversioner, bilder och videos från den som
följs. (Twitter, 2012)
Spotify: gör det möjligt att lyssna på musik när som helst på dygnet utan att behöva
ladda ner låten utan endast spela låten direkt genom Spotify. Det går även att dela
spellistor med vänner eller bekanta och se vad andra lyssnar på genom att ha denna
kopplad till Facebook. (Spotify, 2012)
Youtube: grundades år 2005 vilket är en nätverkssida där människor kan upptäcka, se
och dela videoklipp (Youtube, 2012).
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER
Kapitlet kommer ge läsaren kännedom om olika val uppsatsens författare har gjort och
redogöra för de vetenskapliga utgångspunkterna. Detta kommer ge läsaren en bättre
förståelse av studiens sammanhang och grunderna till studiens genomförande.

2.1 Val av ämne
Redan från start bestämde vi oss att beröra området marknadsföring i uppsatsen och hur
företagen arbetar med detta. Båda författarna är intresserade av att snart komma ut i
arbetslivet och oundvikligen hålls både öron och ögon öppna för att hitta intressanta
arbetsgivare för den egna framtiden. Efter diskussion föll ämnesvalet naturligt på att
sätta sig djupare in i arbetsgivarnas situationer och hur de arbetar för att bli en attraktiv
arbetsgivare. Därför känns ämnesvalet aktuellt för oss men även för samhället eftersom
40-talisternas pensionsavgångar sker inom en snar framtid. Det blir dessutom allt
viktigare för företagen att bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke i takt med att företagen
upplever det svårt att finna kompetent arbetskraft.
Uppsatsens författare är dagliga användare av sociala medier varför intresset kring detta
är stort. Sociala medier och Internet har blivit ett naturligt samtalsämne i
bekantskapskretsen och en plats att hålla kontakt med vänner och andra i sin närhet
vilket gör det till en daglig rutin. Vi är även vana med att se och integrera med olika
företag via de sociala medierna och det är egentligen här vi har fått vår kunskap på den
privata nivån. Att företag marknadsför sig och lägger ut rekryteringsannonser via
Facebook är inte ovanligt idag. Därför har intressent väckts kring hur arbetsgivarna
arbetar med att bli attraktiva genom detta fenomen. Sociala medier ökar i användning
vilket gör det tydligt att det är en effektiv kommunikationskanal för att nå fram till ett
större antal potentiella medarbetare.
Efter att gått igenom studier kring detta ämnesområde märkte vi att det är ett ganska
outforskat ämne. Studier om att bli en attraktiv arbetsgivare, employer branding, är dock
ett ganska väl utvecklat område men det finns utrymme för mer och det är ett område
som växer och blir viktigare. Studier om sociala medier är däremot svagt utvecklat när
det gäller att bli en attraktiv arbetsgivare och riktar sig främst till kunder. Vidare efter
att ha läst om tidigare forskning valde vi att gå närmare in på hur företag i Sverige
arbetar det detta. För att få en bredare förståelse kring ämnet är det även av intresse att
jämföra arbetsprocessen hos företag där storleken skiljer sig åt, varför valet blev att ett
litet företag, ett medelstort företag och ett stort företag ska ingå i undersökningen.
Efter denna studie kommer vi att förfoga över en bredare och djupare kunskap om hur
arbetsgivare arbetar med att bli attraktiva och hur vanligt och betydelsefullt
användandet av sociala medier är för företagen i denna process. Utöver vår egen nytta
strävar vi efter att kunna ge företagen en bättre förståelse kring ämnet och kunna ge
förbättringssynpunkter till dem. Vi hoppas också att de, genom att sätta sig in i dessa
frågor, lär sig något och kanske ser utvecklingspotential hos sig själva.

2.2 Förförståelse
Förförståelser är viktiga att beskriva för att läsaren ska kunna ta hänsyn till dessa vid
eventuella slutsatser och tolkningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 26). Detta eftersom
forskarnas förförståelser kan komma att påverka tolkningarna i studien (Dalen, 2008, s.
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13). Varje individs bakgrund och erfarenheter skapar olika typer av förförståelser som
omedvetet följer med in i uppsatsen och har betydelse för hur den formuleras. Det finns
två typer av förförståelser där den ena är personliga erfarenheter som har blivit
självupplevda medan den andra förståelsen är teoretiska kunskaper vilka fås genom
läroböcker och föreläsningar. (Johansson-Lindfors, 1993, s.25)
Båda författarna har sedan tre år studerat på Handelshögskolan vid Umeå Universitet
varifrån stor del av våra teoretiska förförståelser har utvecklats. Under denna tid anser vi
att endast viss kunskap inom ämnet har erhållits då vi inte berört det speciellt mycket,
varför våra praktiska förkunskaper är större. Båda har tidigare läst en kurs i
marknadsföring på grundläggande nivå där företagens marknadsföring endast har
behandlats översiktligt och vi vill därför i och med studien utveckla dessa kunskaper.
En av författarna har under kursen i Företagsekonomi B hållit i en föreläsning om
employer branding vilket har bidragit till grundläggande kunskaper. I samband med det
väcktes intresset för ämnet och vid vidare diskussion med uppsatsens andra författare
föll valet på att utforska ämnet mer ingående ur en företagssynvinkel. Samma författare
har också under studietiden genomfört en kvalitativ studie vilket kan hjälpa oss i
problematiska situationer kring detta som kan underlätta arbetet.
Författarna är aktiva på Internet och har därigenom erfarenheter av användningen av
sociala medier främst genom Facebook, Google och bloggar. Det ger oss en bra
förståelse kring området och gör att vi lättare förstår fenomenet eftersom vi byggt oss en
bild av det. Det kan även vara till hjälp vid intervjuerna eftersom vi förstår och hänger
med vad respondenten diskuterar kring men även till vår nackdel då det kan ha byggts
upp förutfattade meningar. Detta är något som bör tänkas på för att förhindra subjektiva
bedömningar under studiens genomförande.
Dagligen möts vi av företag som marknadsför sig och lägger ut rekryteringsannonser
genom sociala medier och har därför fått viss förståelse över hur det fungerar. Båda
författarna har tidigare arbetat inom företag men aldrig varit delaktiga kring områden
som denna uppsats berör och därför inte fått kunskaper ur ett företagsperspektiv. Det
gör att vi kommer vara objektiva i de svar respondenterna ger och i vårt arbete vidare i
uppsatsen.

2.3 Vetenskapssyn och kunskapssyn
Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga synsätt som forskaren bör välja mellan.
Den valda vetenskapssynen är viktig att belysa i studien eftersom det är bra att veta
vilket ideal forskaren arbetar efter. Skillnaden mellan dessa två är att positivismen
menar att det går att mäta verkligheten genom objektiva data, vilket gör det möjligt att
studien kan hållas fri från forskarens egna värderingar. Hermeneutik syftar till att
forskaren studerar, tolkar och försöker förstå verkligheten. Det hermeneutiska
förhållningssättet är sammanlänkad med den kvalitativa forskningsmetod och
positivismen är kopplad till att använda en kvantitativ forskningsmetod. (Patel och
Davidsson, 2011, s. 26-30; Bryman, 2011, s. 442)
Då studien syftar till att undersöka om olika företag i Sverige arbetar med att bli en
attraktiv arbetsgivare och vad för roll sociala medier har i denna arbetsprocess kommer
studien att baseras på befintliga teorier kring ämnet. För att angripa syftet och
problemformuleringen passar en hermeneutisk synvinkel eftersom det kommer kunna
skapa en bättre förståelse om hur företag arbetar med dessa frågor i verkligheten.
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Användandet av denna vetenskapssyn skapar förutsättningar för oss att kunna tolka och
förstå hur verkligheten är beskaffad genom beteenden och individers erfarenheter
(Bryman, 2011, s. 32). Målet för studien är inte att generera nya teorier utan att se hur
befintliga teorier tillämpar sig i det verkliga samhället samt hur dessa förhåller sig till
vår studie.
Utgångspunkten av ett hermeneutiskt synsätt i studien har anseende att behandla ämnet
utifrån en konstruktionistisk ståndpunkt, vilket innebär att de sociala aktörerna kan
påverka sociala företeelser som sker inom dess omgivning (Bryman, 2011, s. 36). De
sociala aktörerna anses därmed kunna påverka hur organisationen arbetar med att bygga
upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Beroende på vilken arbetsplats det handlar om
kan uppbyggandet av ett arbetsgivarvarumärke ha olika mål och förutsättningar.
Användandet av sociala medier i företag har på senare år ökat och är ett effektivt
verktyg för att påverka individer i företagets omgivning. Det finns riktlinjer enligt
tidigare forskning om hur ett företag skall gå tillväga vid uppbyggandet av ett
arbetsgivarvarumärke samt hur de som företag ska synas och interagera i sociala
medier. Den konstruktionistiska synen beaktar även vetskapen om att sociala företeelser
är en aktiv process som ständigt förnyas och förbättras (Bryman, 2011, s. 37).
Studien baserar sig på kunskap från personer på olika positioner inom de undersökta
företagen. Det som delvis kan ha påverkat utformningen av vår studie är
intervjupersonernas tidigare erfarenheter och tankar. Beroende på intervjupersonen är
det viktigt att vara medveten om att den subjektiva betydelsen för varje enskild social
aktör, vilket kan göra att svaren skiljer sig åt och även kan påverka forskarens tolkning
för senare analys (Bryman, 2011, s. 32-35). Arbnor och Bjerke anger dock att
personliga värderingar ska påverka studien i så liten utsträckning som möjligt. Vidare
menar de samtidigt att det är svårt att vara helt objektiv eftersom människan är en
subjektiv varelse. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 268-269) Vi kommer i denna studie
försöka vara så objektiva som möjligt men är medvetna om att det är svårt i en
kvalitativ studie när det handlar om att tolka och förstå.

2.4 Ansats
Som tidigare redogjorts kommer denna studie att utgå ifrån en hermeneutisk
kunskapssyn eftersom vi vill tolka och förstå utifrån befintliga teorier. I regel brukar
vanligtvis den hermeneutiska kunskapssynen följas av en induktiv ansats som innebär
att forskningen går från verklighet till teori och en positivistisk kunskapssyn är ofta
sammanlänkad med en deduktiv ansats (Johansson-Lindfors, 1993, s.55). Trots detta
kommer vi utgå från en deduktiv ansats i vår studie vilket vi anser är fullt möjligt i vårt
fall. Argumenten kring detta är att eftersom studien baseras på teorier kring
företagsvarumärket, arbetsgivarvarumärket och sociala medier vill vi generera en ökad
förståelse över hur de använder sig av dessa för att bli en attraktiv arbetsgivare. I och
med att vi vill förstå hur dessa teorier avspeglar sig i verkligheten lämpar det sig bäst att
utgå från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskningen går från teorier
till verklighet (Johansson-Lindfors, 1993, s.55; Bryman, 2011, s. 26-29).

2.5 Forskningsstrategi
Utifrån ovan nämnda utgångspunkter antas en kvalitativ undersökning för studien. Detta
styrks även, som tidigare nämnt, med att vår uppsats syftar till att få en djupare
förståelse över hur företag arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke för att bli en attraktiv
arbetsgivare och även rollen sociala medier har i denna process. Därför är en kvalitativ
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undersökning tillämpbar i vårt fall för att kunna göra det möjligt att undersöka
uppsatsens syfte. Anledningen till detta är eftersom det krävs frågor som är ganska
djupgående och specifika för att ringa in alla valda teorier vilket är svårt att täcka i en
kvantitativ undersökningsmetod.
Ett deduktivt angreppssätt resulterar ofta i en kvantitativ studie och ett induktivt
angreppssätt hänger samman med en kvalitativ studie (Bryman, 2011, s. 40). Vi anser
ändå att en kvalitativ studie lämpar sig bäst i vårt fall med ovan givna argument för att
uppnå vårt syfte. Bryman betonar även att en kvalitativ metod kan användas för att
pröva teorier i vissa sammanhang även fast den vanligtvis är sammankopplad med en
kvantitativ metod. Slutligen är ett argument till den kvalitativa undersökningsmetoden
att den inte utgår från en naturvetenskaplig modell utan istället tolkar den sociala
verkligheten (Bryman, 2011, s. 40-41).
Vår studie har en teoretisk referensram som ligger till grund för våra intervjuer och har
därför vissa specifika områden som bör besvaras vid intervjuerna. Detta gör att vi har
valt att utgå från semistrukturerade intervjuer där frågorna är utformade på så vis att de
kan svara fritt och kunna förmedla sina åsikter. Genom detta skapar vi ett värdefullt sätt
att kunna få svar på vår problemformulering och det vi eftersöker. Detta innebär också
att det är möjligt att ställa följdfrågor till vissa svar och frågorna behöver heller inte tas i
samma ordning som står på intervjumallen (Bryman, 2011, s. 415).

2.6 Perspektiv
Forskare väljer ofta från vilket perspektiv studien ska genomföras och dessa kan vara
både medvetna och omedvetna. Det kan vara lämpligt att göra ett medvetet
perspektivval innan studien genomförs för att minimera risken till subjektiva
bedömningar (Eliasson-Lappalainen, 1995, s. 28-29). Denna studie har medvetet valt att
utgå från ett företagsperspektiv, vilket har gjort att vi även valt att inkludera två olika
vinklar inom företagen, både ett chefsperspektiv och ett medarbetarperspektiv.
Anledningen till valet av ett chefsperspektiv är att få en förståelse över hur företagens
arbetsprocess ser ut i strävan efter att bli en attraktiv arbetsgivare och den roll sociala
medier har i detta för att bevara medarbetare och attrahera nya. Dessa frågor anser vi är
något som endast cheferna känner till i den utsträckningen vi vill komma åt. Vidare
väljer vi alltså att också utgå från ett medarbetarperspektiv för att undersöka hur de
uppfattar företagets arbetsprocess i detta och hur de ser en attraktiv arbetsgivare för att
få en tydligare helhetsbild. Även för att se hur chefernas arbete och åsikter stämmer
överens med medarbetarnas.
Tidigare studier vi funnit utgår främst från kundperspektiv eller potentiella
medarbetarperspektiv varför vi tycker det är relevant att istället utgå från ett
företagsperspektiv för att få svar på vår problemformulering. Vi är medvetna om att,
trots ett medvetet perspektivval, är det svårt att vara helt objektiv men vi ska försöka
vara det i så lång mån som möjligt för att inte låta subjektiva bedömningar påverka
studiens resultat.

2.7 Val av teorier
Under tiden vi läst vetenskapliga artiklar visar sig ett återkommande mönster som även
finns i andra kända forskares studier. En väletablerad artikel som även anses vara den
första och mest citerade artikeln inom ämnet är ”The employer brand” av Ambler och
Barrow (1996) som vi har använt oss av för att läsa in oss på ämnet. Vi har valt att utgå
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från kända teorier som beskriver vad ett arbetsgivarvarumärke är och hur företag kan
använda metoder som skapar en god grund för att kunna bygga upp ett
arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla medarbetare. Berthon, Ewing och
Hah (2005) har genomfört en studie som resulterade i vilka faktorer som avgör om en
arbetsgivare är attraktiv och vi har presenterat dessa samt utgått från dem i vår
teoretiska referensram. För att komplettera teorier kring detta och skapa ett större
perspektiv på arbetsgivarvarumärket har forskning av Corporate Leadership Council
(2006) tillagts som bevisar att ett starkt arbetsgivarerbjudande ökar antalet ansökningar
och påverkar till mer engagerade medarbetare. För att vidare förklara vad detta innebär
har vi kompletterat med forskning av Parment och Dyhre (2009) som klargör för
arbetsgivarerbjudandet. Ytterligare tillägg för att få ett bättre perspektiv på
arbetsgivarvarumärket är forskning av Marken (2001), Sutherland et al. (2002) och
Ghodeswar (2008) kring positionering och kommunicering som riktar sig till att
företagen måste förmedla en minnesvärd bild och lyckas förmedla detta på ett
slagkraftigt sätt. Dessutom tilläggs forskning kring storytelling av bland annat Swap et
al. (2001) och Barker och Gower (2010), vilket är en effektiv kommunikationskanal till
både medarbetare och potentiella medarbetare för att starka sig som arbetsgivare.
Vi har också valt att ta reda på uppbyggandet av ett arbetsgivarvarumärke utifrån vad
chefer anser vara viktigt samt hur det uppfattas av medarbetare på företag. Därför har vi
läst in oss på vetenskapliga artiklar som fokuserar på medarbetarna i samband med
arbetsgivarvarumärket som är en stor del av uppbyggandet. I och med detta har vi valt
Herrbach och Mignonac’s (2004) teori om att företag som har en positiv image påverkar
de anställda att bli mer motiverade till sina arbetsuppgifter men även att de ökar chansen
att redan befintliga medarbetare vill stanna kvar inom företaget för att fortsätta utveckla
sin karriär vilket de menar kommer påverka den yttre arbetstillfredsställelsen.
För att skilja företagets arbetsgivarvarumärke från företagsvarumärket har vi även
inledande valt att redogöra för detta där forskning från bland annat Mohan Raj och
Choudhary (2008) använts som menar att företagets varumärke riktar sig till alla
intressenter för att skapa associationer till företaget. Vidare har vi valt att inrikta oss på
sociala medier eftersom det har blivit allt mer populärt bland dagens befolkning och
därför är av intresse att ta reda på hur detta verktyg används hos företagen för att bli
attraktiva.
Tidigare forskning om sociala medier riktar sig främst till konsumenterna och behandlar
hur företag kan använda sig av det för att attrahera och fånga nya kunder. Även från den
aspekten hur företag kan använda sig av social interaktion för att skapa både förtroende
och gemensamma värderingar till omgivningen (Lin & Lu, 2010). Varför vi har valt att
använda dessa teorier är för att om det är bevisat att attrahera kunder genom sociala
medier, finns det sannolikt chanser till ett liknande samband mellan sociala medier och
att kunna attrahera potentiella anställda. Sociala medier har blivit en större del av
dagens samhälle och anses vara en mötesplats där intressenter vill kunna föra en dialog
med företag. Därför har vi valt teorin om att sociala medier skapar utrymme för
intressenter att kommunicera. Det skapar möjligheter till gemensamma värderingar och
bygger upp företagets förtroende gentemot sin omgivning. För att bredda betydelsen av
sociala medier har vi valt teorier av Doherty (2010) som påvisar vikten av verktyget i
samband med rekrytering för att finna värdefull arbetskraft och även forskning som
visar att sociala medier har en stor effekt av Word of mouth som påverkar
arbetsgivarens attraktionskraft (Van Hoye & Lievens, 2007).
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2.8 Litteraturgenomgång
I denna uppsats har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. De
vetenskapliga artiklarna är framför allt hämtade från Business Source Premier men även
från andra databaser som Emerald. För att sålla bland artiklar som finns och för att göra
arbetet mer trovärdigt har främst artiklar tilldelat peer review använts, vilket innebär att
de har blivit vetenskapligt granskade. Först önskade vi i och med litteraturgenomgången
att ta reda på vad som är känt inom området och vad det saknas forskning kring. För att
göra detta användes sökord, i olika kombinationer, som: ”employee”, ”researching”,
”brand equity”, ”social media” och ”attractiveness”. Vid många träffar vid artikelsök
gjordes avgränsningar genom att lägga till fler sökord eller vid för få träffar användes
synonymer. Vi läste först igenom sammanfattningarna till artiklarna för att sedan välja
de artiklar som var mest intressanta och relevanta för området för att läsa vidare mer
ingående. Även viss sållning gjordes härefter då vi märkt att alla inte passade vårt valda
ämnesområde.
Den litteratur som vi har använt i teorikapitlet, upphittad genom databasen vid Umeå
Universitet är Anders Parment och Anna Dyhre ”Sustainable employer branding”
(2009). Övrig litteratur vi använt oss av i uppsatsen är bland annat Alan Bryman
”Samhällsvetenskapliga metoder” (2011) som vi tidigare haft som kurslitteratur och
som vi därför inte behövt söka upp. Denna bok har varit en bra grund till uppsatsen som
vi ofta utgått ifrån men fler litteraturböcker har använts för att skapa ytterligare stöd.
Bland annat har Maj-Britt Johansson-Lindfors ”Att utveckla kunskap” (1993), Rolf
Ejvegård ”Vetenskapliga metoder” (2009) och Runa Patel och Davidson Bo
”Forskningsmetodikens grunder” (2011) hjälpt oss i metoddelen vilka vi anser
trovärdiga då författarna har många träffar i databasen och som många uppdaterade
böcker. För att få bättre förståelse och stöd kring de kvalitativa intervjuerna vi
genomfört i studien har Monica Dalen ”Intervju som metod” (2008) och Annika Lantz
”Intervjumetodik” (2007) och Jan Trost ”Kvalitativa intervjuer” (2010) varit till stor
hjälp som belyses i den praktiska metoden.

