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Abstract 

Today, brands are some of the most valuable resources companies possess, and these have 
been developed from not only distinguishing similar products but also distinguish places, 
people and businesses. Now, brands are also applied on companies to differentiate their 
properties as a workplace in order to attract the best employees and to maintain existing ones, 
this work is known as employer branding, and is what this study is about. The purpose of this 
study was to examine how companies, through in-depth knowledge of what business students 
are valuing the most, can modify their employer brands to become an employer of choice. In 
order to answer the purpose, two investigations were conducted. In the first study, which was 
quantitative in nature, 206 business students responded to a questionnaire consisting of 19 
different factors that they evaluated, these factors were qualities and attributes that an 
employer can offer. The survey also had three Swedish companies responded, where they 
responded to what they think business students are asking for. The second survey, which was 
qualitative in nature, were interviews that was conducted with the aforementioned companies 
in order to find out how they worked with employer branding. 

The results of the questionnaires were analyzed in a quantitative manner, both separately and 
combined with each other. With the help of graphs and a table a clear picture were created 
over just how important each factor was, both from the students and companies perspective. 
Then these were compared with each other to give a clear picture of how they differed and 
what similarities they had. The results showed that students appreciated interesting and 
meaningful work, career opportunities and nice colleagues, these were consistent with the 
companies beliefs about what business students were seeking. Factors that differed were, 
among others, permanent employment and job security. The interviews that were conducted 
with the three companies were analyzed in a qualitative manner in which data obtained from 
these were set in relation to the theoretical framework, the analysis revealed both similarities 
and differences between them. 

The investigations identified that companies are working more and more with employer 
branding, and that they believed that it will become increasingly important in the future. The 
quantitative survey generated conclusions that there were both similarities and differences 
between business students and the companies' view of what was considered an attractive 
employer. With the help of an in-depth knowledge about what is valued by business students 
there are finally suggestions and comments on how companies can organize their employer 
branding activities. 
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Sammanfattning 

Idag är varumärken några av de mest värdefulla resurser företag har, och dessa har utvecklats 
från att särskilja likartade produkter till att även särskilja platser, människor och företag. Nu 
applicerar även företag varumärkesaktiviteter för att särskilja sina egenskaper som arbetsplats 
för att kunna attrahera de bästa medarbetarna samt att behålla sina befintliga; detta arbete 
kallas employer branding och är vad denna studie behandlar. Syftet med föreliggande studie 
var att undersöka hur företag genom fördjupad kunskap kring vad ekonomistudenter 
efterfrågar kan anpassa sina employer brands för att bli en employer of choice. För att kunna 
besvara syftet har två undersökningar genomförts. I den första studien, som var av kvantitativ 
karaktär, har 206 ekonomistudenter besvarat en enkät bestående av 19 olika faktorer som de 
värderat; dessa faktorer var egenskaper och attribut som en arbetsgivare kan erbjuda. Denna 
enkät har även tre svenska företag besvarat; där de angav vad de tror att ekonomistudenter 
efterfrågar. Den andra undersökningen, som var av kvalitativ karaktär, var intervjuer som 
genomfördes med de tidigare nämnda företagen för att ta reda på hur dessa arbetade med 
employer branding.  

Resultatet från enkäterna har analyserats på ett kvantitativt sätt både separat och kombinerat 
med varandra. Med hjälp av diagram samt en tabell har en överskådlig bild skapats över hur 
pass viktig varje faktor var, både ur studenternas och företagens perspektiv. Sedan har dessa 
jämförts med varandra för att ge en tydlig bild över hur de skiljde sig åt samt vilka likheter de 
hade. Resultatet visade att studenterna värdesatte intressant och meningsfullt arbete, 
karriärmöjligheter samt trevliga arbetskamrater; dessa stämde överens med företagens tro om 
vad ekonomi-studenter efterfrågade. Faktorer som skiljde sig åt var bland andra fast 
anställning och anställningstrygghet. Intervjuerna som genomfördes med de tre företagen 
analyserades på ett kvalitativt sätt där data erhållen från dessa sattes i relation till den 
teoretiska referensramen; i analysen framkom både skillnader och likheter mellan dessa.  

Genom undersökningarna har det identifierats att företag arbetar mer och mer med employer 
branding samt att de trodde att det kommer få ökad betydelse i framtiden. Genom den 
kvantitativa undersökningen har slutsatser dragits kring att det fanns både skillnader och 
likheter mellan ekonomistudenternas och företagens syn på vad som ansågs vara en attraktiv 
arbetsgivare. Med hjälp av en fördjupad kunskap kring vad som värdesätts av 
ekonomistudenter finns avslutningsvis förslag och synpunkter på hur företag kan organisera 
sina employer branding-aktiviteter. 
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1. Introduktion 
Eget ansvar? Utrymme för kreativitet? Personlig utveckling? Karriärmöjligheter? Det här är 
ingen ovanlig läsning i en platsannons. Men varför framhävs dessa och liknande möjligheter 
så ofta och varför är företagen så måna om att lyfta fram vad de kan göra för dig lika mycket 
som vad de vill att du gör för dem? Tiderna har förändrats. I en digital värld som 
översvämmas av information måste företagen stå ut i mängden på något sätt för att väcka just 
ditt intresse (Peters, 1999). På en marknad där ett starkt varumärke kan vara avgörande för om 
kunden köper företagets produkt eller inte, kan det nu också vara avgörande för att företaget 
ska lyckas locka till sig de bästa anställda men även för att behålla sina befintliga anställda 
(ibid). 

Enligt Kotler (2011) är varumärken en av de viktigaste tillgångar ett företag har idag och man 
arbetar intensivt med varumärken som appliceras på dels företaget som sådant men även för 
dess specifika produkter. Till följd av varumärkens stora betydelse för företag så har brand 
management blivit en viktig aktivitet som företag arbetar intensivt med (Backhaus & Tikoo, 
2004). Brand management syftar på de marknadsföringsaktiviteter ett företag applicerar på 
produkter, produktlinjer eller varumärken (Kotler, 2011).  

En del av brand management är det nyare begreppet employer branding som på senare år har 
myntats till följd av att länder med förändrade ekonomiska villkor har berikats med 
konkurrensstinna arbetstagarmarknader, vilket innebär att konkurrensen om de bästa anställda 
har ökat (Gudergan, Lings & Wilder, 2010). Employer branding innefattar ett företags alla 
aktiviteter för att kommunicera vad det är som gör företaget annorlunda och attraktivt som 
arbetsgivare, både internt hos de redan anställda men även externt till potentiella 
nyrekryteringar, för att på så sätt särskilja sitt företag gentemot konkurrenterna på den 
gemensamma arbetsmarknaden (Backhaus & Tikoo, 2004). Den svenska benämningen för 
employer branding är arbetsgivarvarumärkesbyggande, men genomgående i denna studie 
kommer begreppet employer branding att användas. 

Svenskt näringsliv gjorde en undersökning under hösten 2002 i vilken de undersökte företags 
syn på ungdomars förväntningar på arbete och arbetsvillkor. De undersökte även 
ungdomarnas egen syn på arbete, arbetsliv och arbetstagare. I rapporten framgår det i en 
matris att arbetsgivarnas och ungdomarnas uppfattning kring vad som är viktigast för de 
senare skiljer sig åt. Till exempel så tror inte arbetsgivare att ungdomar ställer höga krav på 
fast anställning i sitt framtida arbete medan ungdomarna i undersökningen ställer höga krav 
på detta i jämförelse. Ungdomarna ställer inte heller krav på flexibla arbetstider medan 
arbetsgivarna tror att de tycker det är en viktig faktor (svenskt näringsliv, 2002). 

En annan viktig parameter till att employer branding blir allt viktigare är de prognoser som 
gör gällande att antalet personer mellan 16 och 60 år, vilket är det åldersspann där flest 
anställda befinner sig, kommer ha minskat från motsvarande 62 % av den totala Europeiska 
befolkningen år 2006 till 49 % år 2050 (Gudergan et al., 2010). Konsekvensen av detta blir ett 
minskat antal arbetssökande per platsannons och vikten av att differentiera sig som 
arbetsgivare ökar således för att lyfta fram sina styrkor som arbetsgivare jämfört med sina 
konkurrenter. Samtidigt skiljer sig den nya generationen arbetstagare, generation Y, mot 
tidigare generationer, genom att de efterfrågar och kräver andra motivationsmedel. De vill ha 
utmaningar och roligt på jobbet, samtidigt som de förväntar sig att byta arbetsgivare flera 
gånger om de inte känner sig motiverade (Ullrich, 2010). 
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Många faktorer bidrar till att företags intresse för employer branding ökar och efterfrågan på 
kunskap om vad arbetstagarna vill ha likaså, vilket därmed genererar ett allmänintresse som 
ligger till grund för denna uppsats. 

1.1 Forskningsöversikt 
Employer branding syftar i slutänden till att kommunicera de värden som en arbetssökande 
kan förvänta sig av att bli anställd på ett företag (Gudergan et al., 2010). I Backhaus och 
Tikoos (2004) studie Conceptualizing and researching employer branding definieras 
employer branding som: 

En fokuserad, långsiktig strategi för att hantera kännedomen och uppfattningen hos 
arbetstagare, potentiella arbetstagare och relaterade intressenter med avseende på ett 
visst företag. (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 501, egen översättning) 

Trots en ökad konkurrens bland arbetsgivare för att få den bästa arbetskraften har lite 
forskning riktats mot det område som berör hur potentiella arbetstagare utvärderar potentiella 
arbetsgivare (Cheng, Foster & Punjaisri, 2010). Dock finns mycket forskning på 
konsumentbaserade varumärkesuppfattningar vilket kan användas för att skapa en 
grundläggande referensram till employer branding (Gudergan et al., 2010).  

Enligt Aggerholm, Esmann Andersen och Thomsen (2011) är orsaken till employer brandings 
långsamma utveckling omoderna uppfattningar kring brand management, detta till följd av 
sedan länge inarbetade funktionella synsätt och koncept kring hur relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare ska se ut. De anser att detta är det stora hindret till att employer 
branding ännu inte nått sin fulla potential. 

Employer branding är en del av företags varumärkesbyggande arbete, corporate branding. 
Corporate branding är alla de aktiviteter ett företag göra för att kommunicera ut företagets 
värden till omvärlden så att dessa får en bild av vad företaget står för (Cheng et al., 2010). 
Kommunikationen riktar sig mot hela marknaden, inte någon specifik intressent som sådan, 
till skillnad mot employer branding som syftar till att stärka företagets varumärke och 
kommunicera sina värden till sina anställda och potentiella nyrekryteringar (Gudergan et al., 
2010). 

Enligt Gudergan et al. (2010) finns det starka kopplingar mellan de olika typerna av 
varumärken. Ett företag med ett starkt och välkänt varumärke har i regel lättare att locka till 
sig personal då de potentiella arbetssökandena redan känner till företagets produkter, och 
därför har de också redan skapat sig en uppfattning om företaget. Om de arbetssökande måste 
lägga ner mycket energi på att söka egen information om företaget i fråga, kan det resultera i 
att de associerar en högre risk med att ansluta sig till företaget och ser denna som en mindre 
attraktiv arbetsgivare. Om informationen den arbetssökande får är tillräcklig och 
tillfredsställande, minskas den upplevda risken och den uppfattade kvaliteten av arbetsgivaren 
ökar. 