2.9 Källkritik
Vid bearbetning av litteratur bör forskaren vara medveten om fyra kriterier för att
säkerhetsställa att studien innehåller god kvalité gällande de källor som används i
studien vilka är äkthetskrav, oberoendekrav, samtidighetskrav och färskhetskrav
(Ejvegård, 2009, s.71-73). Thurén menar också att äkthet, oberoende och samtidighet är
viktiga kriterier men tillägger tendensfrihet som ett viktigt kriterium för att studien ska
vara trovärdig (Thurén, 2005, s. 13).
Kriteriet äkthet används i studien för att forskaren skall vara uppmärksam på om källan
är trovärdig och därmed inte någon förfalskning (Ejvegård, 2009, s. 71). Detta är något
vi varit väl medvetna om under litteratursökningen och försökt undvika genom att
endast referera till vetenskapliga artiklar som alla är vetenskapligt granskade eftersom
vi i sökkriteriet valt att visa ”peer-rewieved”. Vi anser därför att källorna vi använt inte
är oäkta. Vi har dock använt två källor som inte är vetenskapligt granskade vilka är
Corporate Leadership Council (2006) och artikeln av Guber (2007). Vi anser ändå att
dessa ger en äkta bild och är trovärdiga att använda i studien eftersom respektive källa
har refererats av minst två andra forskare i sina studier.
Oberoendekravet syftar till att forskaren i högsta mån ska vända sig till primärkällan för
att vara säker på var uppgifterna i källan kommer ifrån (Ejvegård, 2009, s. 71). Risken
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med att referera till någon annan forskare är att informationen kan förvrängas och få fel
innebörd (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Detta är något vi har försökt undvika
genom att alltid försöka få tag på primärkällan. Det är främst i teoridelen vi har sökt
vidare efter primärkällor då forskare har refererat till någon annan. Har primärkällan
inte varit tillgänglig för oss har vi först och främst försökt hitta samma slutsats av någon
annan forskare. Dock har vi använt Parment och Dyhre (2009) litteratur i teoridelen som
är en sekundärkälla men vi anser att denna är trovärdig då den är baserad på
vetenskapliga artiklar och väl refererad hos andra forskare. Vi har också vid ett tillfälle
refererat till Ritson (2002) från artikeln av Berthon et al. (2005) eftersom vi inte kunnat
komma åt primärkällan och tyckte informationen var värdefull att ta med samt eftersom
Berthon et al. är trovärdiga. Annars är det främst i metoddelen som vi har använt oss av
böcker vilka är sekundärkällor. Vi har därför varit noga med att referera till minst två
forskare som kommit fram till samma slutsats om det har varit möjligt för att öka
trovärdigheten.
Att vi refererat till flera forskare som kommit fram till likartade slutsatser som vi precis
nämnde gör att vi även minskar risken att bryta mot tendensfrihet. Enligt Thurén
innebär tendensfrihet att källan inte ska ha påverkats av till exempel egna värderingar
eller politiska åsikter som visar en inkorrekt bild av hur det egentligen är (Thurén, 2005,
s. 13). Vi anser att risken är liten att detta skulle vara fallet eftersom flera forskare
kommit fram till samma sak.
Samtidighetskravet tar hänsyn till förhållandet mellan händelse och tiden då källan är
skriven vilket är viktigt att beakta eftersom minnet inte är lika färskt långt efter
händelsen uppkomst vilket kan försämra redogörelsen (Ejvegård, 2009, s. 73). Eftersom
vi använder oss av främst vetenskapliga artiklar anser vi att samtidighetskravet är
uppfyllt då de är skrivna i samband med undersökningen. Detta gör att risken minimeras
att forskaren skulle ha glömt bort vissa delar av händelsen eller att redogörelsen får fel
vinkel.
För att ytterligare öka trovärdigheten i studien har författarna strävat efter att uppnå
färskhetskravet genom att använda referenser publicerade strax före och under 2000talet för att det ska kännas nytt och aktuellt för läsaren. Eftersom forskarna till de nyare
källorna troligtvis har undersökt vad som tidigare gjorts och inte glömt bort att ta med
äldre fakta utan endast kompletterat med ny anses dessa trovärdigare (Ejvegård, 2009, s.
72). Senaste upplagan av böckerna har därför alltid eftersträvas om det varit möjligt, för
att inte missa ytterligare uppgifter eller ändringar. Det finns även vissa metodböcker
som är av det äldre slaget där kriteriet inte tagits i beaktande med lika stor vikt eftersom
dessa teorier inte förändras speciellt mycket med tiden och därför ansetts godtagbara.
Kompletteringar till de äldre böckerna med nyare källor har även gjorts om det har varit
nödvändigt. I vissa val har vetenskapliga artiklar använts i teoridelen som kan anses
vara äldre, till exempel King (1991) och Ambler och Barrow (1996), men där vi
värderat primärkällan högre än färskhetskravet.
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3. TEORIKAPITEL
Kapitlet redogör för våra valda teorier som har legat till grund i utformandet av våra
kvalitativa intervjuer och analysdelen. Inledningsvis presenteras en teoriöverblick över
vår teoretiska referensram för att ge läsaren en tydlig bild av teorierna.

3.1 Inledning
Teorierna som presenteras i detta kapitel har vi valt för att ge stöd och förståelse till vår
problemformulering och vårt syfte. Teoriområdena vi har valt är corporate branding,
employer branding och sociala medier som vi har kopplat ihop med fler underliggande
teorier. Denna forskning ska alltså leda fram till arbetet kring att bli en attraktiv
arbetsgivare och ge oss en förståelse över hur användbara dessa teorier är i verkligheten
för företagen.
Först kommer corporate branding att presenteras vilket redogör för betydelsen och
innebörden med att ha ett starkt företagsvarumärke som ens intressenter kan
symbolisera sig med. För att lyckas med ett starks företagsvarumärke ligger stor vikt
hos de anställda som visar vilken bild företaget har och hur det är att arbeta hos
företaget. Detta leder in läsaren på employer branding vilket är en process som strävar
efter att bevara, motivera och attrahera nya och befintliga medarbetare. Inom employer
branding kommer en redogörelse för vilka faktorer som enligt Berthon et al. (2005) gör
en arbetsgivare attraktiv. Vidare diskuteras arbetsgivarerbjudandet, positionering,
kommunicering, image, och storytelling som är viktiga områden för att ytterligare stärka
sitt arbetsgivarvarumärke.
Vidare presenteras de valda teorierna kring sociala medier för att först ge läsaren en kort
introduktion om begreppet och dess definition. Denna teoridel innefattar forskning av
bland annat; Lin och Lu (2011) som framhäver vikten i att skapa social interaktion via
sociala medier, Doherty (2010) teori kring rekrytering i samband med sociala medier
och även Van Hoye och Lievens (2007) forskning kring word of mouth som de menar
är avgörande för arbetsgivarens attraktivitet.

Figur 1. Teoriöverblick
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3.2 Företagsvarumärket Corporate branding
Begreppet varumärke väcker vanligtvis tankar kring en produkt eller en tjänst. En
produkt är något som går att ta på och en tjänst är en upplevelse som inte går att ta på.
Vad som egentligen är det viktigaste i ett varumärke, för företagen, är att skapa en
symbol kring varumärket och företaget som helhet som personer associerar sig med när
de hör eller ser namnet. Corporate branding innebär den process för att skapa värdefulla
relationer mellan företaget och deras intressenter för att införliva en känsla hos dem
kopplad till varumärket. Lyckas företaget skapa höga förväntningar till sina intressenter
har de också lyckats skapa ett starkt corporate brand. För att förtydliga innebörden av
corporate branding görs några åtskillnader ifrån den enskilda produktens varumärke.
Som namnet säger refererar corporate branding till hela företaget och
produktvarumärket endast till produkten. Därför är produktvarumärkets mål att nå
konsumenter men corporate branding syftar till att fånga alla intressenter som har
möjlighet att vara delaktiga i företaget. En annan skillnad är att det behövs en mer
utarbetad strategi för corporate branding. (Mohan Raj & Choudhary, 2008, s. 20- 21)
Mohan Raj och Choudhary har genom att granskat några företag i Indien fått en
överblick över hur ett företag lyckats med corporate branding. Nämnvärt var till
exempel företag som hade lyckats lägga sitt varumärke i människors minne genom att
för varje produkt namngett det med sitt företags namn. De menar också att det är
kostnadseffektivt att satsa på sitt corporate brand eftersom det blir dyrare att bygga upp
flera varumärken än att endast investera i ett (Mohan Raj & Choudhary, 2008, s. 31-32).
King skriver i sin artikel att de anställda på företaget har en viktig del i processen att
bygga ett starkt corporate brand (King, 1991, s. 8). Detta kopplas till att det blir allt
viktigare för företag att finna kompetent arbetskraft. Det är där arbetsgivarvarumärket
kommer in i bilden och som vi i nästa avsnitt kommer gå in närmare på i denna uppsats
för att förstå hur företagen ska arbeta för att bli attraktiva och locka till sig arbetskraft.

3.3 Arbetsgivarvarumärket Employer branding
Ambler och Barrow (1996) var de första som myntade begreppet arbetsgivarvarumärke
när de hade en idé om att med hjälp av befintlig forskning kring hur företag skall bygga
upp sitt varumärke skulle det vara praktiskt möjligt att använda samma riktlinjer för att
istället utveckla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. För att undersöka om detta stämde
ställde Ambler och Barrow upp sin forskningsfråga som fokuserade mot att ta reda på
om företag kunde använda sig av marknadsföring för att bli attraktiv som arbetsgivare.
De utförde en kvalitativ undersökning bland tjänsteföretag i Storbritannien och
resultatet blev vad de hade förutspått, nämligen att det gick att öka attraktiviteten genom
att marknadsföra sig som arbetsgivare. (Ambler & Barrow, 1996, s. 187)
Ritson (2002, refererad i Berthon et al., 2005, s. 154) redogör vilka ekonomiska effekter
ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar för företag som satsar på att utveckla det.
Rekryteringskostnaderna kan minska på grund av att skicklig arbetskraft söker sig till
företaget, relationen mellan arbetsgivare och de anställda förbättras vilket kan leda till
att medarbetarna sannolikt vill stanna kvar inom organisationen och sista effekten
innebär att företag med starkt arbetsgivarvarumärke har lättare att attrahera kompetent
arbetskraft. Den ökande konkurrensen bland företag med att attrahera rätt kompetens
anses vara en viktig del för att kunna skapa konkurrensfördelar på dagens
arbetsmarknad. Detta nya förhållande betyder att företag som lyckas med att attrahera
rätt personal även kommer skapa sig konkurrensfördelar på marknaden. Det är viktigt
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att företagen inser möjligheten till att skapa ett mervärde för företaget genom att
attrahera medarbetare med rätt kompetens och behålla existerande anställda. (Berthon et
al., 2005, s. 154) Vid bearbetningen av en strategi för att bygga upp
arbetsgivarvarumärket är det viktigt att personer med arbetsuppgifter inom HR och
marknadsföring på företaget samarbetar för att de ska vara medvetna om hur de kan
påverka marknadsföringen tillsammans och bli mer effektiv (Martin, Beaumont, Doig &
Pate, 2005, 78).
Ur dessa förutsättningar har arbetsgivarvarumärket på senare år har växt fram och
betonar vilken betydelse ett starkt arbetsgivarvarumärke kan skapa för ett företag. Detta
leder till att uppsatsens författare mer ingående vill beskriva för läsaren om vilka
faktorer ett företag bör beakta vid utvecklandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Nästkommande del av uppsatsen kommer att utgå från fem faktorer som Berthon et al.
(2005) anses vara viktiga för framgångsrik arbetsgivarvarumärkesskapande.
3.3.1 Faktorer för att bli en attraktiv arbetsgivare
Vi har förstått från ovan att arbetsgivarvarumärket syftar både till att bevara och
motivera de anställda, samt att attrahera nya medarbetare. För att bli en attraktiv
arbetsgivare ligger därför ett stort arbete kring de anställda för att påvisa en bra bild av
företaget och en miljö att trivas i. För att lyckas med detta måste företagen tydliggöra
fördelar med att jobba hos företaget som potentiella medarbetare kan associera sig med.
Viktigt är därför att känna till vad som gör en arbetsgivare attraktiv för att lyckas bli
attraktiv och därmed hitta medarbetare med hög kompetens och bli konkurrenskraftig på
marknaden. (Berthon, et al., 2005, s. 151)
För att ta reda på vad som indikerar en attraktiv arbetsgivare har Berthon et al. (2005)
gjort en studie som identifierar dessa faktorer sätt från potentiella medarbetares
perspektiv. Undersökningen innefattade sex fokusgrupper, totalt 683 studenter, som
läser sista året vid ett universitet i Australien. Dessa studenter blev intervjuade om hur
en idealisk arbetsgivare ska vara och vad som är viktigt när de söker sig till en
arbetsgivare (Berthon, et al., 2005, s. 151, 156-157). De kom fram till att det blir allt
viktigare att marknadsföra sig för att attrahera nya medarbetare och bevara de befintliga.
Studien visade att för att lyckas med att bli en attraktiv arbetsgivare är det främst fem
faktorer företaget måste förstå och uppfylla: (Berthon, et al., 2005, s. 167-168)
1. Intresseväckande: Arbetsgivaren erbjuder en spännande arbetsmiljö och nya
arbetsuppgifter som ger utmaning och där den anställde får användning av sin
kreativitet för att skapa innovativa produkter och tjänster. (Berthon, et al., 2005, s. 159)
2. Socialt värde: Arbetsgivaren erbjuder en arbetsmiljö som är rolig att arbeta på, har
bra gemenskap bland kollegor och en god teamkänsla. (Berthon, et al., 2005, s. 159)
3. Ekonomiskt värde: Arbetsgivare som erbjuder bland annat en lön som är över
genomsnittet och anställningstrygghet. (Berthon, et al., 2005, s. 159)
4. Utvecklingsmöjligheter: Arbetsgivare som erbjuder självsäkerhet och erfarenheter
som ger karriärmöjligheter till framtida jobb. (Berthon, et al., 2005, s. 162)
5. Tillämpningsvärde: Arbetsgivare som erbjuder möjligheter till att tillämpa kunskaper
den anställda besitter och även att kunna lära ut dessa kunskaper till andra. (Berthon, et
al., 2005, s. 162)
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Det är när företaget implementerar och uppfyller dessa faktorer som de anses
konkurrenskraftiga genom att attrahera nya medarbetare (Berthon, et al., 2005, s. 168).
Detta gör det intressant för författarna att vidare undersöka om företagen i vår studie
jobbar med dessa faktorer och om de upplever att de är viktiga. Vi anser att det är
relevant att ha med denna studie av Berthon et al. (2005) eftersom den utgår från
potentiella medarbetare, vilket vi tycker ger en bra bild över hur arbetsgivarna bör
arbeta för att bli attraktiv.
3.3.2 Arbetsgivarerbjudande (EVP)
Parment och Dyhre beskriver hur den traditionella synen på varumärkets image och
varumärkets identitet kan appliceras på ett arbetsgivarvarumärke. I traditionell
varumärkesbyggande händer det att en organisation förskönar den bild som den vill
förmedla. Vid uppbyggandet av ett arbetsgivarvarumärke är detta inte önskvärt eftersom
ett misslyckat löfte från ett företag till en nyanställd kommer sannolikt att leda till att
den anställde blir omotiverad och lämnar företaget på grund av att arbetsgivaren inte
uppfyllde dess förväntningar. De visar en figur om vilka tre begrepp ett företag skall
utvärdera för att kunna identifiera sitt arbetsgivarerbjudande. (Parment & Dyhre, 2009,
s. 66-70)

Figur 2. Att identifiera sitt EVP (Parment & Dyhre, 2009, s. 70)

Ett arbetsgivarerbjudande handlar om att företaget skall kunna svara på varför en
kompetent person väljer att arbeta för deras räkning och vilka faktorer som avgör detta.
För att ta reda på detta kan företaget analysera kring deras modell som vi visar ovan: hur
företaget är som organisation (identitet), vad organisationen strävar efter som
arbetsgivare (profil) och hur organisationen upplevs som arbetsgivare mot olika
målgrupper (image) (Parment & Dyhre, 2009, s. 66, 70). Corporate Leadership Council
har genomfört en kvantitativ studie där de undersöker mer än 58,000 både nyanställda
och tillsvidareanställda från 90 olika organisationer runt om i världen. De kom fram till
att organisationer som arbetar med att skapa och vårda ett effektivt EVP är en viktig del
i arbetsprocessen. Enligt studien ökade antalet ansökningar från potentiella arbetstagare
med 20 procent, att företag som arbetar med ett effektivt EVP har fyra gånger mer
engagerade anställda och även att det minskade lönekostnaderna med tio procent
jämfört med organisationer som var inaktiva med att hantera sitt EVP (Corporate
Leadership Council, 2006, s. 7-8).
3.3.3 Positionering och kommunikation
Positionering är att skilja sin produkt, varumärke eller ett företag från konkurrenter,
vilket ska nå fram till människors medvetande och därmed bli första alternativet vid till
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exempel val av två liknande produkter (Ghodeswar, 2008, s. 6). Detta är speciellt viktigt
idag eftersom det ständigt kastas in nya varumärken, produkter och tjänster på
marknaden och därmed blir viktigt för företagen att positionera sig rätt. Hjälpmedel för
företagen i att skapa effektiva marknadskommunikationer är att investera kapital i
marknadsföringskanaler som reklam och PR. (Marken, 2001, s. 32-33) Dessutom för att
lyckas göra en framgångsrik positionering är det viktigt att varumärket eller
organisationen lever upp till de förväntningar de har skapat och att det fortsätter att
utveckla det. En trovärdig och framgångsrik positionering ska ge trogna kunder som blir
nöjda och återkommer. (Ghodeswar, 2008, s. 7)
På detta sätt som Ghodeswar (2008) och Marken (2001) beskriver att företag ska
positionera sitt varumärke mot kunder anser vi det är fullt möjligt att applicera detta på
arbetsgivarvarumärket för att rikta sig mot potentiell och befintlig personal. Sutherland,
Torricelli och Karg föreslår att om företag positionerar sig på arbetsmarknaden genom
att förmedla sina visioner, möjligheter och styrkor som arbetsgivare kan det leda till att
de framstår som det bästa alternativet och därmed möjliggör att attrahera kompetent
arbetskraft. (Sutherland et al. 2002, s. 19)
3.3.4 Företagets image och hur det upplevs av medarbetarna
Herrbach och Mignonac har utfört en kvantitativ studie i Frankrike med 527 chefer med
examen i företagsekonomi. Studien testar sambandet mellan att undersöka tre faktorer
som är: jobbtillfredsställelse, inställning till engagemang och känslor på arbetsplatsen.
(Herrbach & Mignonac, 2001, s. 76-77) Forskningen resulterade i att det finns ett
samband mellan organisationens image och hur de anställdas arbetsinsats ser ut. En
positiv image påverkar de anställdas inställning till arbetet positivt och omvänt vid
negativ image. (Herrbach & Mignonac, 2004, s. 82)
En positiv effekt av dessa tre faktorer påverkar medarbetarna att kunna identifiera sig
med organisationen de arbetar för och att de kan känna sig stolta över att tillhöra en
organisation med gott rykte. Detta ökar medarbetarnas engagemang för organisationen
eftersom de vill fullfölja sin arbetsmässiga plikt som anställd men även för att behålla
fördelarna med att arbeta på företaget. Effekten kan även analyseras genom att göra en
bedömning om hur omgivningen tar hänsyn och upplever företagets image från deras
perspektiv. Vidare leder detta sannolikt till att de anställda visar en äkta bild av hur det
är att arbeta på företaget utåt och därmed skapar yttre arbetstillfredsställelse. (Herrbach
& Mignonac, 2004, s. 83)
Förutom den forskning som redogjorts ovan finns även tidigare forskning att tillägga
om sambandet. Riordan, Bill och Gatewood var de första som forskade om sambandet.
De har baserat deras empiriska del på sin kvantitativa undersökning i USA med 174
medarbetare vid små företag i elbranschen. Forskningen visade att det fanns ett positivt
samband mellan dessa faktorer (Riordan, Gatewood & Bill, 1997, s. 409-410). Vidare
bekräftar även Carmeli och Freud att det finns ett samband mellan företagets image och
de anställdas attityder eftersom de studerat 195 anställda vid advokatbyråer i Israel.
Herrbach och Mignonac bekräftar härmed tidigare forskning med deras forskning som
dessutom anses ha en mer spridd och större population i urvalet. Herrbach och
Mignonac fann förutom det positiva sambandet som redogörs ovan, att cheferna i deras
studie med en examen i marknadsföring var mer medvetna om detta till skillnad från
chefer med examen inom till exempel finansiering eller redovisning (Herrbach &
Mignonac, 2004, s. 83).
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3.3.5 Storytelling
Storytelling är en användbar kommunikationsmetod som innebära att företag lyfter fram
korta spännande berättelser om hur det är att arbeta på företaget. Det fungerar som ett
verktyg för att kunna sprida berättelserna vidare både inom och utanför företaget för att
människor ska skaffa sig kunskap om hur det är att arbeta på en specifik organisation.
Barker och Gower menar att styrkan med denna kommunikationsmetod är att det ger en
snabbare effekt för att etablera en social relation med omgivningen och förmågan att
minnas berättelser ökar hos människor när det går att placera en historia i ett
sammanhang. (Barker & Gower, 2010, s. 299, 302, 306)
Ett ytterligare användningsområde som Peter Guber diskuterar i sin artikel om hur
storytelling kan användas i organisationer för att skapa framgång. Han argumenterar för
hur chefer kan berätta historier om kortsiktiga investeringar som på lång sikt leder till
vinst för företaget, hur företagets VD kan använda storytelling för att motivera
investerare på att satsa kapital i företaget och hur det ska användas för att motivera
personalen att bli medvetna om gemensamma mål för företaget. En viktig detalj som
bör beaktas vid användandet av storytelling är att berättelserna skall vara äkta annars
anses kommunikationsmetoden meningslös. (Guber, 2007, s. 55) Detta styrks av den
kvalitativa studie som Swap et al. gjort på ett antal företag där de visar att
kärnkompetensen, vilket avser vad som är unikt i företaget och som ger kundvärde, är
avgörande beroende på hur chefer väljer att förmedla den till sina medarbetare. Två av
de viktigaste mekanismer de kommer fram till för att kunna förmedla ett företags
kärnkompetens är genom storytelling och mentorskap. Swap et al. kom även fram till att
många berättelser inom organisationer är negativa. Därför bör chefer vara intresserade
av hur berättelser kan skapa fördelar i organisationen genom att bli medvetna om och
förstå hur storytelling kan användas. Chefer som använder sig av äkta storytelling är
mer benägna att bli trodd än chefer som bara uttalar sig om värderingar och normer i
företaget på ett rutinmässigt personalmöte. Därför bör chefer använda sig av
organisatorisk storytelling med innehållande berättelser om vad företaget har för mål
och vad som skall uppnås inom organisationen. (Swap, et al., 2005, s. 110-111)
Sammanfattningsvis anses storytelling ha en viktig roll som kommunikationsmetod för
att skapa bättre relationer, målmedvetenhet och en ökad förståelse inom företaget.
Givetvis kan även storytelling skapa relationer utanför organisationen med hjälp av att
använda det som kommunikationsmetod där personer inom organisationen får delta i
skapandet genom att berätta om deras personliga erfarenheter och bidra med
information som kan gynna organisationen vid att locka fler att söka anställning vid
arbetsplatsen. Dessa viktiga grunder som ovan har redogjorts av tidigare forskning kring
storytelling använder vi i vår studie för att undersöka om företag använder sig av det
och om det upplever att det har bidragit med någon effekt till företaget. Swap et al.
(2005) nämnde även mentorskap som en viktig mekanism för att förmedla företagets
värderingar inom företaget men som vi i denna studie valt att bortse ifrån.