Gudergan et al. (2010) och Cheng et al. (2010) menar att employer branding består av värden 
som lyfts fram och dessa är uppdelade efter tre kategorier. Dessa är de psykologiska, 
ekonomiska och funktionella fördelar som tillhandahålls av arbetsgivaren och som identifierar 
denna. Att arbeta med att manipulera dessa tre till att positionera dem i de potentiella 
arbetstagarnas medvetande som en bra arbetsplats ingår i syftet med employer branding 
(Gudergan et al., 2010). Det är dessa fördelar och värden som man laddar sitt employer brand 
med i det första steget som Backhaus och Tikoo (2004) redogör för vilket senare redovisas i 
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denna studie. Employer brand benämns på svenska som arbetsgivarvarumärke, men begreppet 
employer brand används i denna studie. 

Backhaus och Tikoo (2004) delar även upp employer branding i två beståndsdelar utefter den 
målgrupp respektive del har, dessa är external marketing och internal marketing. Den tidigare 
syftar till att lyfta fram sitt företag som en plats där man verkligen vill jobba för att på så sätt 
attrahera de skickligaste och mest efterfrågade arbetstagarna. Genom att kommunicera att 
företaget står för vissa värden och värderingar redan i den externa marknadsföringen så 
slussas den nyrekryterade in i företaget väl införstådd med vad företaget står för. Den 
nyanställde stödjer dessa mål och detta ökar hängivenheten till företaget (Backhaus & Tikoo, 
2004; Cheng et al., 2010). Internal marketing hjälper företaget att skapa en arbetsstyrka som 
är svår för konkurrenter att efterlikna, detta görs genom att man konsekvent påminner de 
anställda om de värden som företagets employer brand står för (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Backhaus och Tikoo (2004) menar också att om man arbetar med den interna 
marknadsföringen på det här sättet formas kulturen på arbetsplatsen efter företagets mål, 
vilket möjliggör för företaget att skapa en unik kultur som fokuserar på att man bedriver sin 
verksamhet på ett unikt sätt. Den interna marknadsföringen förstärker också intrycket av att 
företaget erbjuder en anställning av hög kvalitet vilket ökar de anställdas lojalitet gentemot 
företaget (ibid). 

Det svåra för ett företag är att arbeta med de olika delarna av dess varumärke gentemot olika 
typer av intressenter, exempelvis produktvarumärket, företagsvarumärket och sitt employer 
brand. Företagets olika avdelningar måste vara medvetna om att deras handlingar påverkar 
olika delar av varumärket; alla påverkar varandra och således måste dessa till stor del stämma 
överens. Det finns ett samband mellan hur starkt ett företags varumärke är och hur pass 
attraktivt det är; företag med ett svagt varumärke har svårt att locka till sig de bästa 
kandidaterna medan de med ett starkt varumärke också har ett starkare employer brand och 
således lockar fler av de bästa. Organisationens marknadsförare måste vara medvetna om att 
vad de kommunicerar i exempelvis reklamkampanjer måste stämma överens med vad HR-
ansvariga kommunicerar till anställda och vice versa. Om kandidaten har otillräcklig eller 
felaktig information och uppfattning om en möjlig arbetsgivare, kan denne relatera till 
arbetsgivaren med felaktiga associationer, som till exempel att arbetsgivaren ses som otrygg 
och därför tas bort i kandidatens övervägande av sina anställningsmöjligheter. Kandidaten 
kan oftast direkt observera vissa faktorer av ett jobb, såsom lön och lokalisering, men andra 
faktorer som arbetsklimat kan normalt sett inte observeras. Genom att arbeta med employer 
branding skapar företaget en identitet som arbetsgivare som inbegriper dess värden, system, 
policys och handlande gentemot att attrahera, motivera och behålla företagets nuvarande och 
potentiella arbetsstyrka och på så sätt skapa en bild av vad kandidaten kan vänta sig. 
(Gudergan et al., 2010; Backhaus & Tikoo, 2004) 

En undersökning gjord av Gudergan et al. (2010) visar att de allra flesta företag 
tillhandahåller för lite information angående anställningar och anställningsmöjligheter. De 
visar även att den arbetssökandes tidigare erfarenhet spelar stor roll i hur denne värderar olika 
faktorer i sin anställning. De med mer arbetslivserfarenhet värdesätter karriärmöjligheter 
högre medan de med mindre erfarenhet värdesätter sin inkomst högre. En annan faktor som 
de mer oerfarna värdesätter är att få möjligheten att ha ett storts företags varumärke på sitt cv, 
eftersom det anses stärka deras framtida karriärmöjligheter. Vidare så visar undersökningen 
att om inte den anställdes förväntningar infrias kan det leda till att denne blir missnöjd vilket i 
sin tur skapar en nedåtgående spiral som i slutänden resulterar i att företaget får en svagare 
attraktionsförmåga. (ibid) 
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1.2 Problemdiskussion 
På dagens arbetsmarknad är konkurrensen hård för alla intressenter. Företag vill attrahera den 
bästa arbetskraften till sin firma och denna vill jobba åt en attraktiv arbetsgivare (Gudergan et 
al., 2010). Men vad den ena individen värdesätter högst är inte nödvändigtvis det samma som 
för en annan och detta skapar följaktligen en skillnad i vad de värdesätter hos en arbetsgivare.  

För att arbetssökare ska veta vilket företag de vill ha anställning hos är information om 
företagets kultur och fördelarna med att jobba där en viktig faktor (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Det hamnar på företagets lott att arbeta fram ett employer brand laddat med de fördelar som 
differentierar det från konkurrenternas för att locka till sig kompetenta och passande 
arbetstagare för varje specifik tjänst (Gudergan et al., 2010). 

Att tillsätta en ledig tjänst med en passande arbetstagare innebär att denne måste vara i linje 
med vad företaget strävar efter och detta faller inom ramen för arbetet med human resource 
management (HRM). Det är av stor betydelse att man rekryterar personal som behövs i 
organisationen, som adderar värde till det mänskliga kapitalet. Employer branding-
aktiviteterna måste utföras parallellt och överensstämma med de behov man har att tillgodose 
i arbetsstyrkan. (Martin, Beaumont, Doig & Pate, 2004) 

Genom att man som företag bedriver employer branding skapar man ett employer brand som 
representerar hur företaget är som arbetsplats och detta ska kommunicera de fördelar företaget 
har, med avsikt på psykologiska, ekonomiska och funktionella egenskaper (Cheng et al., 
2010; Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Backhaus och Tikoo (2004) syftar arbetet till att 
attrahera, motivera och behålla företagets nuvarande och potentiella arbetstagare. Grunden i 
employer branding och det som motiverar arbetet med det är antagandet att mänskligt kapital 
adderar värde till företaget, och att man genom att rekrytera nytt kapital på ett skickligt sätt 
kan förbättra företagets prestationer (Backhaus & Tikoo, 2004; Aggerholm et al., 2011). Att 
se på mänskligt kapital på detta sätt är förutsättningen för att arbeta med employer branding. 

Till följd av ökad konkurrens ur företagens syn om de bästa anställda är det viktigt för dessa 
att veta vad potentiella framtida arbetstagare efterfrågar och värdesätter hos sin framtida 
arbetsgivare, och om företaget lyckas kommunicera ut rätt (och givetvis sanna) värden till 
arbetsmarknaden skapas en konkurrensfördel i jakten på den mest kompetenta arbetskraften. 
Om tillräcklig information om företaget som arbetsgivare inte kan hittas av arbetssökaren så 
ökar dennes osäkerhet vilket kan leda till att attraktiviteten hos arbetsgivaren minskar 
(Gudergan et al., 2010). Genom att vidare skapa ett employer brand som distinkt pekar på de 
fördelar en anställning ger anser Backhaus och Tikoo (2004) att man även kommer attrahera 
arbetstagare som värdesätter dessa fördelar och på samma vis måste företagets värden 
kommuniceras, för att tilltala arbetstagare som delar dessa värden. Tack vare att arbetstagaren 
delar företagets värden kan en högre grad av lojalitet uppnås och således minskar också 
personalomsättningen (Aggerholm et al., 2011). 

Problemen för företag uppstår naturligt genom att dessa inte till 100 % procent kan veta vad 
arbetstagare efterfrågar. Arbetstagarna kan ha skaffat sig uppfattning om hur de vill att en 
arbetsplats ska vara genom föregående anställningar som påverkar deras syn på arbetsplatsen. 
Studenter som ska ta de första stegen ut i arbetslivet har förmodligen en annorlunda syn på 
hur de vill att en arbetsgivare skall vara. Om arbetstagaren heller inte har någon 
arbetslivserfarenhet kan det vara svårt för en arbetsgivare att ta kontakt med referenspersoner 
som har en uppfattning om personen.  
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Denna rapport syftar till att undersöka vad ekonomistudenter värdesätter, detta är ett medvetet 
val från vår sida dels för att alla företag har en ekonomifunktion, vilket bidrar till rapportens 
allmänintresse, och dels för att de flesta lärosäten ger ut examina inom ekonomi. 

De problem vi redogjort för i denna diskussion mynnar ut i tre problemfrågor som vi 
formulerat nedan, och svaret på dessa frågor erhålls genom två undersökningar och resultatet 
blir användbart för företag som arbetar med brand management och human resource 
management i allmänhet, och employer branding i synnerhet för att skapa sig en 
konkurrensfördel om framtida arbetstagare. 

1.3 Problemformulering 
Nedan är tre frågor baserade på den föregående problemdiskussionen. För att kunna besvara 
huvudfrågan krävs först att de två delfrågorna besvaras. 

1.3.1 Huvudfråga 

Hur kan företag med hjälp av kunskap kring vad ekonomistudenter efterfrågar hos en 
arbetsgivare anpassa arbetet med employer branding för att framstå som en attraktiv 
arbetsgivare? 

1.3.2 Delfråga ett 

Hur arbetar företag med employer branding för att framstå som attraktiva arbetsgivare? 

1.3.3 Delfråga två 

Vilka krav ställer ekonomistudenter vid högskolor och universitet på en framtida 
arbetsgivare? 

1.4 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur företag genom fördjupad kunskap kring 
vad ekonomistudenter efterfrågar kan anpassa sina employer brands för att bli en employer of 
choice. 
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2. Metoddiskussion 
I detta kapitel redogörs det för hur vi gått till väga vid utformningen och genomförandet av 
vår studie samt vilka faktorer som påverkat utformningen av dessa och hur dessa beaktats. Ett 
tydligt metodkapitel är viktigt för att undersökningen ska kunna upprepas och ge ett snarlikt 
resultat (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Nedan har vi beskrivit de två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätten och vad som 
kännetecknar dessa. Därefter redogör vi för och motiverar vårt val. 

2.1.1. Positivism 

Detta förhållningssätt innebär att man utifrån teori formulerar hypoteser som sedan testas 
empiriskt med vetenskapliga metoder (Patel & Davidson, 2003; Bryman & Bell, 2011). 
Forskning som bedrivs utifrån detta förhållningssätt ska även vara objektiv, och den kan vara 
av både induktiv och deduktiv karaktär (Bryman & Bell, 2011). Ett annat kännetecken för 
positivistisk forskning är att man alltid kan studera delar av problemet var för sig (Patel & 
Davidson, 2003). Kunskapen som erhålls när man använder sig av ett positivistiskt 
förhållningssätt ska vara nyttig och kunna förbättra samhället samt bygga på iakttagelser som 
är logiskt testbara (ibid). 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik syftar ursprungligen till ett angreppssätt där förståelse och tolkning av texter är i 
fokus (Bryman & Bell, 2011). En forskare som använder sig av ett hermeneutiskt synsätt ska 
härleda fakta i texterna som motsvarar författarens perspektiv. Forskaren ska lägga vikt vid 
det sociala och historiska sammanhanget i vilket texten ursprungligen författades (ibid). Till 
skillnad från positivismen så är egna tankar, förförståelse och kunskapen forskaren redan har 
en tillgång inom hermeneutiken (Patel & Davidson, 2003). 

2.1.3 Vårt förhållningssätt 

Vi ansåg att ett positivistiskt förhållningssätt var det mest lämpade för den föreliggande 
kvantitativa undersökningen. Våra egna tankar och vår tidigare kunskap påverkade inte det vi 
undersökte vilket är i linje med det positivistiska förhållningssättet, eftersom den kvantitativa 
undersökningen genererade statistiska data utan personlig interaktion från vår sida som kunde 
påverka respondenterna. Vad gäller den kvalitativa undersökningen så var det hermeneutiska 
förhållningssättet det vi använde oss av då vi var ute efter att skapa oss en förståelse kring det 
intervjupersonerna beskrev. 
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2.2 Angreppssätt 
Metodens angreppssätt bestäms av hur undersökningsproblemet ser ut och relationen mellan 
empiri och teori. De vanligaste angreppssätten är induktion, deduktion och abduktion (Patel & 
Davidson, 2003). 

2.2.1 Induktivt angreppssätt 

När man använder sig av ett induktivt angreppssätt utgår man från data genererad genom en 
undersökning och genom denna bidra till ny teori (Bryman & Bell, 2011). Ett induktivt 
angreppssätt används i störst utsträckning vid användning av kvalitativa undersökningar. 

2.2.2 Deduktivt angreppssätt 

Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att man utgår från teorier för att skapa sig en 
hypotes som man sedan bekräftar eller förkastar genom de data man erhåller från 
undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Denna typ av angreppssätt används främst vid 
kvantitativa undersökningar.  

2.2.3 Abduktivt angreppssätt 

Ett abduktivt angreppssätt är enligt Patel och Davidson (2003) en kombination av induktion 
och deduktion. Forskaren utgår först från teorin i ett enskilt fall för att därefter utforma ett 
hypotetiskt mönster som kan ge förståelse för fallet. Detta första steg är induktivt. Efter att 
detta är gjort så applicerar forskaren samma hypotes på ett nytt fall. I detta steg arbetar 
forskaren deduktivt. 

2.2.4 Vårt angreppssätt 

Angreppssättet för delfråga ett var av induktiv typ, då den var av kvalitativ karaktär. I och 
med att vi innan undersökningen inte visste hur undersökningsobjekten arbetar med employer 
branding så genererade undersökningen en förståelse för detta. Utifrån den insamlade empirin 
kunde vi skapa en teori för hur de aktuella företagen arbetade med begreppet samt hur de 
skiljde sig från varandra. 

För att besvara delfråga två, som var av kvantitativ karaktär, har vi använt oss av ett deduktivt 
angreppssätt. Genom att vi erhållit en djupare kunskap utifrån den befintliga forskningen 
inom ämnet har vi med utgångspunkt i detta utformat den kvantitativa undersökningen. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
Det finns två huvudsakliga sätt att samla in data – genom kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. (Christensen et al., 2010) 

2.3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod genererar data i form av ord och ibland bilder och ses som någonting man 
tolkar och kan förstå. Fokus ligger på att förstå underliggande meningar och innebörder och 
således genomför man sedan en tolkande analys av det insamlade datamaterialet. En kvalitativ 
undersökning syftar till att upptäcka och belysa de samband som växer fram och de data som 
erhålls kan sedan användas för att bygga teorier eller teoretiska hypoteser. (Christensen et al., 
2010) 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Använder man sig av en kvantitativ metod vill man fokusera på siffror av kvantifierbara ting. 
Syftet är att bearbeta data statistiskt för att upptäcka och mäta samband mellan olika variabler. 
Ofta testar man en teori genom att utföra en kvantitativ undersökning och genomför en 
statistisk analys för att mäta sambandsfrekvensen av variablerna. (Christensen et al., 2010) 

2.3.3 Vårt val av metod 

Vi har valt att använda oss av båda ovan nämnda metodtyper, då vi inom ramen för vår 
undersökning behövde både kvantifierbar data och kvalitativ sådan. Kvantitativ data behövdes 
för att kunna dra generaliserbara slutsatser om vad ekonomistudenter ställer för krav på sina 
framtida arbetsgivare, och kvalitativ data behövdes för att kunna utreda hur företag arbetar 
med employer branding. För att generera dessa data använde vi oss av enkäter av kvantitativ 
typ samt kvalitativa intervjuer. 

2.3.3.1 Kvalitativa intervjuer 

För att generera de data som gett svar på delfråga ett, ”Hur arbetar företag med employer 
branding för att framstå som en attraktiv arbetsgivare?”, intervjuades personer på företag 
som arbetar i respektive företags HR-avdelning. I vårt val av intervjuobjekt begränsade vi oss 
till företag som verkar på den svenska marknaden, omsätter minst en miljard kronor och har 
en uttalad HR-ansvarig. Intervjuerna var av den kvalitativa typen och vi träffade 
intervjupersonerna fysiskt för att genomföra intervjuerna. Vi ansåg att detta var det 
lämpligaste tillvägagångssättet för att kunna driva på intervjun som endast innehåller ett antal 
riktlinjer som hjälpte oss, då vi innan undersökningen inte hade någon större insikt i just dessa 
företags arbete med employer branding. Den initiala kontakten med företagen togs via e-post 
där en korrespondens fördes rörande vad intervjun innebar samt vilken tid som skulle krävas. 
Två av intervjuerna genomfördes på respektive huvudkontor i ett separat rum som 
intervjupersonen hade ordnat. Den tredje intervjun genomfördes i ett grupprum på Högskolan 
i Borås. Vi genomförde en intervju med respektive intervjuperson. 

De frågor vi ställde var nödvändiga för att få svar på delfråga ett men bidrog även till att ge 
svar på huvudfrågan. Frågorna som ställdes var grundade i den litteratur inom området som vi 
studerat och var därför relevanta och aktuella. Den litteratur inom employer branding vi 
studerade innan intervjuerna sträckte sig över ett antal år och till följd av detta har vi sett 
förändringar inom faktorer som berör employer branding, till exempel miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt ansvarstagande. Dessa förändringar var också ämnen att undersöka i 
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intervjuerna för att se huruvida företagens arbete med employer branding hade ändrats över 
tiden. 

Intervjuerna var semistrukturerade och samma frågor ställdes till alla respondenter. Öppna 
svar kunde lämnas vilket gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och få fördjupade svar där 
det krävdes. I vår intervjuguide (se bilaga 1) fanns ett antal specifika frågor och teman som vi 
diskuterade utifrån för att vidare skaffa en djupare och mer genuin förståelse för ämnet. Den 
semistrukturerade intervjun är väldigt flexibel i sin natur (Bryman & Bell, 2011).  

Frågorna som ställdes var öppna för att intervjupersonerna skulle kunna ge ingående och 
beskrivande svar samt för att vi skulle få möjligheten att ställa följdfrågor. Till följd av detta 
erhålls en genuin förståelse för ämnet samt att den ostrukturerade intervjun till sin natur är 
väldigt flexibel vilket är en klar fördel (Bryman & Bell, 2011). En fördel med flexibiliteten 
var att vi fick möjlighet att utveckla frågor och skapa nya infallsvinklar. En vanlig nackdel 
med personliga intervjuer är att det inte är lämpligt att ställa känsliga frågor (Christensen et al., 
2010), dock så elimineras detta genom att de frågor som ställdes resulterade i hårda fakta och 
inte speglade respondenternas personliga åsikter utan företagens agerande. 

De frågor som intervjuerna var uppbyggda av var av två huvudsakliga typer, introducerande 
frågor och som tidigare nämnts, följdfrågor. Frågorna av det introducerande slaget i 
intervjuerna var inte ledande och ställdes på samma sätt till samtliga intervjupersoner men 
följdfrågorna blev givetvis annorlunda beroende på vad respondenten svarade på respektive 
fråga.  

Vid intervjuerna använde vi oss av diktafoner för att spela in dessa med syftet att underlätta 
det efterkommande arbetet. Vi frågade respondenterna innan intervjuerna om de godkände 
detta, och i samtliga fall var det inga problem. Att spela in intervjuerna är viktigt för att 
analysen i kvalitativa intervjuer ska vara detaljerad och användningen av diktafon försäkrar 
att intervjupersonens svar blir uppfångade i dess rätta mening (Bryman & Bell, 2011). En 
fördel med att spela in intervjun var att det gav korrekt och exakt information samt att vi båda 
kunde fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna. Till följd av 
frågornas utformning och att vi forskare tolkat resultatet konsekvent så anser vi att 
informationen är korrekt tolkad. Nackdelar med att spela in intervjuer kan vara att de tar tid 
att transkribera, samt att det kan påverka respondenten negativt (Christensen et al., 2010). 

Dessa intervjuer gav oss konkreta exempel på vilka aktiviteter företag bedriver för att framstå 
som attraktiva arbetsgivare och dessa redovisas i resultatkapitlet. Intervjuerna som helhet har 
transkriberats och finns tillgängliga på begäran för den som önskar ta del av dessa. 
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2.3.3.2 Kvantitativa enkäter 

För att ge svar på den andra delfrågan, ”Vilka krav ställer ekonomistudenter vid högskolor 
och universitet på en framtida arbetsgivare?”, valde vi att använda oss av enkäter av den 
kvantitativa typen. Enkäten var utformad på ett strukturerat sätt, det vill säga att samtliga 
respondenter svarade på exakt samma frågor. Frågorna var även så tydliga att varken 
missförstånd eller förvirring uppstod och av detta dras slutsatsen att variationen i svaren är 
kopplade till respondenterna i sig och inte till hur frågorna ställdes. Slutsatsen att dessa 
problem undgicks är grundad i att ingen av respondenterna tog kontakt med oss då det fanns 
kontaktuppgifter i enkäten. Variationen i respondenternas svar var alltså beroende av frågorna 
i sig och inte i intervjueffekter som annars kan uppkomma, vilket är önskvärt (Bryman & Bell, 
2011).  Viktigt att poängtera är att employer branding som begrepp inte nämndes i enkäten; 
den syftade endast till att reda ut vad ekonomistudenter efterfrågar hos en arbetsgivare. 

Enkätens frågor var genomgående stängda vilket underlättade arbetet med att hantera svaren. 
Stängda frågor är också väldigt tydliga i vad de undersöker då olika svarsalternativ är 
presenterade för respektive fråga, till skillnad mot öppna frågor där det kan uppstå viss 
oklarhet kring vad intervjuaren verkligen vill veta. Enkäter som är uppbyggda på detta sätt går 
även snabbt att svara på då de svarande inte förväntas ge långa utsvävande svar (Bryman & 
Bell, 2011). 