3.4 Sociala medier
Sociala medier kan användas som en två-vägs kommunikation där företag får möjlighet
att marknadsföra sig själva och där användarna kan vara delaktiga i samtalen och ge
feedback till företagen (Lin & Lu, 2011, s. 566). Nationalencyklopedin definierar
sociala medier som: ”… kommunikationskanaler som tillåter användare att
kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala
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medier kan skiljas från massmedier i den bemärkelsen att de senare i traditionell
mening utgörs av envägskommunikation: en sändare förmedlar ett budskap till många
mottagare, vilka inte kan svara genom samma kanal. Detta gäller exempelvis TV och
radio. Genom sociala medier kommunicerar i stället många till många. Varje enskild
mottagare av ett meddelande kan också sända på samma villkor och genom samma
kanaler”. (Nationalencyklopedin, 2012) Lin och Lu uttrycker att det har blivit en plats
att skapa och bevara värdefulla relationer genom att kommunicera och integrera med
varandra (Lin & Lu, 2011, s. 566).
Det är inte överraskande att företagen vill synas genom sociala medier eftersom
användningen ständigt ökar. En undersökning av Forrester Research, 2008, konstaterade
att det inte bara är den yngre generationen som använder sig av sociala medier utan
även att en befolkning mellan 35-44 år är aktiva (Kaplan & Haenlein, 2010, s.56). Den
kraftiga ökningen av användandet gör att det inte är ovanligt att företag har anställer
personer som på heltid arbetar med sociala medier och kommunikationen med
omvärlden för att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra sig (Affärsdata, 2012). Det
finns idag en mängd olika typer av sociala medier och platser för företagen att
marknadsföra sig på vilka bland annat är bloggar, wikis, online spel och sociala
nätverkssajter som Facebook och Youtube (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60).
3.4.1 Social interaktion
Företagen bör sätta sig in i de sociala medierna genom att försöka förstå vilka som
använder dem, vad användarna vill ha från dem och vad som engagerar användarna till
att använda dessa. Lin och Lu har därför gjort en studie om vilka faktorer som påverkar
individer att besöka olika typer av sociala medier för att företagen ska lyckas attrahera
dem till kontinuerliga besök. Detta kan vi återspegla i att företagen skapar ett intresse
kring sitt varumärke vilket bevarar medarbetarna på företaget och även lockar till sig
nya. Eftersom Facebook idag är den största nätverkssajten på Internet med över 500
miljoner användare valde de att göra en kvantitativ studie på 327 Facebookanvändare i
Taiwan för att ta reda på vilka faktorer som påverkar individer att besöka en hemsida
som Facebook. De menar att det är viktigt för företagen att känna till vad som motiverar
individer till att besöka likvärdiga hemsidor för att lyckas göra varumärket attraktivt.
(Lin & Lu, 2011, s. 565, 567)
Resultatet av studien visade att de tre största faktorerna som ligger till grund för
värdefullt socialt kapital och att användarna vill återvända är: social interaktion, delade
värderingar och förtroende. Det är alltså viktigt att företagen ägnar sig åt att försöka
interagera med individer för att väcka intresse. Denna sociala interaktion skapas på
nätverkssajterna när användarna kommunicerar och samspelar med varandra genom till
exempel texter, bilder och videos. Därför är det viktigt att företag kontinuerligt
uppdaterar information, bilder, händelser etc. för att hela tiden öka tillfällen att
interagera. Vidare resulterade studien i att social interaktion gradvis bygger upp ett
förtroende hos individer eftersom de kontinuerligt kommunicerar och interagerar med
varandra. Det byggs även upp gemensamma värderingar då användarna delar liknande
åsikter och det kommer innebära att de ansluter sig till de sociala nätverksplatserna
eftersom de delar dessa värderingar med företagen. (Lin & Lu, 2011, s. 566-569)
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3.4.2 Sociala medier i samband med rekrytering
Doherty har i sin artikel lyft fram vikten av att använda sig av sociala medier i samband
med företagens rekryteringsprocess vilket han baserar på ett antal globala företag. Han
har dessutom ingående undersökt ett detaljhandelsföretag för att belysa och framhäva
sociala mediers betydelse i rekryteringen. Han har konstaterat att både kostnader och tid
reduceras för företagen vilket kan vara betydelsefullt på dagens konkurrenskraftiga
marknad. Vidare kom Doherty fram till att potentiella medarbetare lättare kan integrera
sig med företaget på detta sätt och bli mer engagerade till att söka anställning hos
företaget. Att företag även väljer att följa med i teknikens utveckling i och med
rekryteringsmöjligheter genom sociala medier skapar en modernare bild av företaget
vilket ger positiva fördelar för arbetsgivarvarumärket. Alla dessa faktorer uppfylldes
hos detaljhandelsföretaget som ökade sin attraktivitet och engagemang hos potentiella
medarbetare när de bland annat skapade användare på Facebook, LinkedIn, Twitter och
Google och skapade en mobiltjänst där det var lätt att hitta lediga jobbtjänster. (Doherty,
2010, s. 11-13)
3.4.3 Word of mouth
Word of mouth har blivit en viktig del i företagens marknadsföring och innebär att
individer sprider information om till exempel företaget, produkten och reklamen vidare
till sina vänner eller andra i sin närhet. George Silverman menar att:”Getting people to
talk often, favorably, to the right people in the right way about your product is far and
away the most important thing that you can do as a marketer” (Att få folk att ofta prata
positvt, till rätt personer på rätt sätt om din produkt är det viktigaste en marknadsförare
kan göra). Därför bör företagen sträva efter att skapa denna word of mouth när de
marknadsför sig för att få individer att prata positivt om företaget. Vidare menar han att
effekten är oerhört mer kraftfull än vanlig marknadsföring dels eftersom det är mer
trovärdigt att en individ ändrar sitt beteende eller agerar efter rekommendationer från
någon de känner än från företaget själv. Internet har här tagit en stor roll eftersom det är
en plats där information väljs och sprids snabbt i olika chatforum och nätverkssajter.
(Silverman, 2001, s. 5-6, 10, 21-23)
Kaplan och Haenlein tar även upp i sin artikel vikten med word of mouth genom
Internet eftersom den är mer slagkraftig än traditionell. Den sprids mycket fortare
genom Internet och i och med tillgängligheten på Internet kan alla ta del av
informationen. (Kaplan & Haenlein, 2011, s. 255)
Hong och Yang har i sin studie, där de gjorde en undersökning på 588 studenter i USA,
kommit fram till att om en individ upplever att företaget har ett gott rykte eller känner
en tillfredställande relation till företaget kommer de sprida positiv word of mouth om
företaget. Sociala medierna spelar här in en stor roll eftersom word of mouth ofta
sprider sig genom olika nätverkssajter på Internet eftersom det idag har blivit en plats
för kommunikation och ger stor räckvidd. De sociala medierna är därför en viktig plats
för företagen att skapa sig positiv word of mouth vilket ger dem konkurrensfördelar på
marknaden. (Hong & Yang, 2009, s. 381, 397-398)
Vidare har Van Hoye och Lievens undersökt i vilken utsträckning word of mouth
egentligen påverkar sociala aktörer och vad word of mouth har för inverkan på
företagets attraktionskraft. Studien gjordes på 171 doktorander på en skola i Belgien och
cirka 98 procent av dessa arbetade vid sidan av. Resultatet av studien visade att positiv
word of mouth ökade attraktiviteten hos företaget och negativ word of mouth minskade
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attraktiviteten hos företaget. De menar att på grund av att word of mouth ökar
attraktiviteten kan det vara ett extra verktyg till rekryteringen eftersom det lockar
anställda. (Van Hoye & Lievens, 2007, s. 2025, 2039)
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4. PRAKTISK METOD
I det här kapitlet beskriver vi hur det praktiska genomförandet av vår undersökning gått
till samt redogör för olika val vi gjort under vägen. Vi motiverar och redovisar vilka
företag och respondenter som valts ut till undersökningen samt hur data har samlats in
och bearbetats.

4.1 Urvalskriterier
Kvalitativa undersökningar strävar ofta efter att få en spridning mellan sina
intervjuobjekt även fast de sker inom en viss population. Vår population är företag i
Sverige vilka är indelade i tre olika grupper beroende på storlek för att få en tydlig
spridning. Urvalet av företagen har skett på olika vis, som beskrivs nedan, men
gemensamt för dessa urval är att de har skett genom icke-sannolikhetsurval. Bryman
beskriver att ett icke-sannolikhetsurval innebär att alla enheter inom populationen inte
har lika stor chans att bli utvald utan istället att vissa enheter har större chans än andra
att komma med i urvalet (Bryman, 2011, s. 179).
Kriterierna för vårt urval av företag var att gruppera dem utifrån olika storlekar för att få
en god spridning och kunna se vad som skiljer sig åt i deras arbetsprocesser för att bli en
attraktiv arbetsgivare. Därför var vi noga med att i vårt urval fånga in ett litet företag, ett
medelstort företag och ett stort företag. Denna uppdelning har fastställts från EU:s
definitioner vilken baseras på antalet anställda inom företaget. Utifrån detta görs därför
ingen jämförande branschanalys men som vi i efterhand anser skulle ha varit bra att
tagit med. Vi kommer alltså endast göra en jämförelse mellan dessa företag på baserad
på deras storlekar och därför inte göra en branschanalys. Ytterligare kriterium för
undersökningen var att intervjua både en chef och en medarbetare på företaget för att få
ökad förståelse för arbetsprocessen kring arbetsgivaren och om bilden stämmer överens
mellan dessa.
Vidare utifrån vårt resonemang ovan har främst ett bekvämlighetsurval används för att
välja ett företag inom varje typ av storleksgruppering och därmed få ett varierat urval.
Bekvämlighetsurval är en urvalsteknik där forskaren själv väljer respondenter lämpade
för studien som finns tillgängliga i ens närhet (Bryman, 2011, s. 194). Bryman menar
även att denna typ av urvalsteknik, till skillnad från sannolikhetsurval, inte kräver lika
mycket tid och kostnader (Bryman, 2011, s. 196). Detta är något som legat av stor
betydelse eftersom vi har begränsat med tid under uppsatsperioden. Därför har
personliga kontakter legat i fokus för vår studie för att snabbare komma i kontakt med
företagen och respondenter vilket vi också kunnat utnyttja i de flesta fall. En nackdel
med denna urvalsteknik kan vara att endast de företag och personer som varit tillgänglig
till forskaren har haft möjlighet att delta och därför riskerar studien att få en fel vinkling
(Bryman, 2011, s. 194). Detta anses inte stämma in i vårt fall eftersom vi lyckats fått
den spridning som eftersträvats då ett företag inom varje storleksgruppering är funnen
vilket gör urvalet representativt. Vi anser därmed att ett bekvämlighetsurval i vår studie
är godtagbart och ger inte fel vinkling av studien eller på något sätt ger ett annorlunda
resultat än vid ett slumpmässigt urval.
För att komma i kontakt med ett av företagen fick vi söka upp detta via Internet då
ingen personlig kontakt var tillgänglig för denna typ av företag. Företagen begränsades
rejält eftersom målet var en personlig intervju inom Umeå kommun och dessutom var i
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behov av att träffa en marknads- eller kommunikationschef som är kunnig inom ämnet.
Detta tillvägagångssätt kan ses som ett målstyrt urval vilket innebär att forskaren väljer
en respondent som är relevant för undersökningen (Bryman, 2011, s. 392). Vidare för
att få en medarbetare inom företaget användes ett kedjeurval. Denna urvalsteknik
grundar sig på att respondenten forskaren funnit, i sin tur kontaktar ytterligare en
respondent till undersökningen (Bryman, 2011, s. 197). Detta skedde genom att
intervjupersonen vi funnit i detta företag letade fram ytterligare en respondent inom
företaget. Kriteriet här var endast att respondenter skulle vara en medarbetare på
företaget för att inte begränsa antalet möjliga alternativ och dessutom för att kunna få en
ökad variation. Fördelen med detta urval är att det sparade tid eftersom vi personligen
inte behövde söka efter en medarbetare och att personen kände sig mer bekväm till att
delta om en bekant frågade. En nackdel med att chefen valfritt kunde välja medarbetare
kan ha varit att han medvetet valde en person som han delar ett liknande perspektiv med
och som han vet ger en positiv bild av företaget. Detta skulle då göra att det inte gav oss
den sanna bilden av företaget, vilket är något som forskaren alltid riskerar och därför
kan vi bara hoppas att vi fått en rättvis respondent. Vi är även medvetna om att
beroende på hur länge respondenterna varit anställd på företaget kan det ligga till motiv
för att det skall påverka deras beskrivningar av arbetsgivaren.

4.2 Intervjuernas utformning
Vid uppbyggandet av intervjumallen har vi valt att börja intervjuerna med några
inledande bakgrundsfrågor som berör bland annat namn, ålder och position inom
företaget. Detta för att få en bättre förståelse av intervjupersonens situation och
sammanhang den lever i (Bryman, 2011, s. 419; Lantz, A, 2007, s. 58). Det är även
viktigt att börja intervjun med lättsamma och enkla frågor för att få en avslappnad
stämning som intervjupersonen kan känna sig trygg i (Lantz, 2007, s. 58; Dalen, 2008,
s. 31). Vidare menar Bryman (2011, s. 419) att de följande frågorna ska utformas på ett
sätt att de hör ihop med varandra och följer en tydlig ordningsföljd. Det är något vi tagit
fasta på och utformat frågorna med hjälp av våra teorier och frågeställningar för att få
de relevanta områdena besvarade. Samtidigt har kännedomen funnits om att
ordningsföljden på frågorna kan ändras under intervjuns genomförande då
intervjupersonen eventuellt besvarar en fråga längre fram eller kommer in på ett annat
spår.
Det är viktigt att börja med en öppen fråga för att skapa ytterligare trygghet hos
intervjupersonen (Lantz, 2007, s. 58; Dalen, 2008, s. 31), vilket vi tagit i beaktande för
att senare gå in på mer djupgående frågor under intervjuns gång. Eftersom vår studie
riktar sig till att intervjua både en chef och en medarbetare på företaget har vi varit noga
med att skilja på dessa intervjumallar och utforma dem på olika sätt. Detta är för att
intervjun ska kännas personlig för intervjupersonen och känna att den kan svara på
frågorna. En medarbetare på ett företag skulle till exempel kunna ha svårt att svara på
vissa frågor som ställs till chefen och därför bli obekväm med en sådan fråga.
Intervjumallen ska helt enkelt passa den personen som ska svara på frågorna.
För att få så sanningsenliga svar som möjligt har uppmärksamheten legat på att inte
ställa några ledande frågor. Vi har också strävat efter att använda ett lättbegripligt och
enkelt språk för att intervjupersonen ska förstå och inte missuppfatta frågan. (Bryman,
2011, s. 419; Dalen, 2008, s. 32) För att minimera risken för svårbegripliga frågor fick
en utomstående läsa igenom intervjumallen för att kommentera förståelsegraden och vi
gjorde därefter justeringar av de frågor som det ansågs nödvändigt på. Dessutom valde
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vi att lägga till en begreppsförklaring för att minimera misstolkningar och för att inte ha
förutfattade meningar om att alla företag känner till dessa begrepp sedan tidigare.

4.3 Intervjuernas genomförande
Första kontakten med företagen skedde via telefon där vi presenterade oss själva och
uppsatsens syfte för att skapa ett intresse hos personen. Våra personliga kontakter kunde
direkt ge oss numret till rätt chef inom företaget men i ett fall var vi tvungna att söka
upp numret via företagets hemsida. I detta fall kom vi först i kontakt med
marknadschefen som bemötte oss positivt men på grund av semester hänvisade oss till
kommunikationschefen på företaget som även han stod för ett trevligt bemötande. Alla
chefer visade direkt ett intresse för deltagande i undersökningen vilket medförde att vi
aldrig hamnade i en svår situation och behövde söka nya företag. Vi ringde de
personliga kontakterna för att fråga om de kunde ställda upp i undersökningen där vi
presenterade studiens syfte vilka också gav positiv respons till ett deltagande.
Att genomföra intervjuer i en ostörd miljö och på en plats där intervjupersonen kan
känna sig trygg underlättar för att intervjupersonen ska våga öppna sig och dela med sig
av sina erfarenheter (Bryman, 2011, s. 421; Trost, 2010, s. 65). Detta är något vi tagit
fasta på och därför högt värderat intervjupersonernas trygghet vid val av plats. Vi har
lyssnat till var intervjupersonerna önskat genomföra intervjuerna och även vilken dag
som passat dem bäst för att inte riskerna att hamna i en stressad och obekväm miljö.
Vanligast är att intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser
eftersom det har lämpat sig bäst vilket gjort oss nöjda eftersom en personlig intervju var
vårt mål med intervjuerna. Att få tillfälle att bekanta sig med arbetsmiljön underlättar
vid tolkningen och ger en bättre förståelse över det intervjupersonen berättar (Bryman,
2011, s. 420). Intervjupersonerna har även önskat att få ta del av huvudfrågorna i förväg
för att kunna förbereda sig och vara inläst på området. Detta var något vi såg positivt på,
varför intervjumallarna sickades ut till alla medverkande. Att de kunde läsa igenom
frågorna innan intervjutillfället såg vi till vår fördel eftersom svaren blev mer
genomtänkta och informationsrika än om de inte känt till frågorna.
Vår uppfattning av intervjutillfällena har varit positiva eftersom vi upplevt en behaglig
miljö utan någon stress. Därför har vi gett möjligheter till pauser så att
intervjupersonerna kunnat tänka över sina svar för att göra dem så innehållsrika som
möjligt. Intervjuerna har även skett i en ostörd miljö, till exempel i konferensrum på
arbetsplatsen vilket har gjort att ingen annan kunnat höra vad som sagts eller kunnat
påverka intervjun. Däremot har intervjuerna med ett av företaget skett via telefon men
anser vi inte har varit några problem med eftersom det har gått smidigt och gett
värdefulla resultat. Vi är dock medvetna om att en telefonintervju tenderar att bli kortare
än en personlig intervju vilket så även var fallet. Vi tror även att denna intervju kan ha
gett kortare svar då intervjupersonen förklarat att ämnet och begreppen i vår studie var
relativt nytt för denne och företaget. Vi tycker emellertid att vi fått bra svar som inte
påverkar resultatet i någon större utsträckning. Däremot har inte heller kroppsspråk hos
dessa personer kunna tolkas vilket har gjort det svårare att bedöma personernas trygghet
och bekvämlighet.
Innan genomförandet av intervjuerna eftersträvade författarna att göra alla intervjuer
tillsammans. Att vara två som intervjuar kan ge bra stöd till varandra för att hjälpas åt
och få en bättre informationsmängd (Trost, 2010, s. 66-67). Detta har vi tyvärr inte
kunnat göra, dels eftersom intervjuerna av ett företag skedde via telefon, och dels för att
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intervjuerna av ett annat företag skedde på en annan ort där endast en av författarna
befann sig. Då intervjuerna av ett av företaget ägde rum i Umeå kommun gjorde det
däremot möjligt för båda författarna att närvara. Trost belyser att intervjupersonen kan
känna sig underlägsen när det finns två intervjupersoner (Trost, 2010, s. 67) men det är
något som försökts undvikas genom att endast en av intervjuarna ställer frågorna. Den
andra har då endast observerat stämningen och kunnat inflika om något område har
förglömt att behandlats. Vad vi i efterhand insett hade varit bra var att använda sig av
högtalartelefon vid den personliga intervjun för att även den andra författaren kunnat
vara delaktig i samtalet. Dessutom kunde vi ha tänkt på att den andra författaren skulle
kunnat vara med vid telefonintervjun för att ge stöd till intervjuaren.
Innan intervjun startade presenterade vi oss själva och uppsatsens syfte för att
introducera intervjupersonen i ämnet. Vi berättade även vart uppsatsen skulle publiceras
och att de gärna kunde ta del av uppsatsen när den är klar. Att de var anonyma belystes
även för att inte riskera att de inte vågade uttrycka sig fullständigt. Dessa saker som just
blivit nämnda är viktiga för att öka trovärdigheten och ge respondenten möjlighet att
kunna avstå om de känner sig obekväma med det som blivit sagt (Lantz, 2007, s. 57;
Dalen, 2008, s. 42; Ejvegård, 2009, s. 52-53).
Intervjuerna spelades även in för att underlätta vårt fortsatta arbeta i uppsatsen. Genom
att spela in intervjun kan samtalet höras upprepande gånger vilket gör att materialet kan
bearbetas i lugn och ro (Ejvegård, 2009, s. 51). Fördelaktigt med att kunna upprepa
samtalet efteråt är även att rätt ordval används så materialet inte får fel innebörd (Dalen,
2008, s. 33; Trost, 2010, s. 74). Detta har underlättat för oss eftersom vi är nybörjare av
att intervjua och därför har det varit fördelaktigt att inte behöva anteckna under
intervjuns gång. Koncentrationen har därför legat på att lyssna på intervjupersonens
svar och att ställa korrekta frågor. Vissa forskare menar dock att det kan vara
hämmande för intervjupersonen att samtalet ska spelas in och blir därför tillbakadragen
(Trost, 2010, s. 75; Ejvegård, 2009, s. 51). Detta är något vi varit medvetna om och har
därför tydligt förklarat för intervjupersonen att det endast är vi som kommer ta del av
inspelningen och behöver inte vara oroliga för att det ska komma i någon annans
händer. Det har därför aldrig varit några problem med att spela in varje intervju. För att
försäkra oss om att det inte var några problem eller svårigheter vid inspelningen gjordes
några testinspelningar innan genomförandet av intervjuerna.

4.4 Access och bortfall
Arbetet i att få tag i respondenter har varit en bekväm process för oss eftersom samtliga
personer har kunnat delta och därmed inte gett något bortfall. Detta gjorde att vi inte vid
något tillfälle behövde hitta någon ny respondent eller få tag i fler, vilket sparade både
tid och energi. Nästa problem för forskaren är att få den informationen som eftersträvas
från respondenterna för att kunna besvara problemformulering och syfte. Access
handlar om tillgången till information och hur villig respondenten är att dela med sig av
sina uppgifter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 135). Johansson-Lindfors menar vidare att
tillträde till god access ämnas om det finns ett förtroende mellan intervjupersonen och
intervjuaren samt om intervjupersonen känner sig motiverad till undersökningen
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 136). Detta har beaktats och för att underlätta till god
access från våra respondenter har vi därför från första kontakten försökt bygga ett
förtroende hos dem, samt ett intresse för att skapa motivation till att delta i vår studie.
För att bygga ett förtroende har uppsatsens syfte tydliggjorts, uppsatsens användning
och att de gärna får ta del av resultatet i efterhand. Dessutom har personens anonymitet
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klargjorts i studien vilket har ökat förtroendet och tillträdet till access. Att vi i två av
fallen intervjuat våra kontaktpersoner inom företagen anses för oss positivt eftersom det
har funnits en förtroendeingivande relation sedan innan. Vi har dock i åtanke att
medarbetaren i det tredje fallet kan ha hämmats på grund av chefens närvaro under
intervjun och därför inte vågat öppna sig.
Att skapa ett intresse hos våra respondenter har också varit viktigt eftersom de troligen
är mer benägna att dela med sig av sig själva och företaget om de känner att de kan lära
sig något från studien. Detta innebär att de blir mer intresserade och motiverade till
delaktighet. Ejvegård betonar även att respondenten blir mer samarbetsvillig om
personen upplever att studien kan vara till nytta och intresse för den själv (Ejvegård,
2009, s. 53). Efter intervjuerna har vi fått höra åsikter om att det har varit ett intressant
och aktuellt ämne, att de har lärt sig saker från undersökningen och att de har varit
nyfikna på dessa frågor vilket sannolikt har ökat tillträdet till god access.
Det kan också tänkas vara svårt att få tillgång till känslig information om studiens ämne
känns stötande för intervjupersonen. Vi anser emellertid att vårt ämne inte är speciellt
känsligt utan relativt enkelt att besvara eftersom det handlar om hur företagets
arbetsprocess ser ut för att bli en attraktiv arbetsgivare. Däremot kan vissa frågor kring
arbetsmiljön eller liknande tänkas vara känsliga för respondenterna men även här har
tillgång till god access kunnat fås då de har nämnt negativa saker inom företaget som
bör utvecklas.

4.5 Transkribering
Väljer forskaren att spela in intervjun, som uppsatsens författare valt att gjort, följs det
utav en transkribering vilket innebär att intervjun skrivs ner i text. Transkribering är en
tidsödande process som kräver mycket arbete (Bryman, 2011, s. 429; Dalen, 2008, s.
65; Davidson, 2011, s. 120) varför genomförandet av tillvägagångssättet noga planerats.
Först och främst har vi valt att den som utfört intervjun även ska transkribera materialet.
Anledningen till det är att intervjuaren gör sig lättare bekant med sitt eget datamaterial
och har en bättre närhet till materialet som kan vara till hjälp i analysdelen (Dalen,
2008, s. 69). För det andra har vi varit noga med att göra transkriberingen så tätt inpå
den aktuella intervjun som möjligt för att minnet ska vara färskt. Det kan vara att
minnas ett eventuellt kroppsspråk eller att intervjupersonen sagt något när inspelningen
har avbrutits som har varit till värde för undersökningen.
När intervjuerna har transkriberats till text har vissa delar som inte var relevanta för
studien exkluderats. Även onödiga ord som ”eeh, umm och asså” och andra händelser
som skratt har exkluderats, detta för att vi inte såg någon relevans i att ha kvar detta.
Ville vi eventuellt ta reda på detaljer vid ett tillfälle gick det alltid att gå tillbaka till
inspelningen och för att underlätta detta arbete markerades klockslag i vårt utarbetade
material. Materialet skrevs även ut i pappersform för att lättare kunna behandla det
vidare i empiri- och analyskapitlen. För att upprätthålla kravet om anonymitet var
utskrifterna anonymt kodade så det inte skulle gå att koppla dem till något specifikt
företag.
Innan materialet behandlades i vår empiri- och analysdel valde vi att skicka
transkriberingen tillbaka till intervjupersonen för att garantera att inga missförstånd
hade uppstått. Detta gör det möjlighet för dem att kunna utföra eventuella rättelser eller
kompletteringar och även för att de ska få chans att ta tillbaka något de har sagt
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(Ejvegård, 2009, s. 52). Bryman betonar även betydelsen kring detta och benämner det
för responsvalidering vilket säkerställer att informationen är riktig (Bryman, 2011, s.
353). Vi har fått ett godkännande från samtliga respondenter av
transkriberingsmaterialet innan det har använts i uppsatsen. Däremot var det en chef och
en medarbetare som hade små synpunkter varför de gjorde några justeringar i materialet
innan det godkändes. Detta såg vi som positivt då de kompletterade med mer
information som ansågs värdefull och även gjorde rättelser av vissa tolkningar och
ordval.
4.5.1 Empiriframställning
När det transkriberade materialet var färdigt att användas bearbetades varje intervju för
att i empirikapitlet struktureras upp efter huvudrubrikerna i den teoretiska
referensramen. Under arbetsgivarvarumärket valde vi att dela upp företagens
arbetsprocess utifrån ett internt och ett externt perspektiv eftersom dessa var tydliga att
urskilja. För att dessutom få en helhetsbild av varje företag och en förståelse över hur de
arbetar med attraktivitet hos sig som arbetsgivare presenteras företagen var för sig.
Detta för att minimera risken att läsaren blandar ihop företagen om de skulle presenteras
tillsammans vilket skulle vara till nackdel för en senare jämförelse.
Vid presentationerna av företagen har kodnamn används för att inte läsaren ska kunna i
och med studien kunna identifiera deltagarna. Eftersom vi har valt att undersöka tre
företag som är olika stora har de namngetts som företag Small, företag Medium och
företag Large för att underlätta för läsarens minne och kunna urskilja vilken information
som är från vilken intervju. Respondenterna inom varje företag har följts av samma
tema och kodats med deras position följt av storleken. Cheferna betecknas därför som
chef Small, chef Medium och chef Large medan medarbetarna betecknas som
medarbetare Small, medarbetare Medium och medarbetare Large. För att styrka
materialet och för att göra texten mer levande har vi valt att använda citat från våra
intervjuer.
4.5.2 Analysframställning
Analyskapitlet är strukturerat efter valda teorier men där vi redogör för företagen
tillsammans. Här redovisas dessutom materialet med de tidigare teorierna för att
diskutera kopplingen mellan dessa. Kapitlet är uppdelat mellan företagen, där chefernas
empiri analyseras, för att sedan komma in på medarbetarna. Detta eftersom
medarbetarnas inverkan i studien är endast för att öka förståelsen kring företagens
arbete om attraktiviteten som arbetsgivare och för att ta reda på om chefernas bild
stämmer överens med medarbetarna. Detta gör det möjligt för oss att dra kopplingar
mellan chefernas åsikter relaterat till vad medarbetarna har sagt för att förstå om bilden
cheferna vill förmedla når ut. Vidare hjälper detta oss att ge rekommendationer till
företaget om vad som bör förändras eller funderas över. Det är därför inte av störst vikt
att koppla dessa till teorierna även om det många gånger även är lämpligt att göra så. Vi
vill även uppmärksamma läsaren om att eftersom studien fokuserar på att jämföra
företag beroende på storlek kommer inte någon jämförande branschanalys att göras.
Detta är något som skulle varit bra att tagit med eftersom mycket av det som skiljer sig i
deras arbetsprocess kan tänkas bero på att de verkar i olika branscher. Varför vi valde
att inte beakta detta är eftersom det skulle bli allt för omfattande i studien.
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5. EMPIRI
I detta kapitel kommer den data som samlats in under intervjuerna att presenteras och
inleds med en företagspresentation för att ge läsaren en förståelse om företagen.
Kapitlet är uppdelat på så vis att varje företag presenteras var för sig för att ge läsaren
en tydligare helhetsbild av företaget med beaktande på både chefer och medarbetare.

5.1 Företagspresentation
Här kommer en kort presentation av de valda företagen, samt en beskrivning av
intervjupersonernas som deltog i undersökningen vilken är baserad på bakgrundsfakta.
Företag Small: verkar inom frisörbranschen och är ett litet företag med sina 23
anställda. Från ett chefsperspektiv medverkade chef Small, som är salongchef och har
arbetat på företaget i två år. Chef Small är utbildad frisör men har också utbildning från
interna ledarskapsutbildningar på tidigare företag. Även medarbetare Small deltog som
arbetar som frisör och make-up artist på salongen sedan 1,5 år tillbaka.
Företag Medium: är ett industriföretag som har strax under 250 anställda och klassas
därför som ett medelstort företag. Intervjupersonerna är chef Medium som har arbetat
på företaget i drygt åtta år och arbetar som kommunikationschef på företaget med en
journalistutbildning sedan tidigare. Medarbetare Medium som också deltog har arbetat
fyra år på företaget och arbetar idag som konstruktör.
Företag Large: är en koncern i flera länder som verkar inom försvarsindustrin och har
cirka 800 anställda på arbetsplatsen vi kontaktade. Vid intervjun deltog chef Large som
idag är marknadschef, samt stöttar kommunikationschefen. Chef Large är i grunden
utbildad ingenjör men har genom åren vidareutbildat sig inom marknadsföring och
kommunikation. Medarbetare Large som deltog är huvudberedare och har arbetat på
företaget sedan ett halvår tillbaka.

Tabell 1. Intervjuöversikt
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5.2 Intervju med chef Small
5.2.1 Företagsvarumärket Corporate branding
Chef Small berättar att företaget arbetar väldigt mycket med att skapa ett helhetskoncept
som varumärket står för. De vill erbjuda en helhet för kunden där allt från trender,
skönhet och styling ska finnas till att kunden ska kunna förändra sig och ta fram sin
individuella stil. Företaget har under det senaste året arbetat med att renovera hela
salongen och förändrat designen på företagets logga samt utformat manualer om vad
som förväntas av de anställda men även hur de ska bete sig på arbetsplatsen.
5.2.2 Arbetsgivarvarumärket Employer branding
”Ett arbetsgivarvarumärke för mig är hur vi är som arbetsplats för de anställda. Vi är
väldigt måna om våra team för att vara en attraktiv arbetsgivare.”– Chef Small
Arbetsgivarvarumärket står för att vi vill kombinera professionalitet, trygghet och
vänlighet både internt och mot potentiella medarbetare. Företaget arbetar med sitt
arbetsgivarvarumärke genom ständiga förbättringar både internt i företaget och
gentemot potentiella anställda. De som arbetar med att bygga arbetsgivarvarumärket på
företaget är cheferna som har en högre position inom företaget, vilka är grundaren och
fem personer till som sitter i ledningen.
5.2.3 Den externa arbetsprocessen
Bilden företag Small vill förmedla till sin omgivning är det helhetskoncept som nämnts
innan om att stå för en professionell, trendig och trevlig salong. Manualerna har därför
utarbetats till de anställda för att alla ska förmedla en likadan bild av företaget. För att
visa på professionaliteten är de noggranna med att varje nyanställd får ta del av
företagets historia för att den anställde själv ska känna sig professionell genom att denne
är kunnig inom företaget. Företag Small anser att de når ut med bilden de vill förmedla
till sin omgivning baserat på positiva kommentarer om att de har ett varmt bemötande
och att det är en trevlig stämning på företaget, vilket stämmer överens med den
önskvärda bilden.
Vad företag Small menar skiljer dem från sina konkurrenter och som gör att
medarbetare vill gå till företaget är att de har ett starkt och välkänt varumärke i
branschen. Detta eftersom de tar stora uppdrag i medier, de erbjuder möjligheter att
utvecklas i karriären samt att de anställda har stora möjligheter till att göra frilansjobb.
För att påvisa denna bild och även för att sprida deras värderingar och visioner
kommuniceras detta på arbetsplatsen genom daglig kontakt och utvecklingssamtal samt
genom företagets hemsida där den som är intresserad av företaget kan besöka. Företaget
använder även en PR-byrå som hjälper dem att få fram vad företaget står för och är noga
med att uttrycka sig rätt.
5.2.4 Den interna arbetsprocessen
Chef Small menade i inledningen att grunden i att bevara medarbetare och attrahera nya
är att erbjuda en bra arbetsplats, vilket företaget gör genom att erbjuda en trygg
arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. De anställda arbetar med allt från att klippa
på salongen till olika typer av frilansjobb som de blir erbjudna. Chef Small berättar att
salongen är en rolig arbetsplats eftersom det dyker upp många utmaningar på företaget
och att det händer mycket i branschen.
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Företag Small ger även utrymme för de anställda att vidareutbilda sina kunskaper inom
företaget vilket också ger ny kunskap tillbaka till företaget. De arbetar med en process
som liknar en cirkel vilket handlar om att ge och ta där samtliga medarbetare ska vara
bekväma och delaktiga. En möjlighet som skapas för medarbetarna är att de genom
uppdrag utanför salongen kan skapa ett kontaktnät med viktiga kontakter för framtida
arbeten om de skulle vilja utveckla karriären ännu längre. De får ofta erbjudanden om
spännande uppdrag i form av att medverka under fotograferingar, tidningsjobb samt
stora teveproduktioner.
Företag Small har varje morgon ett möte där hela teamet samlas för att berätta vad som
händer inom branschen, pratar nya trender och där alla får chansen att dela med sig om
roliga saker. De delar varandras kunskaper genom att ibland ha inspirationsmöten där
teamet får möjlighet att lära varandra nya tekniker och även till att inspireras av
varandra. Företag Small har ett produktsortiment som ständigt ändras och när de köper
in nya produkter får medarbetarna träffa representanter från tillverkarna vilka också ger
frisörerna en utbildning av produkterna.
Arbetsuppgifterna i branschen är dessutom slitsamma för kroppen då medarbetarna
mestadels står upp under en hel arbetsdag. Därför tycker chef Small att det är viktigt att
företaget ska kunna erbjuda medarbetarna möjligheten att gå till en kiropraktor vilket de
erbjuder dem att göra två gånger i månaden. De anser också att personalvård är en viktig
faktor för att trivas och vilja stanna kvar inom företaget.
För att ta reda på hur dessa erbjudanden upplevs på arbetsplatsen har företag Small
medarbetarsamtal där de tillsammans diskuterar vad som är positivt, negativt samt andra
åsikter för att sedan följas upp. Vidare finns cheferna alltid tillgängliga för deras
medarbetare eftersom de har samlat både kontor och salong i samma lokal vilket skapar
möjlighet för medarbetarna att tala med cheferna om idéer, feedback eller förslag på
förbättringar. Chef Small menar att de låter teamet vara en del av beslutsprocessen
genom att låta dem få vara med att utveckla och förbättra situationer som berör
arbetsplatsen. De anställda är inkluderade i arbetet och har möjlighet att påverka
arbetssituationen på företaget. Det är viktigt att alla anställda får vara med och uttrycka
sig som senare leder till att det skapas en positiv uppfattning av företaget som
arbetsplats.
5.2.5 Storytelling
Grundaren av företaget är med i en film som heter The Story som personligen berättar
om sin bakgrund, vad personen tidigare gjort och hur personen startade företaget.
Filmen syftar till att förmedla vad företagets mål och koncept är. Företaget har utvecklat
detta till en rutin och använder denna film vid rekryteringar för att förmedla hur det är
att arbeta på företaget samt vad som förväntas av de anställda. Detta skapar en bättre
förståelse av företaget och förmedlar konceptet på ett mer förtroendeingivande sätt
anser chef Small. Genom att alla anställda på företaget känner till bakgrunden om
företaget ser chef Small det som en fördel samt att det skapar mer respekt för varandra
på arbetsplatsen.
5.2.6 Sociala medier
Företaget använder sociala medier som en kommunikationskanal genom att de finns på
Facebook samt att de har en hemsida där grundaren av företaget uppdaterar en blogg.
Bloggen innefattar bilder och text som handlar om nya trender, nyheter och annat roligt
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som omgivningen kan följa. Företaget förmedlar inte medvetet sitt
arbetsgivarvarumärke genom sociala medier men tycker ändå att de genom att synas i
sociala medier skapar en bra bild av företaget som arbetsplats. Vad de har gjort är att ha
använt Facebook för att lägga ut en rekryteringsannons men som inte gav några fördelar
för dem eftersom de fick in väldigt många ansökningar men kände att ingen av de
sökande hade den kompetens företaget efterfrågade. Eftersom företaget främst söker
potentiella medarbetare med en befintlig kundkrets och som har tidigare
arbetslivserfarenhet nådde de inte fram till rätt målgrupp genom att använda Facebook
som rekryteringskanal via de sociala medierna.
För att integrera med sin omgivning via de sociala medierna uppdaterar företaget deras
Facebooksida och blogg kontinuerligt. På sidorna får alla som går in och läser frivilligt
kommentera samt ställa frågor som företaget försöker svara på för att skapa ett
förtroende och en dialog med omgivningen. Företaget låter även alla medarbetare vara
delaktiga med att uppdatera bloggen med deras personliga stylingtips för att fler
kundkretsar ska bli lockade att följa företagets blogg i och med en ökad variation av
innehållet.
Företaget arbetar med att skapa ett bra rykte hos både kunder och anställda eftersom det
är något som sprids lätt via Internet. Företaget vill att kunder ska prata bra om dem och
gör sitt bästa för att göra dem nöjda, samtidigt som företaget vill att de anställda ska
sprida ett gott rykte om arbetsplatsen. Chef Small upplever att många kunder berättar att
de har blivit tipsade om salongen och hört att de har ett bra rykte eftersom att de har
skapat ett välkänt varumärke i branschen. Vidare händer det att företaget har missnöjda
kunder och upplever att det är något som sprider sig ännu värre, det är viktigt att ha en
strategi för att kunna reda ut vad det berodde på och sträva efter att göra kunden nöjd.
Ibland går inte det heller men det är viktigt att anstränga sig för att försöka upprätthålla
företagets rykte.
Det är inom sociala medier som främst PR-byrån kommer in i bilden vilken hjälper dem
att marknadsföra sig. Dock berättar chef Small att det finns både för- och nackdelar med
att anlita en extern part och menar att en nackdel är att det ibland kan vara svårt för
denne att få förståelse för hur företaget vill uttrycka sig. Chef Small medger att det bästa
vore om någon av de anställda på företaget skulle sköta detta eftersom de är inne i
företagets koncept hela tiden men att det inte finns resurser för det idag.