Bryman och Bell (2011) redogör för nackdelar med att ha stängda frågor, bland annat har inte 
respondenten möjligheten att ge spontana svar då svarsalternativen redan är redovisade, men 
för att komma runt detta problem kan man skapa ett till svarsalternativ, ”Annat”, som 
substitut till alternativen där respondenten sedan fritt kan redogöra för sitt svar. Detta 
alternativ fanns med i enkäten. De stängda frågorna kan även skapa irritation om det inte finns 
ett svarsalternativ som respondenten känner passar. En annan nackdel är när en situation där 
respondenten tvingas välja mellan två alternativ som den värdesätter lika mycket uppstår. 
Detta kan leda till att respondenten väljer båda alternativen eller inget av dem och detta leder 
till att svaret måste strykas helt. Detta problem kunde undvikas i enkäten då det bara var 
möjligt för respondenten att markera ett svarsalternativ. 

Frågorna i enkäten hade till sitt huvudsakliga syfte att undersöka attityder genom att 
respondenten på en skala mellan 1 till 7 (där 1 är oviktigt och 7 viktigt) valde ett värde på 
olika faktorer vilka denne värdesätter hos en framtida arbetsgivare. Utöver dessa frågor sökte 
enkäten även svar på respondentens kön samt vid vilket lärosäte denna studerad. Dessa frågor 
fanns med för att vi skulle säkerställa att det blev en spridning bland de svarande så att 
resultatet blev generaliserbart på den valda målpopulationen. Vi valde medvetet att bortse från 
faktorer som bland annat ålder, civilstatus och tidigare arbetslivserfarenhet då vi ansåg att 
dessa inte var av relevans för att få svar på huvudfrågan. 

Enkäten distribuerades via e-mail innehållande en länk till undersökningen till 
ekonomistudenter vid fyra lärosäten. Dessa var Stockholms Universitet, Karlstads Universitet, 
Luleå Tekniska Universitet samt Högskolan i Borås. Varje respondent, vars anonymitet 
bevarades, svarade individuellt på frågorna i enkäten. Det finns en rad fördelar med att 
använda sig av den här typen av enkät som även kallas för webbenkät (Christensen et al., 
2010). Exempel på fördelarna är bland annat enligt Christensen et al. (2010) snabbheten, 
kostnadseffektiviteten, anonymiteten samt de geografiska möjligheterna. Nackdelar som 
associeras med denna typ av enkät är att det sällan finns register över människors e-
postadresser samt att alla inte har tillgång till internet (ibid). I undersökningen vi genomfört 
behöver vi inte ta dessa svårigheter i beaktning då samtliga studenter vid lärosätena har en 
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registrerad e-postadress vid sina respektive lärosäten samt att de därigenom även har tillgång 
till internet. 

2.4 Datakällor 
Det finns två olika typer av datakällor – primärdata och sekundärdata. Nedan redogör vi för 
vad respektive typ av data innebär samt hur vi angriper dessa i rapporten. 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är data som samlas in av undersökaren själv genom olika typer av 
fältundersökningar. Informationen samlas in från enskilda individer eller grupper av 
människor genom exempelvis enkäter, intervjuer, observationer eller experiment. Den största 
fördelen med primärdata är att information som samlas in är anpassad till 
undersökningsproblemet i fråga och dessutom är aktuell, vilket inte alltid är fallet med 
sekundärdata. En nackdel kan vara att datainsamlingen tar längre tid att genomföra jämfört 
med att samla in sekundärdata, dock så kompenseras det av att informationen blir relevant och 
användbar. (Christensen et al., 2010) 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlats in tidigare och sammanställts i ett annat sammanhang och 
med ett annat syfte än för just din aktuella undersökning. Data kan vara information som finns 
i till exempel offentliga databaser eller ett företags försäljningssiffror. Sekundärdata är 
lämpligt att använda för att bygga upp en grundförståelse för problemområdet som är tänkt att 
undersökas. Fördelar med sekundärdata är att den är kostnads- och tidseffektiv att samla in 
samt att det ofta finns ett stort urval av källor. Nackdelar är att dessa data kan vara inaktuell 
eller inte går att anpassa för just den problemställningen som ska besvaras i undersökningen. 
(Christensen et al., 2010) 

2.4.3 Vårt val av primär och sekundärdata 

Vi använde oss av båda typerna av data. Sekundärdata användes för att bygga upp den 
teoretiska referensramen vilken bidrog till att ge en grundläggande förståelse för ämnet. 
Sekundärdata samlades främst in genom vetenskapliga artiklar som är aktuella för ämnet men 
även genom viss litteratur som fanns tillgänglig på biblioteket vid högskolan i Borås. 

Primärdata har samlats in genom intervjuer på tre olika företag samt genom en 
enkätundersökning gjord bland ekonomistuderande på fyra olika högskolor eller universitet i 
Sverige. 
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2.5 Urval 
Det finns två huvudtyper av urvalsmetoder – sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
De två urvalsmetoderna har specifika karaktäristika och dessa redogör vi för nedan, följt av 
det urval vi använde oss av. I och med att vi utfört två undersökningar finns det även två 
målpopulationer; den första är ekonomistudenter vid svenska lärosäten och den andra är 
företag i Sverige som omsätter minst en miljard kronor.   

2.5.1 Sannolikhetsurval 

Christensen et al. (2010) beskriver att ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs 
slumpmässigt och samtidigt har en känd chans att komma med i urvalet. För att kunna göra ett 
sannolikhetsurval och garantera att alla har en känd chans att komma med i urvalet behövs ett 
register över samtliga personer som ingår i populationen, även kallat urvalsram.  

2.5.2 Icke-sannolikhetsurval 

Ett icke-sannolikhetsurval innebär att samtliga enheter i populationen inte har en känd chans 
att komma med i urvalet. Risken finns då att man kan få ett snedvridet resultat och således 
kan inte urvalets resultat kan generaliseras till hela målpopulationen. Dock så finns det enligt 
Christensen et al. (2010) tillfällen när denna typ av urval ändå lämpar sig väl, speciellt i 
kvalitativa undersökningar. Ibland är det viktigare att erhålla respondenter som har insikt och 
kunskap om problemområdet i fråga än att erhålla statistisk representativitet.  

2.5.3 Vårt urval 

Vi använde oss av ett icke-sannolikhetsurval i båda våra undersökningar. Detta grundar sig i 
den begränsade tid som vi hade till förfogande samt att vi ansåg att vi tar till tillräckliga 
åtgärder för att minimera nackdelarna med denna typ av urval. 

Inför de kvalitativa intervjuerna använde vi oss av ett så kallat strategiskt urval, som är en 
form av icke-sannolikhetsurval. Detta urval innebär att undersökaren själv bestämmer vilka 
objekt som ska ingå i urvalet (Christensen et al., 2010). De vi ansåg vara i målpopulationen är 
företag med en uttalad HR-ansvarig, som bedriver näringslivsverksamhet i Sverige och 
omsätter minst en miljard kr per år. I det strategiska urvalet har vi valt att undersöka flera 
olika personer som är anställda på företag i olika branscher för att på så sätt öka 
generaliserbarheten och även minimera risken för ett snedvridet resultat. En fördel med detta 
val var att vi fick kontakt med de personer som har djup kunskap kring ämnet vi undersökte. I 
och med att vi intervjuade personer som besitter expertis inom ämnet och jobbar med detta 
dagligen anser vi att intervjuerna är möjliga att upprepa och då generera ett liknande resultat, 
vilket tyder på hög reliabilitet. De företag som hade möjlighet att delta var Aktiebolaget SKF, 
Intersport Sverige AB och Ellos Aktiebolag; en presentation av dessa återfinns som bilaga 3 
till denna rapport. 

Till den kvantitativa undersökningen använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, som också är 
en form av icke-sannolikhetsurval. Detta innebar att populationens samtliga enheter inte hade 
en faktisk chans att komma med i urvalet, utan det var till stor del graden av tillgänglighet 
som styrde vilka som ingick (Christensen et al., 2010). I detta fall deltog de lärosäten som 
accepterade att dela med sig av kontaktuppgifter till sina ekonomistudenter. Detta ledde till 
minskad representativitet på grund av att det fanns en möjlighet till en hög andel över- och 
undertäckning. Vår målpopulation var ekonomistudenter vid svenska lärosäten, men på grund 
av den aktuella tidsramen på åtta veckor hade vi inte möjlighet att ge hela populationen 
möjlighet att delta i undersökningen. Istället valde vi att fokusera på fyra lärosäten för att öka 
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representativiteten så gott vi kunde. Dessa var, som tidigare nämnt, Stockholms Universitet, 
Karlstads Universitet, Luleå Tekniska Universitet samt Högskolan i Borås. Från varje lärosäte 
erhölls 200 slumpmässigt utvalda mailadresser till ekonomistudenter. Genom att 
undersökningen genomfördes på flera lärosäten anser vi att representativiteten höjdes till en 
acceptabel nivå. Detta bidrog även till ökad generaliserbarhet då de valda lärosätena var 
spridda över hela landet. 

2.6 Källkritik 
Samtliga vetenskapliga artiklar som användes hämtades från Högskolan i Borås biblioteks 
databas. Dessa var vetenskapligt utförda och var även peer-reviewed, det vill säga att de hade 
granskats innan de publicerades. Därutöver var vi noga med att kontrollera datum för 
publicering så att vi inte använde oss av förlegad information. 

Utöver föregående två källtyper inhämtades även information från Högskolan i Borås 
biblioteksböcker. Vi använde oss i huvudsak av litteratur som behandlar brand management 
och granskade dessa utifrån författare, utgåva och aktualitet. Även böcker om Human 
resource management har användes, också de utifrån samma granskningskriterium.  

Som primärdatakällor använde vi oss av HR-ansvariga på tre olika företag och dessa valdes 
utifrån deras arbetsområde och kompetens inom detta, därför anser vi att de kan ses som 
trovärdiga och tillförlitliga. Respondenterna som deltog i enkätundersökningen fick 
information om hur enkäten gick till i mailet innehållande länken till undersökningen, 
samtidigt som enkäten var utformad på ett enkelt och tydligt sätt, vilket ökade 
tillförlitligheten för att respondenterna svarade sanningsenligt. Självklart finns alltid en risk 
att respondenterna inte svarar sanningsenligt men vi betraktade denna risk som mycket liten 
med tanke på precis nämnda anledningar. 

2.6.1 Hantering av källor i texten 

Genom hela texten använde vi oss av Harvardsystemet för text- och källhänvisning, som är 
standard vid uppsatsskrivning vid Högskolan i Borås, och således bör det klart framgå vad 
som är våra egna tankar, reflektioner och slutsatser och vad som har hämtats från externa 
källor. 

2.7 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när man pratar om en undersöknings 
trovärdighet och pålitlighet.  

Med validitet menas till vilken utsträckning man har mätt det man har avsett att mäta. 
Validitet kan ses som både intern och extern, där det förstnämnda är hur väl resultatet 
stämmer med verkligheten och det sistnämnda är graden av generaliserbarhet. 

Reliabilitet innebär i vilken grad resultatet skulle kunna upprepas om studien skulle 
genomföras på samma sätt. (Christensen et al., 2010) 
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2.7.1 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Intervjuerna i transkriberad form finns på begäran möjliga att ta del av, och detta ger 
bedömare möjlighet att bekräfta att de har genomförts på ett tillförlitligt sätt. Metodkapitlets 
tydliga redogörelse för undersökningens tillvägagångssätt ger andra forskare en möjlighet att 
replikera undersökningen för att kontrollera dess externa reliabilitet. Dock är det svårt att 
exakt replikera en intervjusituation då omvärldsförhållandena kan förändras (Bryman & Bell, 
2011). 

Vi tolkade resultaten utefter tidigare teori och med forskningsfrågorna som ledljus vilket 
skapade en tydlig bild av hur vi tolkade dessa på ett enhetligt sätt. Eftersom vi spelade in och 
transkriberade intervjuerna minimerades risken för att vi som intervjuare uppfattade data olika, 
så att vi kunde gå tillbaka och diskutera innehållet på ett detaljerat plan (Bryman & Bell, 
2011).  Detta skapade en högre intern reliabilitet. 

Intervjuerna ägde rum på tre företag inom lika många branscher, och svaren är generaliserbara 
på större svenska företag som arbetar med employer branding, vilket undersökningen också 
hade som syfte att undersöka. En noga utarbetad intervjuguide gjorde att vi hade relevanta 
frågor att utgå från och på sätt erhöll vi också information som är relevant för 
forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2011). Det faktum att vi intervjuade flera företag från 
olika branscher bidrog till ökad representativitet. 

Den kvantitativa enkäten finns bifogad som bilaga 2 till denna studie och om man följer det 
tillvägagångssätt vi tidigare redogjort för i metodavsnittet för genomförandet av denna ska 
man uppnå hög reliabilitet; det vill säga att man vid upprepning av genomförandet erhåller ett 
snarlikt resultat. Då huvudfrågorna behandlar employer branding, som är ett relativt nytt 
begrepp inom brand management och som inte är utforskat i stor utsträckning i litteratur vid 
sidan av vetenskapliga artiklar, kan faktorer och attityder kring vad som anses vara en 
attraktiv arbetsgivare och dennes aktiviteter för att framstå som en sådan ändras över tiden. 
Om undersökningen skulle upprepas nu skulle resultatet inte skilja sig särskilt mycket från det 
vi erhållit, med andra ord är replikerbarheten idag hög, men om undersökningen däremot 
skulle göras om fem eller tio år skulle den kunna vara låg. 

Frågorna var utformade på så sätt att de tydligt genererade de svar som forskningsfrågorna 
krävde för att bli besvarade. Genom att ha utfört ett stickprov på 20 ekonomistudenter vid 
högskolan i Borås innan den huvudsakliga enkäten genomfördes säkerställde vi att enkäten 
gick att operationalisera, och att den skulle ge det önskade resultatet. Detta stickprov utfördes 
på samma sätt som den huvudsakliga webbenkäten, vilket det redogjordes för tidigare. Detta 
bekräftar undersökningens höga validitet. 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogör vi för begrepp som är nödvändiga att ha kunskap om 
och som är relevanta för förståelsen om employer branding. Employer branding har sina 
grunder i brand management och human resource management och därför är det viktigt att 
utgå från dessa begrepp för att få en grundläggande förståelse om dessa. Efter att dessa 
nyckelbegrepp redovisats går vi på djupet med employer branding och läsaren har då den 
nödvändiga kunskapen med sig.  

3.1 Brand management 
Fler och fler företag inser att deras varumärken är en av de viktigaste tillgångarna (Keller, 
2003). Att skapa och använda sig av varumärken hade ursprungligen syftet att differentiera 
liknande produkter, men det har utvecklats till att man differentierar människor, platser och 
företag (Peters, 1999). Arbetet med brand management involverar utformandet och 
genomförandet av marknadsföringsaktiviteter och marknadsföringsprogram för att bygga, 
mäta och hantera varumärkesvärdet (Keller, 2003). Det finns flera typer av varumärken som 
kommuniceras både internt och externt, till exempel produktvarumärken och 
företagsvarumärken (Backhaus & Tikoo, 2004).  I en alltmer globaliserad värld med ökad 
konkurrens på alla plan menar Keller (2003) att kunders valmöjligheter ökar vilket resulterar i 
ett krav på företagen att profilera sitt varumärke gentemot konkurrenterna. Att skapa denna 
varumärkesdifferentiering är av stor vikt för att underhålla och stärka företagets position över 
tiden. Han menar också att det i och med detta blir en managementfråga eftersom samtliga 
delar inom företaget, både externt och internt, har en viktig roll att spela under denna process. 

Den ökade konkurrensen existerar även i kampen om välutbildad och kompetent personal i de 
flesta I-länder samtidigt som populationen blir allt äldre (Gudergan et al., 2010). Gudergan et 
al. (2010) menar därför att det är troligt att konkurrensen om arbetstagarna kommer bli en allt 
viktigare fråga för företagen. Branham (2001) pekar på employer branding som ett medel för 
att behålla anställda samt att nå ut till kandidater. 

Vi redogjorde tidigare för hur Backhaus och Tikoo (2004) beskriver de grundläggande 
varumärkena och vad de representerar, det vill säga produkt- och företagsvarumärken. 
Moroko och Uncles (2008) beskriver tre saker som employer branding har gemensamt med 
produkt- och företagsvarumärken. Den första likheten mellan dessa är att man måste vara 
känd och märkas, detta är en nyckelaktivitet inom brand management där man utgår från 
antagandet att om man varken syns eller märks, har begränsade möjligheter att attrahera sin 
målgrupp.  Likhet nummer två är att samtliga typer av varumärken bör ses som relevanta och 
tydliga, i fallet med varumärken som riktas mot konsumenter uppstår upprepade köp då 
varumärkets värden ses som relevanta för konsumenten och detta främjar även utformningen 
av en relation mellan företaget, varumärket och konsumenten (ibid). I fallet employer 
branding är nuvarande anställda och kandidater målgruppen och för dessa måste det finnas 
tydliga värden, det vill säga de fördelar som företaget erbjuder specifikt till dem (ibid). Den 
tredje likheten innebär att varumärket måste vara differentierat från konkurrenternas och detta 
har betraktats som en avgörande faktor för huruvida ett varumärke blir framgångsrikt eller 
inte (ibid). Denna differentiering inom employer branding är kritisk för att lyckas i kriget om 
talang men är svår att utföra i praktiken (Moroko & Uncles, 2008; Martin et al., 2004). 
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Då varumärken är viktigare än någonsin även för konsumenter, blir även brand management 
svårare än någonsin. Genom att olika medier har blivit så välutvecklade och utbredda har 
också medvetenheten ökat gentemot marknadsaktiviteter; det marknaden vill ha ut från 
produkter, tjänster och varumärken har förändrats. (Keller, 2003) 

En ökad konkurrens på så gott som alla marknader har lett till att företagen måste differentiera 
sig. Keller (2003) beskriver hur företag har valt väg gentemot konsumentmarknader genom 
exempelvis branschglidningar, prissegmentering och globalisering – allt för att vinna fördelar 
och framstå som det främsta alternativet för konsumenten. Samma utveckling gäller till stor 
del för företags arbete gentemot arbetsmarknaden då företag har börjat fokusera olika 
marknadsföringsåtgärder gentemot anställda, både befintliga och potentiella sådana. Arbetet 
med varumärken appliceras på företagets human resource management, och dessa aktiviteter 
kallas employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004). Under nästa rubrik går vi in på detalj 
vad human resource management innebär. 

3.2 Human Resource Management 
Human resource management (HRM) är ett begrepp som består av tre delar. Den första delen 
är human, som handlar om att se anställda som människor med olika behov och känslor. Den 
andra delen är resource, som innebär att företagets ledning ser människan som en resurs i 
företagets resultaträkning. Den tredje delen är management, som handlar om det strategiska 
ledarskapet. (Lindmark & Önnevik, 2011) 

Begreppet HRM definieras enligt följande:  

Den del av ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i 
organisationen. HRM framhäver att de anställda är nyckeln till ett stadigvarande 
konkurrenskraftigt försprång. (Bratton & Gold, 2003, s.3, egen översättning) 

Ända sedan industrisamhällets främsta era, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, har 
affärsutveckling och verksamhetsutveckling enligt Lindmark Önnevik (2011) stått i centrum 
för att skapa konkurrensfördelar. När Human Relations-skolan växte fram i mitten av 1900-
talet började motivation och stimulans anses viktigt för att skapa och underhålla en bra 
arbetsprestation, och under de följande årtiondena, när företagandet i samhället blev mer 
kunskapsbaserat, växte HRM fram som ett etablerat begrepp. Lindmark och Önnevik (2011) 
beskriver hur man insåg att personalen var en av de avgörande faktorerna för att hålla ett 
konkurrenskraftigt försprång, och att man behövde kunskap om hur man kunde skapa 
effektiva organisationer samtidigt som man underhöll sin personal för att på så sätt behålla 
den viktiga kunskapen inom företaget. 

Ur ett HRM-perspektiv handlar de anställdas roll i organisationen om allt från rekrytering och 
introduktion till utvecklingsinsatser för att utveckla individer och grupper. Det är viktigt att de 
anställda kan se en tydlig bild av sina arbetsuppgifter i ett större sammanhang. En väl 
fungerande organisation kännetecknas av en bra överensstämmelse mellan organisationens 
mål, strategier, struktur och de mänskliga resurserna i förhållande till företagets omvärld. 
(Lindmark & Önnevik, 2011) 
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Martin et al. (2004) påpekar hur viktigt det är att ha anställda som är i linje med varumärket, 
det vill säga att de står för och förmedlar de värden som varumärket gör. Särskilt viktigt, 
menar de, är att de anställda som har direkt kontakt eller påverkan på kunderna har denna 
förhållning till varumärket. Detta kan även kopplas till vad Martin et al. (2004) beskriver som 
kriget om talang, med detta menat konkurrensen om den mest kompetenta personalen. Genom 
att befintligt anställda förmedlar varumärkets värden till kunder och omvärld ökar även 
kännedomen om företaget på arbetsmarknaden och dess möjligheter att locka till sig den bästa 
personalen. 