5.3 Intervju med medarbetare Small
5.3.1 Uppfattning av arbetsgivare och varumärke
Medarbetare Small hade precis flyttat till Stockholm och hade därför inte hört talas om
företag Small tidigare men när en kompis berättade om företaget uppstod direkt ett
intresse till att söka sig dit. Medarbetare Small fick bilden av att det var en rolig
arbetsplats, sköna medarbetare samt att det fanns en bra känsla på arbetsplatsen och
sökte därför tjänst som frisör och make up artist.
Vidare tycker medarbetare Small att företaget förmedlar en bra bild och ser även
positivt på möjligheten att kunna komma dit och se hur det är att arbeta där i samband
med rekryteringsprocessen. Dock tycker personen att de inte riktigt kan hålla den bild
som de lovar på företaget eftersom de förmedlade en bild av att arbetsplatsen skulle
erbjuda en personlig utbildning vilket än inte har uppfyllts. Eftersom förväntningarna
Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

30

hos medarbetare Small inte har uppfyllts tycker denne att de lovar mer än vad de klarar
av att hålla. På grund av att de är många anställda som vill lära sig nya saker finns det
inte resurser till alla. Trots detta missnöje anser personen sig själv utvecklats mycket
ändå eftersom arbetslivserfarenheten inte var speciellt stor innan och har lärt sig väldigt
mycket under tiden hos företaget.
Medarbetare Small tycker att en attraktiv arbetsgivare ska behandla alla medarbetare
likadant och att det ska ske professionellt. Cheferna är väldigt bra vänner privat vilket
kan påverka hur de behandlar medarbetarna och detta är något medarbetare Small anser
förhindrar dem att agera professionellt mot alla på arbetsplatsen. Därför bör de bli bättre
på att urskilja sig som arbetskamrater eller som vänner på fritiden. Tillit för företaget är
viktigt och att ha god gemenskap men som också ska kunna skiljas åt på och utanför
arbetet. Medarbetare Small tycker inte att medarbetarna har möjlighet att vara med och
påverka företaget till en attraktiv arbetsgivare men de är delaktiga i att ta beslut på
salongen. De får vara med och bestämma om vilka frilansjobb de vill göra, inreda
salongen med bland annat bilder och även påverka produkter som ska köpas in. De har
utvecklingssamtal med cheferna men medarbetare Small upplever att de inte blir hörda
när det gäller att vara med och påverka hur företaget ska styras. Ledningen kan ses som
något oklar men det som motiverar medarbetare Small att arbeta kvar inom företaget är
utvecklingen som frisör och att det är roliga kunder och kollegor.
De arbetsvillkor som medarbetare Small värdesätter på företag Small är att det är roliga
arbetsuppgifter, gott rykte och duktiga frisörer vilket gör att medarbetarna utvecklas av
varandra. Det är även positivt att företag Small ändå är en så pass stor och känd salong
att de kan ta stora jobb rent ekonomiskt och att de har kunnat skapa sig ett gott rykte
inom branschen öppnar upp för många möjligheter. Salongen har till exempel synts i
stora TV produktioner där de står för styling, vilket har gjort att det finns möjligheter
för medarbetarna att delta i detta. Dessutom erbjuds möjlighet till kiropraktor och
friskvådsbidrag vilket anses väldigt förmånligt. Något som anses sämre med företag
Small är att de inte ingår i någon facklig organisation därmed sätts lönerna individuellt.
5.3.2 Uppfattning av arbetsgivaren i sociala medier
Medarbetare Small känner till att företaget syns i sociala medier och berättar att
medarbetarna på salongen får ge stylingtips på bloggen. Det är även vanligt att bloggare
länkar till deras salong och pratar om dem i deras privata bloggar vilket de tycker är
roligt. Vidare tror medarbetare Small att det har stor betydelse att synas i sociala medier
för att bli en attraktiv arbetsgivare och speciellt i Stockholm där det finns stor
konkurrens bland salongerna. Ett exempel är att om en stor bloggare till exempel skriver
om företag Small på sin blogg påverkar det företaget genom att de får en stor
tillströmning av kunder. Företagets grundare har även många kontakter inom media och
även väldigt god talförmåga vilket har gett dem fördelar till att ha kommit så pass långt
som de gjort idag. Medabetare Small menar ändå att det är viktigt att företaget ligger på
en lagom nivå inom sociala medier så de klarar av att visa en rättvis bild av salongen
och då måste rätt saker göras inom de sociala medierna. Att företaget också gör många
frilansjobb genom andra medier, som melodifestivalen, kan vara en motiverande faktor
till att vara kvar i företaget men sociala medier i sig påverkar inte arbetet kring att
bevara medarbetarna.
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5.4 Intervju med chef Medium
5.4.1 Företagsvarumärket Corporate branding
Chef Medium beskriver tydligt deras arbete med företagets varumärke och menar att de
lägger ner stor ansträngning på varumärket och vad företaget står för. De bygger upp
varumärket främst utifrån tre kärnvärden som är precision, engagemang och mervärde.
Precision handlar mycket om löften genom att få ihop det som utlovas med det som
faktiskt också levereras till kunden vilket skapar ett attraktivt varumärke. Engagemang
är också viktigt vilket innebär att lyssna och ta till sig det kunden tycker. Även
engagemang i form av partnerskap med kunder där företaget tillsammans med kunden
arbetar i olika utvecklingsprojekt. Det sista kärnvärdet, mervärde, syftar till att när
företaget finns med i bilden ska de uppfylla något mer till huvudprodukten. Chef
Medium menar också att det är viktigt att arbeta med andra faktorer som deras målgrupp
associerar sig med vilka är bland annat service, medarbetarnas bemötande, hur de
återspeglas på nätet, produkter och tjänster. Allt för att skapa kommunikation och en bra
bild av företaget.
5.4.2 Arbetsgivarvarumärket Employer branding
Företag Medium arbetar med begreppet arbetsgivarvarumärket vilket har blivit allt
viktigare och tydligare inom företaget. De har alltid arbetat utifrån sitt varumärke
genom deras värderingar och filosofi men menar att det finns många fler värden i ett
arbetsgivarvarumärke som innebär att få medarbetare till företaget och knyta värdefulla
kontakter. Vem som i huvudsak kommer att arbeta med arbetsgivarvarumärket framöver
är personalchefen men även chef Medium, kommunikationschefen, kommer vara
delaktig i arbetet då det tangerar dennes område. Företag Medium har även ett
samarbete med en reklambyrå som kommer vara delaktiga i dessa frågor.
”Vi kommer jobba med arbetsgivarvarumärket mycket mer framöver och det handlar
mycket om att vi ska vara en bra arbetsgivare.” – Chef Medium
Varför de har valt att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är speciellt eftersom de har
märkt att det finns ett problem när det gäller rekrytering och att hitta rätt kompetens
bland arbetskraften. Därför hjälper det att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att
nå ut till arbetskraften och för att lyckas med detta har de dels valt att vidga sina vyer
men också att dubblera arbetskraften. En av de största satsningar de gjort är ett projekt
som syftar till jämställdhet som även det är kopplat till företagets värderingar och
filosofi. Chef Medium menar att industriyrken är traditionellt mansdominerat och ville
därför lansera en positiv bild av industriyrket även för kvinnor, vilket skulle bredda
möjliga potentiella medarbetare. Detta projekt pågick under år 2008 vilket var något de
lyckades med eftersom mer än hälften av de arbetssökande var kvinnor under denna
tidsperiod och idag är cirka 20 procent kvinnor anställda på företaget. Detta är något
företag Medium ser som unikt för deras bransch och arbetar vidare med denna fråga än
idag.
5.4.3 Den externa arbetsprocessen
Företag Medium förmedlar bilden om att de vill vara enkla, ärliga, förnuftiga och
jordnära, samt handlar den mycket om löftet som nämndes tidigare och bilden av ett
jämställt företag. Dessutom är det viktigt för dem att vara en intressant, innovativ och
modern arbetsgivare. Detta eftersom företaget ligger en bit utanför Umeå och måste
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därför få människor att inte tycka det är komplicerat att ta ett arbete hos dem. För att
uppnå detta arbetar de mycket mot kommunen för att det ska vara enkelt att resa till
företaget och för att det i framtiden ska finnas fler bostäder i närheten. Vidare strävar de
efter att förknippas mer som ett teknikföretag istället för ett industriföretag. Chef
Medium menar att industriyrket förknippas mycket med att vara slamrigt, bullrigt och
lortigt vilket alls inte behöver vara fallet och ger det egna företaget som exempel då de
har satsat på den inre miljön för att det ska kännas trevligt att vistas innanför dörrarna.
Chef Medium upplever att de har lyckats nå ut med denna bild av företaget till sin
omgivning. Detta syftas på att de ofta blir kontaktade för att föreläsa om företaget, att
statsministern aktivt valt att besöka företaget och även eftersom de har tagit emot ett
antal priser från bland annat arbetsförmedlingen och miljöpartiet. Chef Medium menar
vidare att bilden har förmedlats mycket av sig själv men att det även är viktigt för dem
att synas, höras och kommunicera med sin omgivning för att lägga företaget på minnet.
Därför har företaget samarbeten med ett antal skolor i Umeå Kommun för att tidigt
föreläsa om sin filosofi och vad de står för. De har även varit delaktiga på olika typer av
mässor, skickat ut pressreleaser och företagets förra VD har varit med som författare i
några böcker som berör detta område där namnet har spridits.
I deras arbete kring att förmedla den önskvärda bilden av företaget understryker de
särskilt sina filosofifrågor och produkter för det är där de tror att de skiljer sig från sina
konkurrenter. En annan viktig aspekt där företag Medium skiljer sig från andra i samma
bransch är att de har en helhet på arbetsplatsen i form av alla möjliga avdelningar vilka
är allt från bland annat teknologidoktorer, forskning, och materiallära till försäljning och
support. Att hålla ihop alla avdelningar inom företaget är ett medvetet val de gjort för
att fabriken ska framstå som en hel enhet och en plats av värde.
5.4.4 Den interna arbetsprocessen
Företag Medium arbetar mycket med vad de erbjuder sina anställda för att behålla dem
men även för att attrahera nya och de tycker att de erbjuder en attraktiv arbetsplats på
många sätt. Chef Medium anser att de erbjuder en bra arbetsmiljö med en enkel
atmosfär eftersom de har en bra gemenskap på arbetsplatsen eftersom alla umgås och
hälsar på varandra. De har även satsat på den inre miljön genom att ha många gröna
växter och stora fönster för att få in ljus. De tycker även det är viktigt att ha bekväma
arbetsytor och många redskap som ska passa både tjejer och killar.
Det finns också utvecklingsmöjligheter inom företaget vilka chef Medium hade många
förslag på. Denne menade att många medarbetare har klättrat inom företaget mellan
olika avdelningar och dessutom finns möjligheter till att bli olika typer av
gruppsamordnare. Om en medarbetare skulle vantrivas vid ett område finns även
möjligheten att alltid gå tillbaka till sin tidigare position. Kunskapen som medarbetarna
besitter tror chef Medium sprids till varandra automatiskt på grund av den nära
sammanhållningen de har med varandra och att det finns möjligheter att dela
erfarenheter med varandra då de har ”högt till tak”.
Vidare påpekar chef Medium att de inte erbjuder de bästa lönevillkoren men att de
istället arbetar med att skapa andra värden i företaget som innebär att varje medarbetare
ska känna de är en viktig del av företaget. Efter lågkonjunkturen 2008 varslades ett antal
anställda på företaget men i och med att majoriteten ville komma tillbaka anser de tyda
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på att de lyckas lyfta fram företagens värden och betydelsen varje medarbetare har i
företaget.
Chef Medium anser som sagt att det är viktigt att arbeta med detta och att den
arbetssituation de skapar för sina medarbetare även påverkar uppfattningen av dem som
arbetsgivare. Alla medarbetare har en krets runtomkring sig med kollegor, familj och
andra bekanta och likaväl som det hemifrån förs vidare till arbetet förs det på
arbetsplatsen vidare hem. Därför är det viktigt för företag Medium att arbeta med
medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Ett sätt att göra alla delaktiga i vad som händer
inom företaget är att alla medarbetarna varit med i framtagandet av filosofiarbetet
eftersom det är viktigt att det ska genomsyra alla och att alla verkligen ska förstå
innebörden. De lägger alltså stor vikt kring detta och menar att det är avgörande för att
få den breda förankringen som de önskar. Chef Medium berättar även att de har löpande
seminarium ungefär en gång per år innehållande dessa frågor om arbetsmiljön och
medarbetarnas trivsel där det diskuteras utifrån olika moment. Dessutom har enkäter
förekommit om hur det är att arbeta på arbetsplatsen.
5.4.5 Storytelling
Företag Mediums film där medarbetarna berättar om hur det är att arbeta på företaget är
en typ av storytelling som de använder sig av. Sedan tidigare finns det också en bok
som företagets grundare har skrivit där personen berättar om sin resa i och med
uppbyggandet av företaget och personer som var delaktiga i projektet. Idag har Företag
Medium påbörjat en storytelling utifrån en samling av referenscase och de ska även
göra en storytelling kring företagets historia som kommer vara nåbar via skrift eller
publikation. Arbetet kring storytelling ser företag Medium som både externt och internt
vilket menar att de både arbetar mot befintliga medarbetarna och mot potentiella
medarbetare.
5.4.6 Sociala medier
”Fördelen med sociala medier och Internet över huvud taget är att det sprids så brett
och fort” – Chef Medium
Företag Medium använder både Spotify och Youtube som kommunikationskanaler via
sociala medier men menar att de skulle kunna använda sig av mycket mer om de hade
fler resurser. Chef Medium tog upp Facebook som en intressant fråga och förklarade att
de har gjort ett medvetet val i att inte använda sig av det. Anledningen till det är för att
företaget anser att de först måste kunna hantera det fullständigt eftersom det är en stor
och viktig kanal. Det skulle ta mycket tid och resurser vilket de idag inte har men som
de hoppas kunna klara av inom ett eller två år. Att inte vara delaktiga på en sida som
Facebook tror chef Medium har gjort att det inte heller har drabbats av någon negativ
ryktesspridning via de sociala medierna, vilket är positivt eftersom det tar lång tid att
bygga upp ett varumärke men kort tid att rasera det. Det är svårt att styra över
informationen som sprids via de sociala medierna och genom att de håller sig undan
därifrån, speciellt då de inte kan hantera det, riskerar de heller inte att drabbas av dålig
informationsspridning menar chef Medium.
För att integrera med omgivningen via de sociala medierna har användarna av Spotify
haft möjlighet att skicka in egna bidrag och tips om låtar. På Youtube finns möjlighet
till prenumeration, att länka vidare klippet, tipsa bekanta om det eller skriva
kommentarer. Detta är något som inte sker särskilt ofta inom företag Medium men
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orsaken till det kan vara att Spotify och Youtube är två kanaler som det är svårt att
skapa interaktion genom. Chef Medium menar att detta blir mycket tunnare då de inte
använder sig av sidor som Facebook eller Twitter. Samtidigt säger chef Medium att det
är viktigt att få dialoger med omgivningen men att detta idag främst sker via mässor och
på maskinvisningar. Varför det är viktigt med dialoger är för att bygga upp en
förtroendegivande relation. De vill kunna ge ett snabbt, precist, trevligt, vänligt och
enkelt svar för att skapa ett bra varumärke.
Chef Medium lyfter även fram forum som en viktig typ av socialt medium eftersom de
därigenom kan följa diskussioner mellan användare. Då kan de granska vad som sägs
om deras produkter, om de jämförs mot några andra eller om det dyker upp eventuella
problem. Därför är forum viktigt för dem men något de skulle kunna utveckla genom att
till exempel vara aktiva för att bemöta och snabbt besvara användarna. De skulle
dessutom kunna lära sig något av användarna genom att föra det vidare till
konstruktionsavdelningen eller supportavdelningen.
Att använda rekrytering i samband med sociala medier tycker företag Medium är ett
effektivt och värdefullt sätt i och med att det sprids brett och fort. Därför ger det en
fördel till att hitta kompetent arbetskraft och underlättar mycket för företaget om de till
exempel söker en anställning på något annat kontor i landet. Det företag Medium gör är
att de använder medarbetarfilmen på Youtube som ett medel för rekrytering. De antyder
också att det har gett dem effekt då de personligen hört folk berättat att de sett den och
kommenterat att det verkar vara en trevlig arbetsplats för att sedan sökt ledig tjänst eller
lämnat in intresseanmälningar till företaget.
Idag är det chef Medium och två marknadskoordinatorer som arbetar med sociala
medier men mycket arbete ligger kring att utveckla detta område och lära sig mer. För
att lyckas sköta om fenomenet på bästa sätt är målet att fler ska kunna hjälpas från de
olika avdelningarna. Vidare anser chef Medium att de till viss del kan koppla sitt
arbetsgivarvarumärke genom sociala medier, men att det är svårt med de medierna de
använder. Det de gör på Spotify är att ha en playlist associerat till vad företaget står för
och därför är det viktigt att förmedla rätt musik. Dessutom har det lottats ut Spotifykonton på mässor och i pressmeddelanden vilket har skett både internt och externt. På
Youtube har de en film där medarbetarna berättar om hur det är att arbeta på företaget
vilken de använder mycket i rekryteringsannonser och andra sammanhang när tillfälle
ges. Chef Medium berättar att arbetet med sociala medier bara har påbörjats men att det
ändå har påverkat dem i en viss utsträckning. Däremot tror de att det kommer prägla
dem ännu mer efter införandet av Facebook.

5.5 Intervju med medarbetare Medium
5.5.1 Uppfattning av arbetsgivare och varumärke
Medarbetare Medium fick upp ögonen för företag Medium eftersom det passade dennes
utbildning och var ett av de större företagen i regionen vilket gjorde det lättfunnet.
Därför bestämde sig medarbetare Medium för att söka sig till företaget och efter ett
studiebesök bestämde sig för att hålla utkik efter lediga tjänster på företaget då denne
upplevde en bra känsla på arbetsplatsen. Denna gång gick det bättre och efter en period
dök det upp en ledig tjänst som konstruktör på företagets hemsida som medarbetare
Medium sökte och fick anställning.
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Innan anställningen hade medarbetare Medium inga specifika förväntningar för arbetet
hos företag Medium förutom den känslan som var upplevd under studiebesöket. Vidare
tycker medarbetare Medium att företaget förmedlar en bra bild av att vara ett jämställt
företag och som är medvetna om att de vill vara en attraktiv arbetsgivare. För att hjälpa
till med att göra företaget till en attraktiv arbetsgivare pratar medarbetare Medium väl
om företaget med sin omgivning men delar däremot inte med sig om
problemställningar, vilka främst är av teknisk karaktär, som måste lösas inom företaget
utan det lämnas på arbetsplatsen. Annars tycker personen att företaget är en bra
arbetsgivare och vill därför förmedla den bilden till sin närhet genom att berätta att det
är ett bra arbete osv.
Vad som motiverar medarbetare Medium att stanna kvar i företaget är främst för den
goda trivseln och att kunna påverka sina arbetsuppgifter. I och med att personen trivs
bra på företaget finns tvivel i att byta till en arbetsgivare som skulle erbjuda en högre
lön eftersom denne då skulle riskera en sämre miljö på den nya arbetsplatsen. Att kunna
påverka arbetsuppgifterna ser medarbetare Medium som ett av de arbetsvillkor som
värdesätts högst av en anställning hos företag Medium men också möjligheten att kunna
planera ledigheter och att kunna styra arbetstider. Vidare berättar medarbetare Medium
att en attraktiv arbetsgivare uppstår när det finns korta beslutsvägar vilket företag
Medium även uppfyller. Det är också viktigt det ska finnas möjlighet till att kunna
påverka sina arbetsuppgifter på företaget.
5.5.2 Uppfattning av arbetsgivaren i sociala medier
Medarbetare Medium hade inte så bra koll på hur företag Medium syns och arbetar med
sociala medier. En tänkt orsak till detta tror medarbetare Medium kan vara att denne
själv inte är insatt i sociala medier och inte använder sig av det på fritiden. Personen är
med i medarbetarfilmen men visste inte att den fanns på sociala medier utan trodde
endast att den fanns tillgänglig på företagets hemsida. Däremot tror medarbetare
Medium att det är viktigt att använda sig av sociala medier för att attrahera den nya
yngre generationen framför att bevara medarbetarna. Det är viktigt idag men kommer
bli ännu viktigare i framtiden förmodar medarbetare Medium.

5.6 Intervju med chef Large
5.6.1 Företagsvarumärket Corporate branding
”Bärare av varumärket är alla anställda framförallt de på företaget som har kontakt
med externa parter, allt från kunder till leverantörer. Det är viktigt att alla på företaget
är med på varumärkesresan.”– Chef Large
Koncernen har arbetat fram tre kärnvärden som genomsyrar hela företaget med orden:
trust, innovative and bold. Den svenska verksamheten har översatt dem till pålitlighet,
innovativ och järv vilka fungerar som en ledstjärna i hur de ska agera mot sina anställda
och mot marknaden. Dessutom ska kärnvärdena innefatta vad företaget gör och det är
även viktigt att de framförs rätt till kunden. Det är kommunikationsenheten på företaget
som äger varumärket och därför är det de som har arbetsuppgifter inom detta. Vad det
gäller hur företaget driver varumärket inkluderas även HR-avdelningen som en viktig
funktion i frågor kring ledarskap och utveckling av chefer och ledare.
Chef Large berättar att under de år som denne arbetat för företaget har de gjort en stor
varumärkesresa eftersom både logga och design har förändrats fem gånger. Företaget är
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väl medveten om sitt varumärke och är noggranna med att allt material de visar upp ska
vara väl utformat och konsekvent gentemot företagets varumärke. Företaget har en
varumärkesmanual som tar upp allt som ska framställas och återigen sammankoppla
företagets kärnvärden som till stor del är riktad till de anställda på företaget. De arbetar
med bland annat bildmaterial för att kommunicera företagets identitet.
5.6.2 Arbetsgivarvarumärket Employer branding
”För oss så har vi bara ett varumärke. Sedan riktar det sig såklart till olika målgrupper
men det ska präglas av vad våra kärnvärden står för.” – Chef Large
Företag Large har alltså endast ett varumärke och gör därför ingen åtskillnad mellan
arbetsgivarvarumärket och företagsvarumärket. Därför menar chef Large att det är
kärnvärdena som de vill förmedla även för att framstå som en attraktiv arbetsgivare.
Vidare förklaras att pålitlighet och att vara innovativ är de två vanligaste kärnvärdena i
branschen men att de även arbetar med kärnvärdet järv, vilket innebär att det måste
finnas ett driv i företaget där de vågar ta för sig på marknaden. Chef Large menar att
detta är viktigt då de ingår i en koncern och därför finns en risk för att det blir
svårjobbat på grund av att det är många människor involverade i organisationen.
Personen tillägger också att det är av stor vikt att företaget arbetar med alla kärnvärden
tillsammans.
5.6.3 Den externa arbetsprocessen
Det är tydligt att det är varumärket och kärnvärdena som ska genomsyra allt de gör
inom företaget samt den bild som de vill förmedla till sin omgivning. Chef Large menar
att det är just detta som skiljer dem från sina konkurrenter varför de har blivit viktiga att
förmedla och pekar speciellt på innovation eftersom det är extra viktigt i ett
ingenjörsföretag. De framhåller även att det finns stora internationella möjligheter samt
chans till vidareutveckling inom företaget när de lägger ut sina rekryteringsannonser för
att skilja sig från sina konkurrenter. Detta mycket eftersom företaget har stora
utmaningar i att få tag på framtida talanger inom olika arbetsområden.
Företaget kommunicerar ut sitt material via bland annat hemsidor och broschyrer.
Kärnvärdena ska genomsyra all kommunikation som företaget gör och hur företaget
agerar. Chef Large berättar att rent konkret är det ett antal riktlinjer som företaget ska
leverera till de anställda, de arbetar från toppen till botten och alla ska veta vad som sker
inom företaget. En årlig presentation av koncernens strategi ingår i detta arbete, samt
har intranätet en väldigt hög frekvens där information kommuniceras.
För att ta reda på om och hur bilden de förmedlar till sin omgivning uppfattas har
företaget med jämna mellanrum mätningar där ett stort antal intressenter blir tillfrågade
att delta i undersökningen vilket skapar en representativ bild av hur företaget uppfattas.
Efter mätningarna jämför företaget den bild som omgivningen uppfattar dem mot den
bild som företaget vill skapa. De försöker identifiera vad som kan tänkas vara intressant
att veta, vilket kan vara allt ifrån hur varumärket uppfattas till hur specifika projekt har
levererats för att få reda på om det kunde göras bättre till vad som var bra eller dåligt
samt hur samarbetet med oss som företag upplevdes.
5.6.4 Den interna arbetsprocessen
Chef Large inser vikten i att arbeta med medarbetarna för att kunna erbjuda en
arbetsplats att vilja stanna kvar på och även att söka sig till. Företaget erbjuder
Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