För att beskriva och förstå de anställdas trivsel inom företaget och deras bidrag till dess 
utveckling kan man använda sig av Maslows behovspyramid. Maslow (1987) beskriver 
genom denna hur man som människa har samtliga behov inom dess fem steg, men att man 
inte kan tillfredsställa ett högre behov om inte de lägre är tillfredsställda. Dessa steg är i tur 
och ordning fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattning och statusbehov 
samt behov av självförverkligande. Detta betyder att man inom företagets HRM-arbete måste 
ta hänsyn till en mängd faktorer för att ha personal som är tillfredsställda med sina arbeten, 
och att först när de är det kan de sprida den bild av företaget som arbetsgivare som är 
önskvärd ur arbetsgivarens synvinkel. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare gäller det enligt Lindmark och Önnevik (2011) att ha en 
väl utvecklad plan för den personalpolitik som ska bedrivas, samtidigt som företaget skapar 
goda kundrelationer för att även framstå som ett framgångsrikt och välrenommerat företag. 
Organisationens image påverkar dess möjligheter att attrahera personal, och därför är det 
viktigt att arbeta med hur kunderna och de egna anställda uppfattar företaget. Man kan skapa 
en god image genom intern marknadsföring gentemot den egna personalen, vilket i vissa 
företag kan ta sig formen av flexibla arbetstider, karriärmöjligheter och tid för fritid. Dock så 
kan dessa variera mycket beroende på vilken arbetsgivare och vilka arbetstagare det handlar 
om. Lindmark och Önnevik (2011) beskriver vidare att när företaget ska rekrytera ny 
arbetskraft är nyss nämnda faktorer en viktig del i arbetsannonsen. Att beskriva arbetet, inte 
bara vad uppgiften går ut på utan även vad för olika förmåner det innebär, är viktigt för att 
attrahera rätt personer som kan bidra till företagets tillväxt. Dessa värden ska vara inbäddade i 
företagets employer brand som kommuniceras till målgruppen, under nästa avsnitt redogör vi 
ingående för vad employer branding är. 
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3.3 Vad är employer branding? 
Employer branding är aktiviteter ett företag utför med målet att differentiera det egna 
företagets egenskaper som arbetsgivare jämfört med sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 
2004). Det företaget vill göra är att kommunicera de fördelar de har gentemot sina 
konkurrenter, enligt Ambler och Barrow (1996) är dessa de funktionella, ekonomiska och 
psykologiska fördelarna. Backhaus och Tikoo (2004) menar att ett företags employer brand 
skapar företagets identitet som arbetsgivare. De aktiviteter som utförs styr företagets värde-
system, policys och genomförandet när man vill attrahera, motivera och även behålla 
nuvarande och potentiella arbetstagare inom företaget (Conference Board, 2001). De främsta 
målen med employer branding är, enligt en rapport gjord av Conference Board (2001) ur 
chefer i kommunikations- och marknadsföringsföretags perspektiv, att hjälpa de anställda att 
internalisera företagets värden, uppnå ett rykte av att vara en attraktiv arbetsgivare, rekrytera 
arbetstagare, behålla arbetstagare och till sist för att underlätta integrering till följd av 
sammanslagningar eller förvärvande. I samma rapport intervjuades även chefer för human 
resources-avdelningar om de främsta målen med employer branding och dessa genererade 
identiska svar bortsett från det sista, att underlätta integrering till följd av sammanslagningar 
eller förvärvande.  

För att skapa ett starkt varumärke med attribut kopplade därtill, krävs att arbetet med detta 
sker i en kontext med omvärlden (Iglesias & Bonet, 2012). Företag bygger inte bara 
varumärkesvärde inom organisationen, utan det måste skapas tillsammans med dess 
intressenter, vilka kan vara av ett stort varierande antal och typer (Aggerholm et al., 2011). 
Detta gäller även för företagets employer branding-arbete. Iglesias och Bonet (2012) pekar på 
hur arbetet måste förmedlas utåt på ett korrekt sätt, och att de redan anställda kan spela en 
mycket stor roll. 

Backhaus och Tikoo (2004) redogör för hur man ser på employer branding som en process 
bestående av tre steg, där det första innebär att företaget laddar sitt employer brand med de 
värden som detta ska stå för, en identitet; till exempel kan organisationskultur, kvaliteten på 
nuvarande anställda och specifika värden som företaget som arbetsgivare erbjuder sina 
anställda vara sådana värden. Enligt Conference Board (2001) kan en brist på denna identitet 
vara ett hinder när man framgångsrikt ska rekrytera, samtidigt som det kan göra företagets 
mål som de anställda måste förstå otydligt. Det andra steget innefattar företagets 
marknadsföringsaktiviteter för att föra ut dessa värden till de intressanta målgrupperna som 
till exempel innefattar kandidater, rekryteringsagenturer eller placeringsrådgivare. Dessa 
aktiviteter ska inte bara attrahera dessa intressenter utan även vara stärkande och stämma 
överens med aktiviteterna som bygger företagets varumärke i sig men även för företagets 
produkter eller tjänster (Backhaus & Tikoo, 2004). Steg tre bygger på att alla värden 
kommuniceras konsekvent till den nuvarande arbetsstyrkan och benämns av Backhaus och 
Tikoo (2004) som internal marketing, vilket tidigare nämnts. Detta steg är kritiskt på grund av 
att det är en bärare av det löfte och de värden som företagets employer brand är uppbyggt av 
vilka definierades i steg ett. Syftet med det tredje steget är att göra de anställda hängiva till 
dessa värden.  

Tidigare redogjorde vi för de likheter employer branding har med företags- och 
produktvarumärken som Moroko och Uncles (2008) pekar på, men det finns även två tydliga 
karaktäristika som skiljer employer branding från dessa och båda skillnaderna har att göra 
med förmågan att förmedla det löfte som företaget avger genom anställning. Framgångsrika 
employer brands har förmågan att genom kommunikation till målgruppen tydligt och 
konsistent formulera löftet. Ett huvudbegrepp är det psykologiska kontraktet vilket innebär 
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arbetstagarens individuella tankar kring det ömsesidiga ansvaret mellan arbetstagaren själv 
och den potentiella arbetsgivaren. Dessa tankar formas för individen under hela 
rekryteringsprocessen och baseras på uttryckliga ståndpunkter från arbetsgivaren tillsammans 
med annan information som arbetstagaren kan besitta. Denna information kan till exempel ha 
erhållits från externa rekryteringsbyråer, word-of-mouth-källor och media. Den andra 
skillnaden som Moroko och Uncles (2008) pekar på är den oavsiktliga uppfattningen av 
varumärkets värden som arbetstagaren kan inneha. Individen kan inte på förväg veta hur det 
är att vara anställd på företaget även om dagens informationssamhälle kan bidra med mycket 
information om företaget. Risken är även mycket större med att välja arbetsgivare jämfört 
med till exempel en generisk informativ produkt. Det är praktiskt taget omöjligt att som 
företag kommunicera exakt de värden och egenskaper som anställningen kommer att ge 
arbetstagaren, men företagets produkt- och företagsvarumärke bör användas som en vägledare 
för att man ska förstå dess employer brand. Om associationerna och värdena kring de tidigare 
nämnda varumärkena och företagets employer brand stämmer överens med varandra stödjs 
detta (ibid). Kort sagt kan man säga att företagets hela varumärkesportfölj med dess riktning 
och innehåll är avgörande för om företagets employer brand blir framgångsrikt och är i 
enlighet med anställningens karaktär.   

Ett återkommande begrepp inom employer branding är att man som företag vill bli en 
employer of choice (Martin et al, 2005). Detta är en medveten strategi som har lett till att flera 
företag kan differentiera sig själva från konkurrenter genom att hamna högt upp på ”bästa 
arbetsplats”-rankningar. Vi beskrev tidigare att employer branding består av external 
marketing och internal marketing och för att bli en employer of choice bör arbetet med den 
tidigare vara i primärt fokus (Backhaus & Tikoo, 2004). Att följa en employer of choice-
strategi innebär att man förbättrar och är mer noggrann i arbetet med rekrytering med 
avseende på rekryteringsdesign, onlinerekrytering, att analysera hur väl man behåller 
anställda och hur väl den anställda kan utveckla sin talang (Martin et al., 2005). Martin et al. 
(2005) menar att man, för att bli en employer of choice, är beroende av att ha ett attraktivt 
employer brand.  

I likhet med konsumentbaserade varumärkesaktiviteter skapar employer branding i huvudsak 
två fördelar – varumärkesassociering och varumärkeslojalitet (Love & Singh, 2011). Keller 
(1993) beskriver hur varumärkesassocieringar är informativa knytpunkter som av kunden 
sammankopplas med varumärket och som innehåller dennes uppfattade mening av 
varumärket. Dessa uppfattningar skapar även en bild av företagets anställda och påverkar hur 
attraktivt företaget är för kandidater. Love och Singh (2011) hävdar även att ju mer positiv en 
kandidat blir till ett företags employer brand, desto större sannolikhet är det att hon vill bli en 
del av företaget, eftersom hon upplever sig få en ökad självkänsla av att bli anställd. 



Kandidatuppsats i företagsekonomi 
VT 2012:KF15 

 20 

3.4 Motiv till employer branding 
Dagens arbetsmarknad är präglad av ett asymmetriskt förhållande gällande information 
mellan arbetsgivare och arbetstagare (Gudergan et al., 2010). Innan en kandidat direkt 
upplever hur det är att vara anställd på ett visst företag kan den inte helt veta hur det är att 
vara det och likadant är det från arbetsgivarens perspektiv. Till följd av att det är en långsiktig 
relation med kontrakt parterna emellan finns det intresse från båda att motverka denna 
asymmetri, för ju mer de vet om varandra, desto mindre blir riskerna (ibid). För att särskilja 
sig från konkurrenter när man vill attrahera de bästa anställda måste man synas som 
arbetsgivare genom sitt employer brand. 

Arbetet med employer branding är enligt Backhaus och Tikoo (2004) grundat i antagandet att 
det mänskliga kapitalet adderar värde till företaget, och genom att man investerar smart i detta 
ökar företagets prestationer. Om man bygger en personalstyrka som är unik, värdefull och 
som är svår att imitera så skapar företaget sig en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. 
(Barney, 1996; Moroko & Uncles, 2008; Backhaus & Tikoo, 2004)  

Det finns en mängd anledningar till att man vill rekrytera arbetstagare som passar in på den 
anställning som är i fråga och även att behålla sina nuvarande anställda. Branham (2000) 
redogör för en rad fakta som motiverar arbetet med employer branding; bland annat så säger 
cirka 13 % av alla anställda i USA upp sig varje månad, jämfört med 1997 då motsvarande 
siffra var 10 %. Som en följd av detta så tappar det genomsnittliga företaget halva sin 
arbetskraft fjärde år. Den genomsnittliga tiden det tar att fylla platsen efter en arbetstagare 
som lämnat sin tjänst ligger på 51 dagar, och den genomsnittliga kostnaden för detta är mellan 
10,000 och 50,000 dollar (ibid). 

Enligt Moroko och Uncles (2008) så kommer intresset och behovet av att använda sig av 
employer branding öka på grund av att behovet efter skickliga, specialistinriktade, 
värdeadderande anställda kommer att öka drastiskt inom den närmsta framtiden; ett stort skäl 
till detta är den stora tillväxten av nya industrisektorer, till exempel nano- och bioteknologi. 
Efterfrågan på dessa arbetstagare ökar även när växande ekonomier behöver skicklig 
arbetskraft. Det finns tydliga kopplingar mellan att ett företag är välkänt och hur 
framgångsrikt det är. Moroko och Uncles (2008) redogör till exempel för att företags-
baserade värden har en större inverkan på potentiella arbetstagare än roll-specifika värden och 
om varumärket har en stark identitet och ett positivt rykte så är dessa mycket viktiga faktorer 
för att attrahera arbetstagare. I en skrift av svenskt näringsliv (2002) används två 
undersökningar som genomförts av Kairos Future, i vilken man undersökt vad ungdomar vill 
ha från en attraktiv arbetsgivare men även vad företag tror att ungdomar efterfrågar. 
Resultatet i denna undersökning pekar på att ungdomar vill nå fram till en position med sitt 
arbete där de har frihet och kontroll över sin egen situation, och arbetet är intressantast med 
syn på vilka livsmöjligheter det kan medföra, till exempel personliga livsmål, semester och 
nöjen. En stor grupp av de undersökta säger att de i framtiden vill nå en chefsposition, starta 
eget eller vara någon form av expert; dessa vill oftare än andra ha utmanande och krävande 
arbetsuppgifter men är även väl medvetna av att det medför höga prestationskrav. Det finns 
även en annan grupp, dock mycket mindre, som föredrar jobb med enklare arbetsuppgifter, 
fasta rutiner och klara riktlinjer. Dessa prioriterar dock hög lön och bra arbetskamrater högre 
än roliga arbetsuppgifter.  

Gemensamt för många av ungdomarna i svenskt näringslivs (2002) skrift är att de föredrar ett 
ledarskap där självständigt arbete är centralt, begränsat från tydliga riktlinjer och specifika 
besked. Ungdomarna önskar även ett ledarskap där deras chef bistår med stöd och 
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uppmuntran; någon ska coacha och hjälpa dem att nå sin fulla potential. De som medverkar i 
undersökningen önskar även ha en chef som är kunnig, erfaren och engagerad i medarbetarnas 
arbetsuppgifter, samtidigt som den är kapabel till att uttrycka företagets egna visioner och 
värderingar; dessa är de viktigaste kraven följt av att företaget måste ta ett moraliskt och 
samhälleligt ansvar. Få av de svarande anser att det är viktigt att företaget där man önskar 
jobba är världsledande. 

Sutherland (2012) undersöker i sin artikel ”Job attribute preferences: who prefers what?” en 
rad faktorer likt svenskt näringslivs undersökning. Bland dessa faktorer återfinns till exempel 
goda utvecklingsmöjligheter, hög lön, anställningstrygghet, flexibla arbetstider, varierade 
arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater. Undersökningen genererade svar där de fyra 
viktigaste faktorerna (utan inbördes rankning) var att man ett - vill jobba med något man 
gillar, två - har trevliga arbetskamrater, tre - har möjlighet att använda sina färdigheter och 
fyra - att man har hög anställningstrygghet. 

På ett liknande sätt som Sutherland, undersöker Lange (2009) en rad olika faktorer och hur 
arbetstagare värderar dessa; bland dessa förekommer bland andra lön, anställningstrygghet, 
initiativtagande, ansvar, karriärutveckling och trevliga arbetskamrater. Undersökningen visar 
att de svarande värdesätter ansvarstagande och fritt beslutsfattande, anställningstrygghet och 
betydelsen av att företaget på sikt kommer att prestera och vara effektivt (ibid). 

Marknadsförare idag är väl medvetna om den betydelse de anställda har för hur effektiva 
affärerna är, speciellt när det kommer till varumärkesstrategier och varumärkeshantering. Den 
kontakt de anställda har med kunder och klienter ger dem ett stort inflytande över hur 
konsumenterna ser på varumärket (Moroko & Uncles, 2008). En del av arbetet med employer 
branding sker internt inom företaget, eftersom de anställda är en stor del utav varumärket. 
Uppfattningen om varumärket bland kunderna baseras på varje enskild interaktion dessa har 
med företaget och dess anställda, och på samma sätt påverkas uppfattningen om företagets 
employer brand av varje enskild interaktion företaget har med anställda och med 
arbetsmarknaden (Aggerholm et al., 2011). Intresset kring employer branding är också nära 
förknippat med varumärkesrisk vilket innebär den risk som företaget uppfattar finns mot dess 
varumärke. Enligt Martin et al. (2005) är en av de största riskerna för ett varumärke och dess 
rykte anställda som inte håller måttet vid den tidigare nämnda interaktionen med kunderna. 

Tidigare beskrev vi det psykologiska kontraktet som det ömsesidiga ansvaret arbetstagare och 
arbetsgivare har vid en anställning. Detta måste uppfyllas om man önskar ha lojala och 
engagerade arbetstagare, vilket är ett av huvudmålen med employer branding (Moroko & 
Uncles, 2008). Om det psykologiska kontraktet inte uppfylls kan det resultera i minskat 
engagemang och minskad produktivitet vilket i slutänden kan leda till ökad 
personalomsättning (ibid). För att motverka detta anser Moroko och Uncles (2008) att man 
bör ha ett tydligt och konsistent employer brand som informerar målgruppen vad den kan 
förvänta sig och vad företaget faktiskt kan erbjuda. Till följd av tydligheten kan man 
motverka den effekt som missledande eller felaktig information som arbetstagaren erhållit 
från externa källor genererar. I och med att anställning hos ett företag innebär en långsiktig 
konsekvens för båda parter är det viktigt att skicka ut rätt signaler, främst för att arbetssökaren 
vet vad den kan förvänta sig men även för att dennes kostnader för informationssökning 
förknippade med detta minskar (Gudergan et al., 2010).  
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Att tydligt kommunicera sitt employer brand är enligt Conference Board (2001) ännu 
viktigare för företag som har svårt att skapa en varumärkesimage till följd av att deras 
produkter eller tjänster säljs till andra företag och då blir den direkta kontakten med 
slutkunden svagare vilket gör det svårt att skapa en image via produkt- eller 
företagsvarumärket. Dessa fokuserar i större utsträckning på att kommunicera sitt 
varumärkeslöfte till potentiella arbetstagare snarare än slutkunderna. 

Enligt Martin et al. (2005) visar många aktuella studier att skillnaden mellan mediokra och 
framgångsrika företag är förmågan att fokusera på de anställdas individuella talang och 
fostrandet av sådan talang som utförs av företagsledare. Denna förmåga att ta till vara på 
talang ger både ekonomiska och organisatoriska fördelar. 
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4. Resultat  
I följande kapitel redovisas resultaten från respektive empirisk undersökning. Den första 
delen redovisar en sammanfattning av de kvalitativa intervjuerna och pekar på både 
gemensamma och enskilda egenskaper hos företagen. För att bevara intervjupersonernas 
anonymitet namnges inte företagen i texten. Företagens namn är inte heller relevanta när 
resultatet redovisas utan det är deras arbete med employer branding som är centralt. Den 
kvantitativa undersökningen redovisas därefter i form av diagram. 

4.1 Kvalitativ undersökning 
Vid intervjuerna framgick det att samtliga företag arbetar med employer branding, men med 
olika fokus och omfattning. Att få in rätt kompetens och rätt person på rätt plats är viktigt inte 
bara för att företaget ska få affärerna att fungera men även för att arbetstagare ska trivas hos 
och utveckla en lojalitet gentemot företaget. Två av företagsrepresentanterna illustrerade 
aktualiteten på två olika sätt; den ena beskrev hur employer branding nuförtiden är ett aktuellt 
ämne på ledningsgruppsmöten, där det tidigare inte ens diskuterats, den andra ansåg att 
fenomenet employer branding har varit aktuellt de senaste åren och nu har nått lite av en peak. 
Det aktuella företaget var även i full flärd med att utveckla en employer brand-plattform. Det 
tredje företaget arbetade inte speciellt omfattande med employer branding-aktiviteter på grund 
av att de ansåg att dess starka varumärke attraherade kandidater i sig, men om fallet inte hade 
varit så hade man prioriterat sådana aktiviteter högre. Företaget bedrev dock vissa aktiviteter 
som kunde klassas som employer branding; till exempel samarbeten med lärosäten.  

Samtliga av de tre intervjuade företagen bedriver sina affärer internationellt och detta ansåg 
de vara en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter som inte kan erbjuda detsamma. 
Genom detta ansåg de att arbetstagaren får möjlighet att utvecklas både personligt och 
professionellt inom företaget. Samtliga företag ansåg att de behövde bli bättre på att 
kommunicera denna möjlighet till kandidater på arbetsmarknaden. Intervjuerna med de tre 
företagen pekade även på att employer branding-arbetet ofta begränsas på grund av de 
begränsade resurser respektive företag öronmärker för detta ändamål, och samtliga 
intervjupersoner hade önskat att mer resurser användes till dessa marknadsföringsaktiviteter. 
Hos samtliga företag hade högst två personer employer branding som sina ordinarie 
arbetsuppgifter; dessa var ansvariga för företagens employer branding-arbete i Sverige. 

De tre företagen använde sig av employer branding internt, dock i olika skepnader. 
Gemensamt för två av dessa var att de anställda internt hade möjlighet att jobba på olika 
avdelningar, både i kortsiktiga och långsiktiga projekt för att på så sätt utveckla sin 
kompetens och talang inom organisationen. Målet med detta var att på lång sikt behålla 
kompetenser inom företaget. Vidare så arbetade ett av företagen internt i stor utsträckning 
med utvecklande samtal med de anställda där mål sätts upp på individnivå; sedan följs dessa 
upp för att kontrollera att utvecklingen ger önskat resultat, och feedback genereras i båda 
riktningarna. Ett av företagen har en företagskultur genomsyrad av en lagkänsla, detta 
illustrerades via gemensamma aktiviteter både på och utanför företaget.  
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Gemensamt för de tre intervjuade företagen var att de i någon form hade direkt kontakt med 
lärosäten, antingen på gymnasial eller högre nivå. Hur pass ingående denna kontakt var 
varierade något mellan företagen; men för alla var detta en tydlig extern employer branding-
aktivitet. Ett av företagen var partnerföretag till handelshögskolan i Göteborg, där företaget 
och dess projekt dels kunde figurera i case som förekom i undervisningen men de hade även 
gästföreläsare på skolan. Två av företagen närvarade konsekvent på arbetsmarknadsdagar vid 
lärosäten som ligger i dess närområde. Att dessa företag besökte just dessa lärosäten beror 
enligt dem till stor del på att företagen har en stark lokal förankring. Ett av företagen hade ett 
samarbete med en gymnasieskola där de satt med i ledningen och hade ett finger med i 
utvecklingen av utbildningen. 

När det kom till att kommunicera sina värden externt tyckte alla företag att de borde bli bättre 
på att kommunicera dessa tydligare. Samtliga intervjupersoner pekade på tyngden i att 
signalera sitt varumärke. Mycket av spridningen byggdes genom word of mouth, det vill säga 
att folk (i synnerhet anställda) pratar om företaget och då sprider en bild av företaget som 
arbetsgivare. Två av företagen använde sig av LinkedIn, vilket är ett internetbaserat nätverk 
avsett för både arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med nätverket är att ta kontakt med andra 
aktörer samt att man som både företag och person profilerar sig själv1. LinkedIn har i Sverige 
cirka 800 000 användare2. Vad gäller kommunikation via företagens hemsidor ansåg två av 
företagen att det fanns mycket att utveckla här, dels saknades information helt på vissa ställen 
medan bristfällig sådan fanss på andra; dock så planerade de att förbättra dessa.  

Vad gäller mätning av arbetet med employer branding så använde sig två av företagen av 
undersökningar som utförs av Universum. Universum är ett företag som har som mål att 
undersöka vad talanger (arbetstagare) har för behov och inom detta är de världsledande med 
över 1 200 klienter världen över 3. Inget av företagen mätte själva vad studenter har för 
uppfattning och inställning till företaget. Företagen studerade dock nyckeltal i form av 
personalomsättning men detta var inte direkt kopplat till företagets employer branding-
aktiviteter. 