37

varierande uppgifter eftersom de är ett projektbolag där affärsmodellen utgår ifrån att
arbeta med kunden mot specifika kontrakt vilka kan pågå i flera år. Samtidigt har
företaget även projekt vid sidan av som kan vara korta projekt med mindre beställningar
samt helt andra beställningar av produkter. Produktionen på företaget är allt från
utveckling till tillverkning och över tid finns det möjligheter att flytta runt de anställda
för att ge varierade arbetsuppgifter. I företagets årliga utvecklingssamtal med
personalen ingår det att kartlägga vilka medarbetare som vill byta arbetsuppgifter,
utvecklas vidare och även hur det ser ut övrigt. Inom företaget finns även möjligheter
till att söka sig internationellt inom sitt arbetsområde eftersom det är en internationell
koncern. De har också nyligen startat igång ett trainee-program riktat till studenter där
det finns möjligheter att arbeta med olika arbetsuppgifter inom företaget för att lära sig
hur verksamheten fungerar.
Chef Large anser att arbetsmiljön är ett väldigt viktigt område. Koncernen som helhet
har en strategi som kallas safety healthy environment där de lägger mycket fokus på att
följa upp hur de anställda upplever arbetsmiljön. Inom företagets bransch finns det
många risker utöver det vanliga som till exempel stora tunga lyft och risk för att
klämma sig inne i verkstaden och därför strävar de efter att det ska vara säkert att vistas
på arbetsplatsen. I företagets fall finns det även andra risker som innefattar att de
hanterar explosiva ämnen och har emellanåt anställda som befinner sig i oroliga miljöer
som företaget måste hantera. Företaget hanterar detta med ett välstrukturerat arbete och
arbetar hela tiden med att övervaka arbetsplatsen för att undvika olyckor.
Vidare samarbetar företaget med fackliga organisationer som innebär att arbetsvillkoren
stämmer överens med fackliga regler. Chef Large menar att dessa villkor som de
erbjuder måste vara tillräckligt bra eftersom de får anställda till företaget och folk som
vill arbeta hos dem. Vidare tar företag Large vara på medarbetarnas kunskaper och en
del av denna arbetsprocess består av vad företaget kallar för lean. Det är ett arbete med
kontinuerliga förbättringar och ska fånga upp alla reflektioner och uppfattningar för att
förbättra kunskaperna inom företaget. Detta är en del av de årliga utvecklingssamtalen
som utförs på företaget som stävar efter att göra det på ett strukturerat sätt.
Företaget gör årligen en online undersökning som kallas för employer opinion survey
för att ta reda på hur dessa faktorer som chef Large har berättat om upplevs på
arbetsplatsen. Genom den framgår det hur de anställda upplever att arbeta på företaget
och vad som är viktigt för att de ska trivas. Det är en omfattande undersökning som ger
svar på vilka områden som är starka och vilka som behöver utvecklas inom företaget.
Arbetssituationen som skapas för de anställda påverkar i allra högsta grad uppfattningen
av företaget som arbetsgivare. Det handlar mycket om att skapa en känsla av att alla ska
finnas med och att alla ska ha ett värde i företaget. Chef Large klargör att de vill inte
bara skapa känslan av detta utan även att den ska finnas där. De lyssnar på sina
medarbetare och är öppna över att få konkret input på hur arbetssituationen kan
förbättras.
5.6.5 Storytelling
Företaget har använt storytelling i en varierande grad kopplat till det som chef Large
tidigare framfört om till exempel långa relationer med kunder. Företaget har en indirekt
storytelling och det som ligger framför dem är att de håller på att undersöka hur de
aktivt kan använda storytelling för att bidra med ett mervärde. Chef Large berättar att de
befinner sig i en marknad som har en långsam arbetsprocess och där kan storytelling
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vara viktigt eftersom det handlar om att bygga förtroenden och relationer. Relationen
mellan människor handlar mycket om berättelser på olika sätt, antingen som är
upplevda tillsammans med någon annan eller enskilt, därför tror chef Large att
storytelling har ett mervärde. Det gäller för företaget att hitta ett bra sätt för att
storytellingen ska vara relevant för målgruppen. Med metodens framförande gör det att
det blir viktigt att hitta sitt eget anslag för just sin storytelling.
5.6.6 Sociala medier
”Just nu är företaget i ett skede där vi prövar oss fram i sociala medier. Vi utreder
därför vad omgivningen har för önskemål om vår närvaro i sociala medier.”– Chef
Large
Företag Large använder sig idag av Facebook och Twitter men är ändå något
tveksamma till fenomenet varför de just nu står i frågor som vad de vill ha ut av att
finnas på sociala medier, om de når rätt målgrupp och förstå vad omgivningen har för
önskemål. Chef Large berättar även att eftersom de just nu är i en fas där de prövar sig
fram har de ännu inte fastställt hur de ska interagera med omgivningen i sociala medier.
Sociala medier används i samband med rekrytering i viss utsträckning och främst
använder de sig av Twitter för att lägga ut jobbannonser. Tanken bakom att lägga ut
rekryteringsannonser via Twitter var att de ville öka trafiken till deras webbsida för att
de skulle hitta informationen om bland annat lediga tjänster och exjobb där istället. Chef
Large kan inte riktigt säga om det har gett något effekt eller inte för kvantiteten på
arbetssökande, eftersom de är inne i en fas där de håller på att kartlägga vilken trafik det
genererades av att använda Twitter. Chef Large tror att det finns fördelar med att
använda sociala medier vid rekrytering för annars hade företaget inte prövat. Just nu har
företaget en ny hemsida och håller på att köra igång analysverktyget för att analysera
trafiken det har gett och för att de var besökarna kommer ifrån.
Chef Large anser att själva ryktesspridningen inte har förändrats i och med sociala
medier men vad det medför är att fler människor får möjlighet att tycka till om saker
och även att det går snabbare att sprida saker vidare. Företeelsen har inte förändrats i sig
men det som även sociala medier har medfört är att de blir synligt och alla kan läsa samt
kommentera. Chef Large anser vidare att företaget förmedlar sitt arbetsgivarvarumärke
indirekt genom att finnas via de sociala medierna men betonar även här att företaget
bara har ett varumärke. Företaget har ingen som arbetar med sociala medier på heltid
men att det finns en grupp som har sociala medier som arbetsuppgifter.

5.7 Intervju med medarbetare Large
5.7.1 Uppfattning av arbetsgivare och varumärke
Det som först och främst avgjorde varför personen sökte tjänsten var för att det fanns ett
personligt intresse av att arbeta på ett högteknologiskt företag. Dels även för att denne
har hört att det finns goda karriärmöjligheter inom företaget. Medarbetare Large tycker
att företaget förmedlar en ansvarsfull och seriös bild som arbetsgivare eftersom de bland
annat stödjer välgörande ändamål.
Innan anställning hade medarbetare Large tidigare erfarenheter från ett annat stort
företag varför förväntningarna var höga med vissa krav som förväntades av företaget.
En av de stora förväntningarna denne hade av företaget var att de satsar på att investera i
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sin personal och därmed erbjuda möjlighet till vidareutveckling inom företaget. Detta
tyckte medarbetare Large personligen var ett bra steg i sin egen karriär men berättar att
företaget just nu befinner sig i en dålig ekonomisk situation och att förväntningarna inte
har uppfyllts än.
Vad som utmärker en attraktiv arbetsgivare är att det finns möjlighet till utveckling i
karriären och att medarbetarna inte är låsta till sina arbetsuppgifter. Vad som mer är
viktigt är att det ska finnas en trygghet för att inte behöva känna en oro kring att bli av
med sitt arbete utan att istället helt kunna fokusera på sina egna arbetsuppgifter. På det
sätt medarbetare Large känner sig delaktig i att göra företaget till en attraktiv
arbetsgivare är att förmedla en positiv bild till familj, vänner och andra i sin omgivning.
Medarbetare Large berättar att den bransch företaget befinner sig i är intressant eftersom
denne blir motiverad av att arbeta med högteknologiska produkter. De arbetsvillkor som
värdesätts högst genom anställningen är bra lönenivå, ansvar under villkor och att det
finns möjligheter att själv planera upplägget på sina arbetsuppgifter, samt att känna en
frihet på arbetsplatsen. Vad som motiverar att stanna kvar inom företaget är möjligheten
att ta sin karriär vidare i företaget och att arbeta med högteknologiska och
marknadsledande produkter.
5.7.2 Uppfattning av arbetsgivaren i sociala medier
Medarbetare Large känner till att företaget närvarar i sociala medier och har själv besökt
både företagets användare på Facebook och Twitter. I dagens samhälle är det många
människor som är aktiva på sociala medier och personen tror att det är allt mer viktigt
att synas och marknadsföra sig på sociala medier nu än vad det var tidigare. Denne
anser att företaget kan attrahera potentiella medarbetare genom sociala medier eftersom
företaget ofta publicerar inte bara text utan även länkar till videos när de till exempel
demonstrerar en ny produkt. Detta sätt ger större möjligheter för omgivningen att
upptäcka produkten och därmed bli intresserade av företaget för att sedan söka
anställning. Finns ett intresse av att ta del av ny teknologi är det inspirerande att få se
hur en ny produkt har tillverkats och även såklart hur den fungerar. Dock tror
medarbetare Large att sociala medier inte har någon betydelse för att bevara
medarbetare eftersom de som redan arbetar på företaget vet vad som tillverkas och
hänger med i arbetsprocessen internt.
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6. ANALYS
I analysen kommer de tidigare lästa vetenskapliga artiklarna kopplas samman med den
empiriska insamlingen. Kapitlet kommer även här delas upp i de två perspektiven;
chefsperspektiv och medarbetarperspektiv. Sedan kommer analysmaterialet användas
för att dra slutsatser som besvarar vårt syfte och vår problemformulering, vilket sker i
nästkommande kapitel.

6.1 Företagsvarumärket Corporate branding
Samtliga företag framhäver vikten i att bygga upp ett väletablerat företagsvarumärke
och är medvetna om vad de vill associeras med. De har en utarbetad strategi för vad de
vill stå för och är överens om att det är mer än själva produkten eller tjänsten som är
viktigt vilket står i linje med Mohan Raj och Choudhary (2008, s. 20-21). Både företag
Medium och företag Large har utarbetade kärnvärden de vill bli förknippade med vilka
de arbetar mycket med för att lyckas förmedla till sina intressenter. Företag Small vill
skapa en helhetsbild av deras varumärke till sina intressenter för att göra de nöjda av
mer än själva tjänsten och bli ett intressant företag.
King (1991, s. 8) anser att de anställda har en viktig del i processen av
företagsvarumärket. Samtliga företag håller med King om att de anställdas roll inom
varumärkesbyggande är viktigt och ser dem som delaktiga aktörer. Utarbetade manualer
är vanligt förekommande hos företag Small och företag Large som dels innehåller vad
som förväntas av den anställde för att framvisa en positiv bild till omgivningen att
associera sig med. Företag Medium arbetar med de anställda i form av att de hela tiden
strävar efter att aktivt engagera sig gentemot sina kunder och att de ska leverera det som
utlovats. Det framgick även att medarbetarnas bemötande är en viktig faktor att bli
associerad med varför medarbetarnas ställning blir avgörande.

6.2 Arbetsgivarvarumärke Employer branding
Det är spridda syner om arbetsgivarvarumärket bland företagen, eftersom det visade sig
att de ser olika på detta i deras arbetsprocesser. Det är bara företag Medium som
använder begreppet arbetsgivarvarumärket och har en strategi utifrån det för att bli en
attraktiv arbetsgivare för att kunna finna värdefull arbetskraft. Det vill säga att det har
skett en tillskrivning av Ambler and Barrow (1996) teori om att det går att bygga upp ett
arbetsgivarvarumärke och därigenom marknadsföra sig för att öka attraktiviteten som
arbetsgivare. De andra två företagen använder alltså inte begreppet men efter vad de
sagt och berättat indirekt arbetar med det. Chef Small var okänd med begreppet
arbetsgivarvarumärke men vid förklaring kunde påvisa deras arbete men det och deras
strävan efter att bli en attraktiv arbetsgivare. Företag Large var bekant med begreppet
men har valt att inte arbeta efter det utan att istället satsa på företagsvarumärket
eftersom det är de uppbyggda kärnvärden företaget har som ska genomsyra hur de vill
framstå som arbetsgivare och attrahera medarbetare. Detta kan kopplas till Mohan Raj
& Choudhary (2008) teori som menar att det är mer kostnadseffektivt att bygga upp ett
varumärke och satsa på det istället för att bygga upp flera. Det kan tänkas vara så att
företag Large inte ser något värde i att bygga upp och investera i ännu ett varumärke
utan att istället investera i ett företagsvarumärke som innefattar alla delar.
Trots att alla företagen inte använder begreppet arbetsgivarvarumärke har vi kunnat
konstatera att samtliga företag arbetar med att göra sig till en attraktiv arbetsgivare för
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att få medarbetare till företaget och även för att bevara de befintliga. Att arbeta med
dessa frågor kan kopplas till en process för att sträva efter att bli attraktiv och en plats
att vilja arbeta på. Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke menar Berthon et al. (2005)
ger fördelar som att relationen mellan medarbetare och arbetsgivare förbättras som kan
leda till att de vill stanna inom företaget och att det är lättare att attrahera kompetent
arbetskraft. Att finna de kompetenta medarbetarna leder också till konkurrensfördelar på
marknaden (Berthon, Ewing & Hah, 2005, s. 153).
Anledningen till att företag Medium började bygga sitt arbetsgivarvarumärke var
eftersom de såg ett problem med att hitta kompetent arbetskraft och tycker också att de
lyckats finna dessa utifrån arbetsgivarvarumärket. Detta i sin tur skapar fördelar på
marknaden då deras arbetssökande ökar. Det tyder på att de har utifrån det upptäckta
problemet insett vikten med att bygga upp ännu ett varumärke sett från
företagsvarumärke för att rikta sig till potentiella och befintliga medarbetare. Trots att
de andra två företagen inte använder sig av begreppet arbetsgivarvarumärke anser vi att
de också arbetar mot att hitta kompetent arbetskraft. De arbetar även med relationer
mellan arbetsgivare och medarbetare då de har kontinuerliga möten och
undersökningar. Företag Small antydde även att arbetsgivarvarumärket innebär att
skapa en bra arbetsplats för de anställda.
De som arbetar med arbetsgivarvarumärket eller processen i att bli en attraktiv
arbetsgivare är snarlika hos företag Large och företag Medium där HR avdelningen
tillsammans med marknadsavdelningen eller kommunikationsavdelning har ansvaret.
Detta kopplas samman med Martin et al. (2005, s, 78) som poängterar att både HR- och
marknadsföringsavdelningen bör samarbeta med arbetsgivarvarumärket för att
effektivast lyckas framställda det. Däremot skiljer sig detta för företag Small vilket kan
bero på att de inte har fördelat ansvaret över olika avdelningar eftersom de högre
uppsatta cheferna hjälps åt kring framställandet av detta.
6.2.1 Faktorer för att bli en attraktiv arbetsgivare
En grund med att vara en attraktiv arbetsgivare ligger i att skapa trivsel hos
medarbetarna för att vidare skapa intresse hos potentiella medarbetare. Samtliga företag
var enade om detta och förklarade vilka specifika fördelar som de anställda erbjuds på
arbetsplatsen.
Att företaget erbjuder utvecklingsmöjligheter eller vidareutveckling var företagen noga
med att framhäva vilket enligt Berthon et al. (2005, s. 162) är en av faktorerna för att bli
en attraktiv arbetsgivare. Företagen menar att det finns möjligheter till att utvecklas
eftersom chanser att pröva på olika positioner inom företaget erbjuds och därmed kan
förbättra sina kunskaper, vilket anses viktigt för medarbetarna. Detta bidrar även till
möjlighet av varierande arbetsuppgifter vilket kopplas till Berthon et al. teori att det är
viktigt att erbjuda en intresseväckande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter
(Berthon et al., 2005, s. 159)
Kunskaperna de får genom arbetet delar de med sig på olika sätt hos företagen. Två av
tre företag tycker det är viktigt att på ett strategiskt sätt kunna dela kunskap mellan
varandra eller på något sätt sträva efter att effektivisera tillämpningen av kunskaperna
och har därför utsatt mötestid för detta. Detta går i linje med en viktig faktor som
Berthon tar upp i sin teori vilket är att medarbetarna ska få tillfällen att tillämpa sina
kunskaper och att även föra dem vidare (Berthon et al., 2005, s. 162). Företag Medium
Student
Handelshögskolan
Vårterminen 2012
Kandidatuppsats, 15 hp

42

menar istället att medarbetarna har chans att dela kunskaper under arbetstid då de har
högt till tag och därför inte har utsatta forum för detta vilket på ett vis kan kopplas till
att de delar kunskap genomgående mellan varandra och att de därför väljer att inte ha
speciella möten för detta.
En annan viktig faktor i den teori Berthon et al. förespråkar är att erbjuda en arbetsmiljö
som är rolig att arbeta på med bra gemenskap och teamkänsla (Berthon et al., 2005, s.
159). Företagen är väl måna om sin arbetsmiljö och menar att de arbetar mycket med
denna för att erbjuda en trivsam arbetsplats. Företag Small och företag Medium var
extra framåt med att de har en bra gemenskap och en rolig arbetsplats att erbjuda sina
medarbetare. Företag Small och företag Large tog även upp en annan aspekt på
arbetsmiljön som de värderat högt och det är att medarbetaren ska känna sig trygg och
säker. Företag Large såg detta som extra viktigt eftersom branschen de verkar inom är
en mer riskfylld arbetsmiljö med hantering av explosiva ämnen och att det händer att de
anställda befinner sig i miljöer med oroshärdar. Företag Medium nämnde även vikten
med att ha en trivsam inre miljö där de satsar mycket på växter och bekväma redskap
tillgängliga för alla.
När det gäller arbetsvillkor och andra ekonomiska värden inom företagen, vilket enligt
Berthon (2005, s. 159) även är en viktig faktor för attraktiviteten, förekommer det
delade åsikter. Dessa villkor skiljer sig mellan företagen och är mycket beroende på vad
de själva anser viktiga och vill ge sina medarbetare. Dessutom menar de att oavsett
vilka villkor företaget har måste de vara tillräckligt bra eftersom de anställda trivs med
att arbeta hos dem samt flera nya söker sig till företaget.
6.2.2 Arbetsgivarerbjudande (EVP)
Studien visar tydligt att de medverkande företagen arbetar med att förmedla sin bild till
omgivningen för att väcka uppmärksamhet. Parment och Dyhre (2009) menar att det är
lätt att försköna bilden vilket är viktigt att undvika för att inte göra nyanställda
missnöjda och lämnar företag samt förmedlar en dålig bild till omgivningen. För att
identifiera hur företagets arbetsgivarerbjudande uppfattas kan det analyseras kring
företagets: image, identitet och profil (Parment och Dyhre, 2009, s. 70).
Hur studiens undersökta företag arbetar med att identifiera sitt EVP framgick det att
företag Medium belyste löftet till intressenter som en central del i företaget och var
noggranna med att inte marknadsföra sig som bättre än vad de kan hålla. Detta kan vara
en betydande anledning till att de också har lyckats förmedla en äkta bild till sin
omgivning eftersom de arbetat efter att verkligen uppfylla alla löften de flaggar för
vilket har getts bekräftelse genom bland annat de priser de mottagit. Detta tillskrivs i
Parment och Dyhres (2009, s. 70) teori kring att det är viktigt att företagen har en
strategi för vilken bild de vill framstå som och vara medveten om bilden uppfattas på
samma sätt av sin målgrupp.
Chef Small nämnde att de har fått bekräftelser från individer i sin omgivning att de
uppfattas på det sätt de strävar efter och tar reda på hur deras medarbetare upplever
arbetsgivaren. Anledningen till att företag Small och företag Medium inte har någon
utarbetad strategi till att ta reda på hur deras bild uppfattas kan tänkas bero på att de
känner att de får svar på detta i och med dialoger och priser de fått av omgivningen utan
att direkt har frågat. Företag Large gör omfattande undersökningar i form av intervjuer
med alla deras inblandade intressenter, från anställda till leverantörer, för att få svar på
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hur väl företagets kärnvärden uppfattas av omgivningen. Detta kan anses som mer
optimalt för att få ett representativt urval vid mätningarna av den bild företaget
förmedlar, vilket kan ses som att företag Large har en omfattande strategi för att
identifiera sina styrkor eftersom de väljer att involvera alla dess intressenter.
Vad chef Medium berättar är att under år 2008 utarbetade de en strategi för att locka fler
kvinnor till företaget genom att lansera en positiv bild av industriyrket. De lyckades öka
antalet sökande kvinnor betydligt mer än tidigare vid denna åtgärd eftersom de i dag har
cirka 20 % kvinnor anställda på företaget. I den studie som Corporate Leadership
Council (2006, s. 7-8) utförde resulterade det i företag som arbetar med att skapa ett
effektivt arbetsgivarerbjudande ökade antalet ansökningar från potentiella anställda.
Starka kopplingar till vad chef Medium berättade om deras tillströmning av antalet
anställda kvinnor kan vi styrka mot vad Corporate Leadership Council anser vad deras
studie resulterade i.
6.2.3 Positionering och kommunikation
Det är viktigt för företag att positionera sig på marknaden som gör dem minnesvärda
hos människor och att skilja sig från sina konkurrenter (Ghodeswar, 2008, s. 7, Marken
2001, s. 32-33). Företagen är medvetna om vilka punkter de skiljer sig från sina
konkurrenter och vanligt är att dessa punkter hänger ihop med de värderingar som
företagen strävar efter. Företag Large håller även här fast vid sina kärnvärden och menar
att det är dessa som måste förmedlas för att hitta rätt position. Det är främst ordet
innovation och att det finns internationella möjligheter på företaget som de vill skilja sig
gentemot konkurrenterna för att få kompetent arbetskraft. Även företag Small ser vikten
i karriärmöjligheterna och tycker att det är de som gör dem utstickande och även att de
redan har ett välkänt varumärke inom sin bransch som gör dem minnesvärda. Företag
Medium lyfter även fram sina värderingar och menar att filosofifrågorna om vad de står
för är de mest unika som skiljer dem från de andra i branschen och även
helhetskonceptet de erbjuder med alla avdelningar samlat under ett tak.
Det räcker inte att företagen vet vad som gör dem speciella utan de måste även lyckas
förmedla sina styrkor, möjligheter och visioner på ett bra sätt för att locka medarbetare
till företaget och på så vis göra sig till det bättre alternativet (Sutherland, et al., 2002,
19). Effektiva sätt menar Marken (2001, s. 7) är att använda marknadskommunikation
som bland annat kan vara reklam eller PR. Detta styrks med att företagen använder sig
av bland annat PR-byråer, företagets hemsida, mässor och föreläsningar för att
kommunicera till omgivningen. Vanligt förekommande är även att stor vikt läggs på de
anställda och att förmedla dessa saker till dem eftersom de då på ett naturligt sätt även
kommuniceras till omgivningen.
6.2.4 Företagets image och hur det upplevs av medarbetarna
Som vi nämnt tidigare inser företagen som ingår i studien vikten av att medarbetarna
har stor påverkan på arbetsgivarens attraktionskraft. Därför arbetar samtliga företag med
att tillfredsställa sina medarbetare för att påvisa en bra bild av en bra arbetsplats där de
vill stanna kvar på istället för att byta arbetsgivare vilket refereras i Backhaus (2004)
teori.
Herrbach och Mignonac (2004), Carmeli och Freud (2002) samt Riordan et al. (1998)
betonar i sina teorier kring vissa faktorer som är jobbtillfredsställelse, inställning till
engagemang och känslor på arbetsplatsen och menar att detta hänger ihop med
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företagets image. Om medarbetarna har en bra bild av företaget och känner sig nöjda
kommer de också utföra en bättre arbetsinsats och dessutom visa en önskvärd bild utåt
som attraherar nya medarbetare. Vår studie tyder på att företagen ser mycket till detta
och är delaktiga i vad medarbetarna vill och hur de mår. Samtliga medverkande företag
använder sig av samtal eller undersökningar där områden som trivsel och arbetsmiljö
diskuteras om vad som bör förbättras. Alla företag framhäver att det är viktigt att låta
medarbetarna vara engagerade i olika typer av projekt och att vara en del av
beslutsprocessen.
I Herrbach och Mignonac (2004) teori fann de även att chefer med
marknadsföringsexamen var mer medvetna om att ett samband föreligger mellan image
och faktorerna jobbtillfredsställelse, inställning till engagemang och känslor på
arbetsplatsen. Detta jämfört med chefer som har en examen i finansiering eller
redovisning. Vi har tyvärr inte kunnat genomföra en analys kring detta eftersom de
medverkande cheferna inte haft dessa utbildningar.
6.2.5 Storytelling
Gemensamt för de undersökta företagen är att samtliga använder sig av någon form av
storytelling i organisationen. Att företagen arbetar med detta styrker tidigare forskning
av Swap et al. (2005) samt Barker och Gower (2011) eftersom de anser storytelling vara
en effektiv kommunikationsmetod. Alla visar att de är medvetna vilken effekt
storytelling kan skapa enligt vad Swap et al. fann i deras studie. Företag Small använder
en film som syftar till att grundaren vill förmedla historian bakom företaget och ge en
förståelse av företagets mål och koncept. På arbetsplatsen använder de denna för
befintligt anställda och numera har de en rutin vid nyrekrytering att visa upp filmen.
Detta upplever chef Small skapar mer respekt för varandra och företaget. I enlighet med
den studie Swap et al. (2005) har påvisat stämmer det som de kom fram till med hur
företag Small arbetar med detta.
Det som berättades i intervjuerna med de två övriga företagen är att de arbetar med att
utveckla en storytelling inom företaget. Företag Large ska framöver arbeta med hur de
aktivt kan använda storytelling för att i sin arbetsprocess bidra med ett mervärde. Vidare
anser Gower och Barker att storytelling handlar om att etablera en social relation med
omgivningen, vilket ökar förmågan att minnas när historian kan placeras i ett
sammanhang (Barker och Gower, 2010, s. 306). Den indirekta storytelling företag Large
använder sig av är för att skapa långa relationer med kunder genom att framhålla
företagets kärnvärden. Att lyckas med framförandet av dessa förespråkar Swap et al.
storytelling som en framgångsrik metod och skapar fördelar vid spridningen av
företagets mervärde. (Swap et al., 2005, s. 110-111)
Den mest tydliga storytelling företag Medium använder sig av är deras medarbetarfilm
som visar hur det är att arbeta på företaget. Även detta stämmer överens med vad Barker
och Gower anser i sin vetenskapliga artikel, vilket menar att förmågan att lägga
berättelsen på minnet ökar när det går att sätta filmen i ett sammanhang. (Barker och
Gower, 2005, s. 302) Vid intervjun framgick det att företag Medium har påbörjat skapa
en variant av storytelling utifrån hur företaget grundades och resan fram till vad
företaget är idag, vilket kommer att rikta sig mot både befintligt anställda och
potentiella anställda.
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6.3 Sociala medier
Vår studie visar att sociala medier är ett fenomen som skiljer sig mellan företagen där
alla har kommit olika långt. Inget tydligt samband om användning av vissa typer av
medier har framkommit mellan de tre företagen och samtliga företag anses också vara
på olika kunskapsnivåer inom det. Facebook är vanligast förekommande hos företagen i
vår studie eftersom både företag Small och företag Large använder sig av det. Andra
sociala medier som företagen använder sig av är Spotify, Youtube, forum samt bloggar.
Alla dessa nämnda sociala medier förutom Spotify framgår av vad Kaplan och Haenlein
anser vara ett effektivt sätt att marknadsföra sig på (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60).
Vidare har företagen kommit olika långt i användningen av sociala medier där chef
Large tycker att de förstår sociala medier på ett bra sätt men måste fundera över om de
verkligen vill nå ut till den målgruppen och chef Medium som menar att de gärna vill
synas där men måste få en bättre förståelse över det först. De har alltså frågor att
fundera över men som också tar tid i och med att de inte har någon på heltid som arbetar
med detta. Det är främst chefer som har andra ansvarsområden samtidigt eller PRbyråer som ägnar sin tid till sociala medier varför de ibland kan tänkas komma i andra
hand. I och med detta stämmer detta inte överens med (Affärsdata, 2012) som menar att
det bli vanligt att företag anställer medarbetare för att på heltid arbeta med sociala
medier. Även att företagen i sig inte är speciellt stora gör det svårt att ha resurser för att
ha människor anställda med att bara ägna sig åt sociala medier av bland annat
ekonomiska skäl. Vissa företag har även framhävt att de inte har resurser för att
handskas med sociala medier vilket vi därför ser att en anställd för detta skulle vara
gynnsamt.
Vad gäller att förmedla sitt arbetsgivarvarumärke genom sociala medier var väl inte alla
företag helt inflytelserika med, men att det ändå kan göras koppling till detta. De menar
också som nämnt tidigare att de är i en startfas och det kommer bli allt mer viktigt i
framtiden.
6.3.1 Social interaktion
En tydlig koppling mellan vad företagen svarade om att skapa social interaktion var i
enlighet med vad Lin och Lu skriver om att företag måste sätta sig in i sociala medier
genom att förstå vilken målgrupp som använder dem, vad de vill ha och vad som
engagerar dem att använda dessa (Lin & Lu, 2011, s. 565). Företag Large är medveten
om detta eftersom de utreder för tillfället vad omgivningen har för önskemål om
företagets närvaro i sociala medier innan de väljer att satsa i sociala medier. Företag
Medium visade sig även inse vikten av att förstå sociala mediers funktion innan de
väljer att utveckla användandet av sociala medier.
Att väcka ett intresse hos sina besökare på de sociala nätverksplatser företaget har valt
att synas på är viktigt. Företag Small som redan har etablerat sig ute i sociala medier
interagerar genom att ständigt uppdatera information, bilder och blogga. Samt att de
låter alla medarbetare på företaget vara delaktiga att uppdatera bloggen skapar en
ökning av förtroendet till deras omgivning. De syns i både traditionell media och sociala
medier, vilket företaget har upplevt skapa en tillströmning av framförallt nya kunder.
Detta analyseras till vad Lin och Lu visat i sin studie, att dessa åtgärder som att
uppdaterar olika medel som bilder och videos, vilket resulterar till att det gradvis byggs
upp ett förtroende till företaget och ökar flödet av återkommande besök och bli
intresserad av vad företaget erbjuder (Lin & Lu, 2011, s. 566-569).
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Företag Medium anser i enlighet med Lin och Lu (2011) att det är viktigt att skapa en
dialog med omgivningen för att bygga upp en förtroendegivande relation genom att
interagera. Vad företaget använder sig av för tillfället är forum vilket skapar en social
interaktion men medger att Facebook och Twitter är två sidor som kan vara de mest
användbara för att skapa social interaktion varför de strävar efter att synas inom en snar
framtid.
6.3.2 Sociala medier i samband med rekrytering
Fördelen att använda sociala medier i samband med rekrytering har visat sig vara både
tids- och kostnadseffektivt, vilket underlättar rekryteringsprocessen enligt Doherty. Det
anses även vara lättare att hitta ett företag som rekryterar via sociala medier och bidrar
till en modernare bild av företaget som ökar attraktiviteten att söka anställning hos
företaget. (Doherty, 2010, s. 11-13) Samtliga företag i uppsatsen har prövat att använda
sociala medier i samband med rekrytering men hur de valt att använda det liknar inte
varandra. Företag Small har prövat att lägga ut rekryteringsannonser via Facebook men
upplevde inte att de fick rätt sökande målgrupp vilket kan motsäga Doherty i frågan om
att det ska vara tids- och kostnadseffektivt.
Företag Medium har inte prövat att annonsera lediga tjänster på sociala medier i samma
utsträckning men däremot valt att lägga ut en film om hur det är att arbeta på företaget
på Youtube. Den effekt företaget upplever filmen har skapat är att intressenter har
kommenterat att det verkar vara en trevlig arbetsplats och därför lämnat intresseanmälan
eller sökt anställning hos dem. Relaterat till vad Doherty (2011) tidigare har funnit om
att företag syns i sociala medier för samband av rekrytering ökar attraktiviteten, vilket
detta för företaget faktiskt har gett upplevd ökad attraktivitet.
Företag Large använder Twitter i viss utsträckning i samband med rekrytering, tanken
bakom att använda det var för att öka flödet till företagets hemsida och därmed läsa mer
om lediga tjänster samt möjligheter till att söka exjobb. Vad detta gav för effekter är i
nuläget svårt att svara på för företaget eftersom de håller på att implementera ett
analysverktyg på deras hemsida för att se vilken trafik det gav att använda sociala
medier. Varför företagen har valt att pröva sociala medier är för att det anser att det
finns fördelar vid rekrytering som även Doherty (2011) anser, men som i vissa fall inte
har gett önskat resultat.
6.3.3 Word of mouth
Samtliga chefer från företagen håller med om att information sprids snabbare på Internet
och att fler människor kan ta del av vad som har skrivits. Att notera i samband med
intervjuerna anser två chefer att ett varumärke tar längre tid att bygga upp än vad det tar
att rasera, vilket menar att negativ informationsspridning påverkar företaget betydligt
mer men samtidigt är svårt att kontrollera. Detta menar även flera forskare som i sina
vetenskapliga artiklar berör området och betonar att word of mouth har blivit en viktig
del i företagets marknadsföring, genom att individer sprider information om företaget
vidare i sin omgivning. Dessutom sprids information om företag allt oftare på Internet
och sociala medier, vilket har en mer effektiv slagkraft eftersom det når ut till fler på en
kortare tid (Silverman, 2001; Kaplan & Haenlein, 2011; Hong & Yang, 2009). Företag
Medium menar också att de håller sig undan från detta i och med att de inte syns på
exempelvis Facebook och därmed minimerar risken att göra något fel som påverkar en
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negativ ryktesspridning. Å andra sidan kan det också ses från den vinkeln att de inte har
ständig koll på vad som skrivs och därför svårt att motverka negativa rykten.
Utifrån vår studie har vi tolkat att företagen arbetar mycket med sina värderingar och
fördelar företagen erbjuder för att tillfredsställa sina intressenter och på så vis skapa ett
gott rykt, mycket eftersom ett negativt rykte har större inverkan på hur företaget
uppfattas. Detta menar Hong och Yang är viktiga delar för att skapa en positiv word of
mouth om företaget via de sociala medierna och därmed också skapa
konkurrensfördelar på marknaden (Hong & Yang, 2009, s. 397-398). Vidare menar
också Van Hoye och Lievens att detta leder till ökat attraktionskraft för företaget (Van
Hoye & Lievens, 2007, s. 2039) vilket tyder på att företagen gör rätt i att arbeta med sitt
rykte i strävan efter att attrahera arbetskraft eftersom det sannolikt påverkar
attraktionskraften.

6.4 Analys medarbetare
6.4.1 Uppfattning av arbetsgivare
Gemensamt för de tre medarbetarna i studien är att de anser sina arbetsgivare förmedlar
en bra bild. De ord som har använts för att beskriva deras bild är ansvarsfull,
utvecklingsmöjligheter, rolig, jämställdhet och att det finns en bra känsla på
arbetsplatsen. Det i sin tur stämmer till viss del överens med vad de tre cheferna har
sagt. Detta kan tyda på att företagen har lyckats med att positionera sig som arbetsgivare
enligt vad Sutherland et al. (2002, s. 19) anser vara möjligt genom att lyfta fram sina
visioner, möjligheter och styrkor som arbetsgivare.
Vad gäller förväntningarna av arbetsgivaren som två medarbetare hade innan de blev
anställda på företaget har än så länge inte uppfyllts i den utsträckning som de önskat.
Detta var på företag Small och företag Large och båda handlade om att företaget
förmedlade en bild av att erbjuda bra möjligheter till vidareutveckling vilket de inte
tycker har uppfyllts än. Parment och Dyhre lägger fram att det inte är effektivt att
förmedla en bild som sedan inte blir uppfylld, eftersom det kan det leda till att den
anställde blir omotiverad och väljer att lämna företaget på grund av att förväntningarna
inte blev uppfyllda (Parment & Dyhre, 2009, s. 66-70). Detta gör det nödvändigt för
företagen att anlysera över och ta i beaktande. Att företag Medium inte drabbats av detta
kan vara eftersom deras kärnvärde precision strävar efter att hålla sina löften, men det är
svårt att avgöra eftersom medarbetare Medium inte hade några specifika förväntningar
innan.
Vad som starkast utmärker en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som ingår i
studien är att det ska finnas möjlighet till att kunna utveckla sig i karriären. Denna
faktor präglades även som en viktig faktor för att vara attraktiv som arbetsgivare i
Berthon et al. (2005, s. 159) studie och dessutom ansågs många av de resterande
faktorerna som de tar upp i sin studie även attraktiva för medarbetarna. Vid en
jämförande analys av vad medarbetarna anser gentemot vad cheferna har svarat att de
erbjuder stämmer det till stor del överens men det finns vissa saker som båda
perspektiven inte tog upp.
För att ställa chef Small mot medarbetare Small är det varierande uppgifter, utrymme att
lära sig av varandra, personalvård, att kunna vara med och påverka vilket sortiment
företaget ska arbeta som överensstämmer med varandra. Vad som skiljdes åt var att
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medarbetare Small inte tycker att cheferna på företaget behandlar alla likadant eftersom
i och med att de är vänner privat bidrar ofta till att de är oprofessionella på
arbetsplatsen. Medarbetaren var dessutom missnöjd med att de inte ingår i en facklig
organisation vilket skapar ojämna lönenivåer. Företag Small uppfyller fyra av de fem
faktorer Berthon et al. (2005) kom fram till. Vad som inte är uppfyllt är faktorn
ekonomiskt värde eftersom det finns en viss missnöjdhet gällande lönen, eftersom de
inte går efter något fack. Eftersom denna situation råder skulle det vara möjligt att om vi
skulle ha intervjuat någon annan av medarbetarna skulle denne eventuellt anse ha en
rättvis lön.
För att jämföra de åsikter och uttalanden de två respondenterna hade på företag Medium
bekräftas även fyra faktorer som Berthon et al. (2005) har som resultat i sin studie. Vad
som stämmer överens mellan vad chef Medium och medarbetare Medium är att
arbetsgivaren erbjuder en spännande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, god
gemenskap, att det finns karriärmöjligheter och samhörighet. Den sista faktorn
ekonomiskt värde är tvärtemot vad Berthon et al. (2005) beskriver om en arbetsgivare
som erbjuder lön över genomsnittet är attraktiv. I detta fall säger chef Medium att de
inte erbjuder den bästa lönen men värdesätter att alla medarbetare ska känna sig viktig i
företaget. Vad medarbetare Medium berättade vid intervjun var att denne inte var säker
på att ta ett arbete med högre lön eftersom då finns risken att arbetsmiljön inte skulle
vara lika bra. Det finns ett samband med det utfall Corporate Leadership Council (2006)
visade i sin studie, vilket innebar att företag som arbetade med att bygga upp ett starkt
arbetsgivarerbjudande minskade sina lönekostnader med tio procent. En jämförelse
mellan detta resultat och vilken information vi fick av företag Medium kan det anses att
företaget har lyckats skapa ett starkt arbetsgivarerbjudande eftersom de kan ha en lägre
lön. Samt att det finns en koppling till vad Herrbach och Mignonac kom fram till i deras
studie som bevisar att ett gott rykte om företaget tenderar till att skapa
arbetstillfredsställelse och behålla befintligt anställda (Herrbach & Mignonac, 2004, s.
82).
Vad gäller analysen på hur företag Large arbetar med dessa faktorer som att vara en
attraktiv arbetsgivare som Berthon et al. (2005) framhäver, finner analysen att det även i
detta företag tyder på att dessa faktorer uppfylls väl. De frågor under intervjun som
berörde vad företaget erbjuder sina anställda visade det sig att det finns goda
möjligheter till varierade arbetsuppgifter efter önskemål, arbetsmiljön anses vara ett
viktigt område eftersom de har en utarbetad strategi för hur företaget ska arbeta med
detta, god lönenivå och avtal med fackliga organisationer samt att de tar vara på
medarbetarnas kunskaper med leans som syftar till att fånga upp och förbättra
kunskapen inom företaget. Det perspektiv som medarbetaren på företaget beskrev vara
viktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare är att det skall finnas möjlighet till
karriärsutveckling, motiverad av att arbeta med högteknologiska produkter, att inte vara
låst till sina arbetsuppgifter, trygghet på arbetsplatsen och att företaget har en
tillfredställande lönenivå. Utifrån vad respondenterna svarat föreligger det ett
medvetande om dessa faktorer även hos företag Large. De både perspektiven vid en
jämförande analys värdesätter likartade faktorer som anses vara förknippad med en
attraktiv arbetsgivare, vilket leder till att det existerar en tydlig koppling till det resultat
även Berthon et al. (2005) kommit fram till.
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6.4.2 Uppfattning av arbetsgivare i sociala medier
Vad som framgick vid intervjuerna med cheferna är att alla tre företag närvarar idag i
diverse typer av social media. Det som har varit en intressant fråga att reflektera kring är
om hur väl medarbetarna känner till dess arbetsgivare i sociala medier. Det framgick att
medarbetare Small och medarbetare Large känner till att företaget finns på sociala
medier och har även besökt dem. Medarbetare Medium hade däremot inte koll på att
arbetsgivaren syns och arbetar med sociala medier, vilket dock kan bero på att personen
själv inte är aktiv på Internet under fritiden.
Medarbetare Small är delaktig i företagets närvaro på sociala medier eftersom alla
medarbetare får vara med och uppdatera företagets blogg. De tre största faktorerna som
ligger till grund för att besökare ska återvända till företagets hemsida är social
interaktion, delade värderingar och förtroende som Lin och Lu understryker i sin studie
(Lin & Lu, 2011, s. 566-569). Vad som därmed framgår i arbetet med sociala medier
hos företag Small är att alla medarbetare uppdaterar företagets blogg. Det tyder på att de
lyckats skapa delade värderingar med sina besökare eftersom medarbetarna
representerar hela företaget, vilket kan öka trovärdigheten hos företaget och besökarna
vill besöker åter bloggen.
De vetenskapliga artiklar uppsatsen behandlar är att word of mouth har blivit en viktig
del i företagens marknadsföring och innebär att individer sprider information om
företaget vidare till sin omgivning. Vad vi hört av samtliga medarbetare är att de aktivt
talar bra om respektive arbetsplats till vänner, familj och andra i sin närhet. När det
uppstår en positiv känsla om företaget tenderar individen att sprida det vidare till sin
omgivning, i deras studie syftar de även på att det sprids över sociala medier eftersom
det ger en stor räckvidd att sprida gott rykte om företaget. Vad som framgick vid
intervjun med medarbetare Small är att de ofta blir omnämnd i kända bloggar som ökar
tillströmningen av kunder när det händer. Det styrker den studie som Hong och Yang
har utfört om hur positiv word of mouth har stor inverkan på företag vid spridning av
information om företaget (Hong & Yang, 2009, s. 397-398).
Vad som stämmer överens är att samtliga medarbetare har den uppfattning att sociala
medier är ett bra verktyg för att attrahera nya medarbetare genom att väcka ett intresse,
men inte för att bevara de befintliga. Framför allt att det finns en yngre målgrupp och att
många människor är aktiva på sociala medier. Dessutom fanns en gemensam värdering
bland medarbetarna på respektive företag om att sociala medier inte bidrar till att bevara
de befintligt anställda. Medarbetare Large har en åsikt om sin arbetsplats som är ett
innovativt företag med högteknologiska produkter att om företaget visar hur en ny
produkt fungerar ger det större möjligheter för omgivningen att bli intresserad av
företaget och söka anställning eftersom att det kan ha inspirerat till att vara en del av att
arbeta på företaget. På detta sätt kan företaget skapa likvärdiga värderingar till sin
omgivning och därmed göra sitt varumärke mer attraktivt (Lin & Lu, 2011, s. 565).
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7. SLUTSATS
I detta kapitel presenterar författarna de slutsatser som studien kommit fram till.
Slutsatserna baseras utifrån syftet, problemformuleringen samt vad som visades i
studiens analys. Vi ger även rekommendationer till företagen och avslutar med förslag
på framtida forskning.

7.1 Slutsatser
Syftet med studien är att få en förståelse över hur företag arbetar med att bli attraktiva
arbetsgivare och även sociala mediers betydelse i denna process. Dessutom undersöka
om denna arbetsprocess skiljer sig beroende på hur stort företaget är baserat på antal
anställda. Vidare har vi kompletterat med att intervjua en medarbetare inom varje
företag för att få förståelse över om arbetet chefen förmedlar stämmer överens med
medarbetarens uppfattning samt medarbetarens bild av en attraktiv arbetsgivare, vilket
underlättar för att kunna ge värdefulla rekommendationer till företaget.
Studien indikerar på att samtliga företag anser att det är viktigt att framstå som en
attraktiv arbetsgivare och arbetar därför mot potentiella och befintliga medarbetare för
att lyckas med detta. Dock kan arbetsprocessen urskiljas på många håll mellan företagen
och visar att synen på arbetsgivarvarumärket är splittrad. Arbetsgivarvarumärket är inte
ett självklart begrepp för företag att bygga en strategi utifrån, eftersom endast ett företag
i studien gör detta, men de är ändå medvetna om hur de ska marknadsföra sig för att bli
attraktiva. Vad som kan urskiljas är också att det mindre företaget är mer okänt med
begreppet än det medelstora och stora företaget. Detta gör att dessa är mer medvetna om
att kunna utveckla en strategi utifrån detta, även fast de kan välja att avstå från det. Vad
vi även kan se är att de större företagen, medelstora och stora, har bestämda avdelningar
inom företaget som samarbetar inom området i att bli en attraktiv arbetsgivare vilket det
mindre företaget inte har resurser för.
Hur företagen vidare arbetar med att bli attraktiva handlar mycket om att erbjuda
utvecklingsmöjligheter och spännande, varierande arbetsuppgifter för sina medarbetare,
vilket alltså inte skiljer sig åt mellan företagen. Vidare ser vi att företagen tycker det är
viktigt att förmedla vilka de är genom sina värderingar och visioner för att skilja sig från
konkurrenter och på så vis bli attraktiva arbetsgivare. Det som tydligt kan urskiljas här
är att medelstora och stora företag har mer utarbetade strategier i form av kärnvärden
som hela företaget tar del av för att vidare förmedla dessa till omgivningen. Det minsta
företaget är inte lika utvecklat i detta stadium även fast de har regler för hur de anställda
ska agera på arbetsplatsen.
Sociala mediers roll i arbetsprocessen av att bli en attraktiv arbetsgivare visar sig vara
ett nytt verktyg som inte riktigt ännu är implementerat hos företagen idag. Det är tydligt
att företagen använder sociala medier men inte specifikt riktat för att attrahera
potentiella medarbetare, men att det sker indirekt genom att företagen finns och syns via
de sociala medierna. Studien visar att företag generellt sett tycker att det är viktigt att
synas i sociala medier eftersom de både snabbt och brett når ut till sin omgivning och
därför är ett effektivt sett att hitta arbetskraft. Samtidigt måste enskilda företag lära sig
att förstå hur verktyget ska hanteras för att det ska ge en positiv effekt till arbetsgivaren
och även reda ut om sociala medier är rätt medel för att nå den önskade arbetskraften.
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Vad studien kommit fram till är att företagen använder sig av blandade sociala medier
men det svårt att kunna urskilja vilka medel som är specifika för vilka företag. Att tyda
från studien avgörs detta mycket av personliga åsikter och inte beroende på företagets
storlek. Däremot indikerar studien att det stora företaget har kommit längre i kunskapen
om sociala medier och antyder att de förstår dem bra, vilket de andra företagen inte gör i
samma utsträckning.
Utifrån intervjuerna med medarbetarna på respektive företag kan vi dra slutsatsen att
alla tre företag anses som attraktiva arbetsgivare då de påvisar en bild av en bra
arbetsplats och företag. Därför har de generellt sett också lyckats med sina
arbetsprocesser för att bli en attraktiv arbetsgivare sett från medarbetarna. Dock har det
förekommit vissa oense åsikter mellan medarbetare och chef som tyder på att de inte
uppfyller vissa erbjudande som cheferna framstår sig stå för. Detta kompletteras för det
mesta med andra positiva saker inom företaget för att motivera dem att stanna kvar
inom företaget. Detta tas i beaktande vid rekommendationerna nedan.

7.2 Rekommendationer
Eftersom tidigare forskning av Lin och Lu (2011) bevisat att det är viktigt att företagen
försöker identifiera vilka faktorer som påverkar individen att besöka en hemsida kan en
rekommendation göras till dem att ta reda på vad det är som gör företaget intressant. Att
publicera en video på någon av de sociala nätverksplatserna kan skapa intresse hos
omgivningen om till exempel hur en ny innovativ produkt fungerar eller visa de senaste
modetrenderna. Detta är en rekommendation som alla de tre företagen kan ta del av och
ha i åtanke om deras närvaro på sociala medier.
En rekommendation till företag Small och företag Medium är även att de bör undersöka
hur de uppfattas som arbetsgivare i ett större perspektiv än vad de gör idag, eftersom
Parment och Dyhre (2009) anser det viktigt att veta hur andra målgrupper uppfattar
företaget som arbetsgivare. Att endast basera omgivningens bild på kommentarer från
kunder och bekanta kanske inte visar en äkta bild av företaget menar vi. Därför vore det
bra att utvärdera detta i ett större perspektiv och utveckla deras undersökningar som de
har idag, ett exempel är att skicka ut enkäter eller göra intervjuer med alla företagets
intressenter.
Vid uppbyggandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke utgör medarbetarna grunden
eftersom de befinner sig på arbetsplatsen. Om företaget ser till att de trivs kan det i sin
tur förmedla en bra bild av företaget utåt och skapa yttre arbetstillfredsställelse. Vid de
intervjuer som studien har utfört framgick det att samtliga företag har utvecklingssamtal
om hur de anställda upplever arbetsgivaren. Företag Large och företag Medium har
även årliga enkäter som de anställda får fylla i. Vad som kan vara en rekommendation
till företag Small är att utforma anonyma enkäter, eftersom det visade sig att den
uppfattning av företaget skiljde sig mest mellan vad chef Small och medarbetare Small
berättade. Denna rekommendation görs för att vara medveten om att företaget bör
undvika att förmedla en bild av företaget som inte kan hållas.
En reflektion som uppstod vid intervjuerna hos företag Medium var att medarbetaren
svagt kände till att de närvarar på Youtube. Därför kan ett förbättringsområde för
företaget vara att de ska ha som mål att göra sina medarbetare mer medvetna om deras
medverkan i sociala medier och även deras planer för framtiden. Detta skulle också
bidra med att de kan dela med sig av informationen till sina vänner och bekanta.
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Utifrån vad som diskuterades i intervjun med chef Small framgick det att de anser att
det kan vara svårt att samarbeta med en PR-byrå när de marknadsför sig via de sociala
medierna. Detta eftersom en extern part inte är lika insatt i företagets koncept. Därför är
en rekommendation att företag bör arbeta internt med detta för att förmedla en äkta bild
av företaget och garantera att de marknadsför sig på ett önskvärt sätt. Att ha en anställd
på företaget som ägnar sig åt sociala medier har vi läst i Affärsdata (2012) numera är
vanligt förekommande hos företagen för att lyckas hantera dem.
Vad vi märker efter studien är att löften i företagen är viktigt då två medarbetare
framhävt missnöjdhet med utlovade löften som inte kunnat uppfyllas. Parment och
Dyhre (2009) menar att ett misslyckat löfte kan leda till att medarbetaren bli omotiverad
och lämnar företaget. Därför menar vi att det är viktigt för företagen att arbeta med detta
och att vara noggranna med att inte lova mer än vad de kan vara säkra på att också
erbjuda vid en anställning. Ett löfte som inte uppfylls är sämre än inget löfte alls.

7.3 Framtida forskning
I detta avsnitt kommer vi presentera förslag på framtida forskning inom området som
skulle vara intressant att studera utöver de punkter som vi fått besvarat i vår studie.
•

En studie som ämnar jämföra hur arbetsprocessen för området skiljer sig åt
mellan olika typer av branscher.

•

En studie som jämför företag som är olika stora men i samma bransch för att
tydligare se om storleken har betydelse i arbetsprocessen utan att specifik
bransch kan ha påverkan.

•

En kvantitativ studie på potentiella medarbetare vars syfte är att undersöka vad
som attraherar dessa till att söka anställning till en arbetsgivare. Detta för att
vidare kunna hjälpa företagen i hur de effektivt kan arbeta med detta område för
att attrahera medarbetare.

•

Om arbetsgivarvarumärket ökar i användningen hos företag vore det av intresse
att forska kring betydelsen det har gett dem och om de märkt någon betydande
skillnad sedan tidigare.

•

Även, samma undersökning som ovan, om sociala medier skulle öka i
användningen hos företag. Två av studiens undersökta företag ligger just nu i en
fas där de håller på att utveckla användandet av sociala medier vilket tyder på att
förändringar kommer att ske.
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9. SANNINGSKRITERIER
Vid en kvalitativ undersökning kan kriterierna tillförlitlighet och äkthet bedömas för att
avgöra kvaliteten av studien. Tillförlitligheten är uppdelad i fyra delkriterier vilka är:
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka och bekräfta.
Äkthet syftar till mer generella frågor om allmänheten som berör forskningspolitiska
frågeställningar vilka är: rättvis bild, otologisk äkthet, pedagogisk äkthet, katalytisk
äkthet och taktisk äkthet. (Bryman, 2011, s. 352-357)

9.1 Tillförlitlighet
9.1.1 Trovärdighet
Studiens trovärdighet innebär att den sociala verkligheten säkerställs på rätt sätt och
därmed påvisar rätt bild till omgivningen (Bryman, 2011, s. 354). För att uppnå
trovärdighet i vår studie har vi varit ytterst noggranna när vi transkriberat den inspelade
intervjun till text. Detta innebär att vi aldrig dragit förhastade slutsatser om vad som
sagts eller liknande utan alltid lyssnat grundligt på inspelningen även om det inneburit
att gå tillbaka flera gånger. Att vi dessutom skickade tillbaka materialet till
respondenterna försäkrar oss ytterligare att det stämmer överens med verkligheten. Vi
anser därför att materialet har nått en hög grad av trovärdighet eftersom vi bearbetat
materialet noggrant och att respondenterna har godkänt materialet samt gjort rättelser i
det. För att få en bättre bild av verkligheten och stärkt trovärdigheten av den kan det
även tänkas ha varit fördelaktigt att inkludera fler företag i studien. Vi menar att vi har
uppnått vårt mål som var att få en bättre förståelse kring ämnet och därför uppfyllt de
resultat vi velat.
9.1.2 Överförbarhet
Överförbarhet syftar till i vilken grad studiens resultat kan överföras till en annan miljö
(Bryman, 2011, s. 355). Av den orsaken att vi använt oss av en intervjumetod gör att vi
endast har kunnat studera ett fåtal aktörer sätt till hela populationen vilket oftast är fallet
i en kvalitativ forskningsmetod. I och med detta fokuserar vi mer på det unika och att på
ett mer djupgående plan skapa en förståelse kring det som undersöks vilket gör att det är
svårt att generalisera resultatet till en annan miljö. Därför har målet varit att kunna
överföra resultatet till våra befintliga teorier och förstå detta istället för att vara inriktade
på att kunna generalisera det till olika miljöer. För att kunna konstatera att resultaten
gäller för alla små företag, medelstora eller stora företag skulle vi vara tvungna att
studera fler företag inom varje område. Förhoppningsvis stämmer bilden vi fått från
dessa tre storleksgrupper någorlunda överens med verkligheten men vi kan endast
utifrån denna studie öka förståelsen hur de arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare
inom de valda företagen. Däremot kan studien genomföras på alla typer av företag och
inte endast de vi valt vilket i sig gör själva studien överförbar. Undersökningen är inte
begränsad inom en viss bransch eller liknande vilket gör att det som studeras är möjligt i
många fler miljöer än i den vi undersökt.
9.1.3 Pålitlighet
Det tredje delkriteriet inom tillförlitligheten är pålitlighet som betyder ett granskande
synsätt på studien genom att det tydligt framgår redogörelser för olika val och
forskningsprocesser under arbetets gång (Bryman, 2011, s. 355). För att ge en bättre
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förståelse för läsaren har vi redogjort för uppsatsens alla metodval, utgångspunkter,
undersökningens genomförande och liknande för att underlätta vid tolkningar och
påvisa kvaliteten av studien. Vi har även granskat vårt använda material, vetenskapliga
artiklar och litteratur, och strävat efter att använda olika källor för att stärka fakta och
argument för att öka pålitligheten av studien.
9.1.4 Möjlighet till att styrka och bekräfta
Möjlighet att styrka och bekräfta inbegriper i vilken utsträckning det går att styrka
resultatet och att forskaren agerat i god tro vilket innebär att forskaren avsiktligt inte
låtit egna värderingar påverka studiens utformning (Bryman, 2011, s. 355-356). Det är
näst intill omöjligt att vara helt objektiva i en kvalitativ studie eftersom det är ord som
ska tolkas och de sociala aktörerna som är delaktiga i undersökningen hela tiden formar
verkligheten. Däremot har vår kunskapsnivå inom arbetsgivarvarumärket varit låg vilket
gjort att vi kunnat vara objektiva i en stor utsträckning då vi inte haft speciellt många
egna värderingar eller förutfattade meningar inom området. Vi har hela tiden strävat
efter att inte låta medvetna värderingar påverka studien men kan inte veta säkert om
omedvetna värderingar varit med och påverkat resultatet. Att vi har spelat in
intervjuerna gör att vi har kunnat återgå till vad respondenten har sagt och minimerar då
att dra egna slutsatser eller låter egna värderingar spela in.

9.2 Äkthet
9.2.1 Rättvis bild
Om forskaren i och med framställandet av undersökningen påvisar alla olika åsikter och
uppfattningar från intervjupersonerna som finns med och påverkat studien skapas en
rättvis bild (Bryman, 2011, s. 357). Detta baseras mycket på hur forskarna tolkar de
olika intervjupersonernas svar och attityd. För att öka chansen till en rättvis bild av
tolkningen av respondentens svar har vi varit noga med att båda författarna har fått ta
del av intervjun. I de fall endast en av författarna har genomfört intervjun har den andra
fått lyssna på inspelningen i efterhand. Att vi dessutom, dock vid ett fåtal tillfällen, har
kunnat närvara båda två vid intervjutillfällena har gjort det möjligt att i högre grad
kunna observera omgivningen och uppfattningar om intervjupersonen som kan påverka
studiens utformning. Utöver detta, som vi nämnt tidigare, har vi försökt vara så
objektiva som möjligt och inte medvetet valt bort något som respondenterna sagt som
kan missvisa bilden av resultatet. Vidare har vi även valt att använda citat inom vissa
huvudområden av studien för att göra resultatet mer levande och påvisa en rättvis bild.
9.2.3 Ontologisk äkthet
Ontologisk äkthet uppnås om deltagarna i undersökningen upplever att de har fått en
bättre förståelse om sin sociala situation och miljö (Bryman, 2011, s. 357). Vi anser att
detta uppfylls eftersom syftet i studien är att få en ökad förståelse kring arbetsprocessen
i att bli en attraktiv arbetsgivare vilket vi också genererat i våra resultat. Företagen har
satt sig in i en viktig situation på företaget och diskuterat kring frågor som berör dem.
Vidare har de kunnat ta del av förändringar och åtgärder vilket skapar förståelse kring
sin nuvarande och framtida situation. Då sociala medier är ett ganska nytt verktyg för
företagen och många som inte riktigt hade börjat använda sig av det i form av att stärka
sitt arbetsgivarvarumärke så kan studiens resultat ge en ökad förståelse kring sociala
medier som ett fenomen.
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9.2.4 Pedagogisk äkthet
När intervjupersonerna får en bättre förståelse kring de andra i sin arbetsmiljö i och med
undersökningen så uppnås den pedagogiska äktheten (Bryman, 2011, s. 357). Eftersom
vi kommer skicka uppsatsen till intervjupersonerna kommer cheferna kunna ta del
medarbetarnas uppfattningar på företaget inom dessa frågor och hur de når ut till
omgivningen. Vidare kommer även medarbetarna få en insikt hur chefernas
arbetsprocess ser ut vilket kan skapa bättre förståelse för dem om hur företaget arbetar.
På detta vis anser vi att det skapas en större förståelse från bägge perspektiven då de
tydligare förstår hur den andre tänker och fungerar vilket dessutom kan hjälpa dem i
arbetet kring attraktiviteten som arbetsgivare.
9.2.5 Katalytisk äkthet
Katalytisk äkthet syftar till den grad studien möjliggör respondenterna att förändra sin
nuvarande situation (Bryman, 2011, s. 357). Vi anser att företagen har även innan
undersökningen haft möjligheter till att kunna förändra sin nuvarande situation inom
området eftersom till exempel cheferna har kunnat utveckla sina utvecklingssamtal och
enkäter med medarbetarna. Vad undersökningen däremot har hjälpt till med är att ge
företagen en insikt i vad som faktiskt kan förändras i deras situationer och hjälpt den
upptäcka dessa. Detta har vi fått bekräftat då cheferna nämnt punkter som bör utvecklas
i företaget inom dessa frågor vi diskuterat och även då chefen från det lilla företaget
berättade att undersökningen hade varit givande i och med att personen hade fått tänka
över frågorna om arbetsgivarvarumärket.
9.2.6 Taktisk äkthet
Det sista äkthetskriteriet är taktisk äkthet vilket innebär om deltagarna i studien har fått
bättre möjlighet att genomföra eventuella åtgärder (Bryman, 2011, s. 357). Det behövs
ganska stora resurser och möjligheter för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare och
även att kunna använda sociala medier på ett effektivt sätt. Vi kanske inte har hjälpt
dem att få fler resurser till att vidta dessa åtgärder men det finns även små åtgärder de
kan ta till för att förändra situationen till det bättre, vilket vi tycker att vi skapat genom
att väckt deras uppmärksamhet kring dessa frågor och begrepp. Att det lilla företaget
lärde sig det nya begreppet arbetsgivarvarumärke och började fundera i dessa banor
öppnade upp möjligheter för företaget att mer strategiskt utgå ifrån detta. Därför anser
vi att vi hjälpt företagen med att upptäcka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta
som de kanske inte tänkt på tidigare, som till exempel kan tänkas vara faktorer att arbeta
med på arbetsplatsen.
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Appendix 1. Intervjumanual för chefer
Inledande frågor
•
•
•
•
•

Vad heter du och hur gammal är du?
Vart är du ifrån?
Har du någon utbildning?
Vad är din position inom företaget?
Hur länge har du arbetat inom företaget?

Arbetsgivarvarumärket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad tycker du företagets varumärke står för?
Har du någon syn på arbetsgivarvarumärket?
Arbetar företaget med sitt arbetsgivarvarumärke och i sådana fall hur?
Vilka är det som arbetar med arbetsgivarvarumärket? HR, marknadsavdelning?
Tar ni reda på hur de anställda upplever att arbeta på företaget och vad som är
viktigt för att de anställda ska trivas?
Tror ni att arbetssituationen som ni skapar för de anställda påverkar
uppfattningen om er som arbetsgivare?
Vad erbjuder ni som företag för att behålla medarbetare och attrahera nya?
Vilken bild strävar ni efter att förmedla som arbetsgivare för att skilja er från
konkurrenterna?
Hur upplever ni att andra uppfattar er som företag och stämmer deras bild med
eran?
Hur kommuniceras värderingar och visioner genom företaget?
Har ni eller använder ni er av storytelling som en kommunikationsmetod?
Om ja, upplever ni att det har gett några fördelar och/eller effekter?

Sociala medier
•
•
•
•
•
•
•
•

Använder ni sociala medier som en kommunikationskanal?
Har ni anställda på heltid för att arbeta med marknadsföringen via sociala
medier?
Hur integrerar ni er med omgivningen via sociala medier?
Använder ni er av sociala medier i samband med rekrytering?
Om ja, tror ni att det ger några fördelar med att använda sociala medier i
rekryteringsprocessen?
Många anser att det är svårt att styra över ryktesspridningar om företaget i
sociala medier – Har du någon syn på det?
Har införandet av sociala medier påverkat ert arbetsgivarvarumärke?
Hur ser ni på era utvecklingspotentialer och framtiden?
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Appendix 2. Intervjumanual för medarbetare
Inledande frågor
•
•
•
•

Vad heter du och hur gammal är du?
Vad kommer du ifrån?
Vad är din position inom företaget?
Hur länge har du arbetat inom företaget?

Uppfattning av arbetsgivare och sociala medier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad var det som fick dig att söka anställning hos företaget?
Hur kom du i kontakt med företaget?
Tycker du att företaget förmedlar en bra bild? Hur ser den ut?
Hade du några förväntningar på företaget innan anställning? Vilka?
Hur ser en attraktiv arbetsgivare ut för dig? Vilka faktorer är viktiga?
Hur känner du dig delaktig i arbetet med att göra företaget till en attraktiv
arbetsgivare?
Vilka arbetsvillkor värdesätter du högst som du får genom din anställning på
företaget?
Finns det saker som motiverar dig att stanna kvar inom företaget? Vilka?
Känner du till att företaget finns i sociala medier?
Bedömer du att det har någon betydelse att synas genom sociala medier för att
bevara medarbetare och attrahera nya?
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