I intervjuerna framgick det att alla företag arbetade med aktiviteter vid sidan av det faktiska 
arbetet för att skapa en gemenskap på företagen. Hälsa och friskvård är väldigt aktuellt idag 
och detta var tydligt då samtliga företag inkorporerade detta i företagets verksamhet på ett 
eller annat sätt, inte bara genom friskvårdsbidrag.  

  

                                                
1 Hämtad 2012-05-03 från: http://press.linkedin.com/about 
2 Hämtad 2012-05-03 från: http://tinyurl.com/LinkedINLink 
3 Hämtad 2012-05-03 från: http://www.universumglobal.com/Employer-Branding---
Universum/About-Universum 



Kandidatuppsats i företagsekonomi 
VT 2012:KF15 

 25 

Samtliga företag trodde att arbetet med employer branding i framtiden kommer att att ha en 
starkare betydelse och att alla aspekter kommer att utvecklas. Genom ökade resurser önskar 
företagen kunna presentera sitt erbjudande bättre och tydligare på grund av arbetsmarknadens 
förändrade klimat; tillgången på talanger kommer avta, med konsekvensen att konkurrensen 
om dem ökar.  

Den enkät som användes i den kvantitativa undersökningen (se bilaga 2) gavs även till 
intervjupersonerna vid de kvalitativa intervjuerna i syfte att identifiera vad de trodde att 
studenter efterfrågar hos arbetsgivare. Respondenten fick välja ett värde på en skala från 1 
(oviktigt) till 7 (viktigt) för varje faktor. I tabellen visas medelvärdet som erhölls från 
intervjupersonernas samlade svar. 

 

Faktor Medel-
värde 

Faktor Medel-
värde 

Anställningstrygghet 4,3 Karriärmöjligheter 5,3 

Arbetsgivarens etiska 
ansvarstagande 

5,7 Mycket semester och fritid 3,7 

Arbetsgivarens miljömässiga 
ansvarstagande 

5,7 Möjlighet till arbete utomlands 5,3 

Fast anställning 3,7 Professionell utveckling 6 

Flexibla arbetstider 6 Självständigt arbete 4,7 

Gemensamma aktiviteter 
utanför arbetet 

5 Trevliga arbetskamrater 6 

Hälsosam arbetsmiljö 5,3 Varierade arbetsuppgifter 5 

Hög lön 5,7 Välkänt företag 4,7 

Intressant och meningsfullt 
arbete 

6,7 Övriga förmåner (t.ex. 
subventionerad lunch) 

4 

Jämställdhet 5   
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4.2 Kvantitativ undersökning 
Nedan redogör vi för resultatet av den kvantitativa undersökningen som distribuerades till 800 
studenter vid fyra olika lärosäten i Sverige. Totalt 206 av de utvalda svarade på webbenkäten, 
vilket gav en svarsfrekvens på 25,75 %. Vi kontrollerade svaren vid 100 svarande och 
jämförde detta med svaret vid 200 svarande; resultatet var då i det närmaste identiskt. Trots 
att svarsfrekvensen är något undermålig så gjorde resultatutvecklingen att vi antog att 
resultatet inte skulle förändras trots fler svarande. Av de 206 svarande gav alla ett svar på 
samtliga frågor, alltså erhölls inget internt bortfall. Nedan presenteras varje faktor var och för 
sig i ett diagram följt av en kort sammanfattande text. I diagrammen visar den horisontella 
axeln antalet svarande, medan den vertikala anger svarsalternativen. 

 

 
I detta diagram framgår det att anställningstrygghet värderades högt av studenter. Hela 72 av 
de 206 respondenterna angav det högsta möjliga värdet för denna faktor. Medelvärdet för 
denna faktor blev 5,7. 
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När det gäller arbetsgivarens etiska ansvarstagande var åsikterna skilda. Väldigt få ansåg det 
oviktigt men många såg det dock inte som högsta prioritet. Medelvärdet blev 5. 

 

Värdena för arbetsgivarens miljömässiga ansvarstagande var väldigt varierade där inget värde 
stack ut från mängden. Medelvärdet blev 4,5. 

 

När det gäller fast anställning angav över hälften av respondenterna värdena 6 eller 7, vilka är 
de högsta. Medelvärdet blev 5,5. 
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Flexibla arbetstider fick medelvärdet 4,8, där värdena 4, 5 och 6 var vanligast förekommande. 

 

Denna faktor genererade ett lågt medelvärde på 3,5. Över hälften av respondenterna angav ett 
värde under 4. 

 

Vad gäller en hälsosam arbetsmiljö så angav 89,8 % av respondenterna ett värde som översteg 
4; endast 0,97 % angav värden under 4. Medelvärdet hamnade således på 6. 
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Av de 206 respondenterna så angav 169 ett värde som översteg 4 över hur viktig de tyckte att 
en hög lön var. Medelvärdet blev 5,4. 

 
Ovan visas hur viktigt intressant och meningsfullt arbete var för respondenterna vid val av 
arbetsgivare. 196 av de tillfrågade angav ett värde över 4; samtidigt som över hälften angav 7 
(viktigt). Medelvärdet för denna faktor är 6,3. 

 
Av respondenterna angav 161 av 206 ett värde över 4 gällande hur viktig jämställdhet på 
arbetsplatsen är. Detta gav ett medelvärde på 5,6. 
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Nästan hälften av respondenterna angav värdet 7 (viktigt) över hur viktigt det är med 
karriärmöjligheter hos en arbetsgivare. Ingen av de 206 svarande ansåg att det var oviktigt (1 
eller 2). Medelvärdet blev 6,2. 

 
När det gäller mycket semester och fritid blev resultatet relativt blandat. Flest respondenter 
valde värdet 4. Medelvärdet blev 4,8.  

 

Möjligheten till arbete utomlands är en faktor som inte har några tydliga tendenser. 44,7 % av 
respondenterna angav ett värde över 4; 42,7 % angav ett värde under 4. Medelvärdet blev 4.  
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Professionell utveckling är en faktor som respondenterna ansåg vara viktig. 182 av de 206 
angav ett värde över 4. Medelvärdet blev 5,8. 

 

Av alla respondenter angav 155 ett värde högre än 4 över hur viktigt självständigt arbetet är 
hos en framtida arbetsgivare. Medelvärdet över betydelsen för denna faktor blev 5,3. 

 

Trevliga arbetskamrater är enligt undersökningen en viktig faktor. Av de 206 respondenterna 
angav nästan hälften det högsta värdet. Medelvärdet blev 6,2.
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Varierade arbetsuppgifter gavs höga värden av de flesta. Endast 18 av de som deltog i enkäten 
angav ett värde som understeg 5. Medelvärdet blev 5,9. 

 
De svarande angav överlag låga värden gällande relevansen att deras framtida arbetsgivare 
skulle vara välkänd. 156 av de 206 respondenterna angav ett värde understigande 5. 
Medelvärdet blev 3,4. 

 
Övriga förmåner som tillhandahålls av en framtida arbetsgivare hade spridd betydelse hos de 
svarande. 40,3 % angav ett värde över 4, medan 31,6 angav ett värde under 4. Medelvärdet 
blev 4,2.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från de empiriska undersökningarna med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Analysen genererar både likheter och skillnader mellan dessa, som 
bidrar till att ge svar på de ursprungliga frågeställningarna (Backman, 2008). 

Viss information och data som genererats genom våra undersökningar har tydliga likheter och 
kopplingar till vår teoretiska referensram. Alla de intervjuade företagen hävdade att employer 
branding kommer ha en större roll för dem i framtiden, vilket stämmer överens med Moroko 
och Uncles (2008) uppfattning. De hävdade att behovet av specialistinriktade anställda 
kommer öka och därför behöver företagen tydligare differentiera sig gentemot sina 
konkurrenter för att attrahera den mest talangfulla personalen till det egna företaget. 
Företagen trodde att de i framtiden kommer investera ökade resurser för att de ska kunna 
presentera sitt erbjudande bättre och tydligare, till följd av att arbetsmarknadens klimat 
förändras; tillgången på kompetent, välutbildad personal kommer avta och därav kommer 
konkurrensen om dem öka, detta är precis vad Martin et al. (2005) beskriver. 

I referensramen beskrev vi hur Gudergan et al (2010) redogör för den åldrande befolkningen i 
världen. Andelen människor i arbetsför ålder minskar och således ökar konkurrensen om 
dessa. Detta hade våra intervjuade företag insett och på något sätt reflekterat över i sina planer 
för framtiden. Samtliga tyckte att de behövde differentiera sig bättre och visa tydligare vilka 
faktorer som de hade att erbjuda arbetstagarna. I detta arbete hade de kommit olika långt, 
någon hade som sagt arbetat fram en plattform för employer branding medan någon annan 
inte i nuläget hade resurserna att utarbeta en tydlig helhetsplan. Vi har även redogjort för 
generation Y och på vilka sätt denna generation skiljer sig mot äldre. De vill ha utmaningar 
och är redo att byta arbetsgivare fler gånger än de äldre generationerna; detta hade företagen 
till viss del insett och försökt lyfta fram deras internationella prägel för att motverka att de 
anställda skulle vilja byta arbetsgivare. Som stora internationella arbetsgivare kan de erbjuda 
anställda utveckling inom företaget, få nya uppdrag och kanske till och med arbeta utomlands 
under en period.  

Samtliga tre intervjuade företag har idag internationellt starka företagsvarumärken, s.k. 
corporate brands, och utmaningen för dem ligger således enligt Gudergan et al. (2010) i att 
implementera dessa värden i sina employer brands. Detta försökte de intervjuade företagen att 
genomföra på olika sätt. Ett företag ansåg att deras varumärke är tillräckligt starkt i sig för att 
automatiskt fungera som employer brand, ett annat arbetade med att addera de värden som de 
vill förmedla genom exempelvis sina arbetsplatsannonser eller via företagets hemsida. Vad 
gäller hemsidorna ansåg två av företagen att dessa är viktiga kanaler och de arbetade för att 
utforma mer kompletta och informerande sådana. Detta kan ses som ett försök att minska 
informationsasymmetrin och de sökandes informationssökningskostnader.  
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Mycket av förmedlingen av värdena skedde också genom word of mouth, vilket kan vara ett 
bra bidrag till företagets employer brand-arbete, men samtidigt kan det vara svårkontrollerat i 
fråga om att det som sprids är positivt. Det är av stor relevans att rätt värden kommuniceras, 
på grund av att dessa till stor del formar kandidatens tankar under hela rekryteringsprocessen 
och om dessa inte överensstämmer med verkligheten förväntar sig kandidaten fel värden till 
följd av en eventuell anställning; detta leder med stor sannolikhet till avslutad anställning 
(Moroko & Uncles, 2008). För att säkerställa att rätt värden kommuniceras måste man tydligt 
ladda sitt employer brand med till exempel identitet och organisationskultur (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Gör man inte detta kan det enligt Conference Board (2001) vara ett hinder för 
framgångsrik rekrytering. Om detta görs på fel sätt kan det generera ett felaktigt löfte till 
mottagarna av word of mouth som resulterar i en felaktig bild av arbetsgivaren. Precis som 
Martin et al. (2004) redogjorde för så är det viktigt att de anställda är hängivna till de värden 
företaget vill förmedla. Företaget tjänar inget på att negativ information sprids om det som 
arbetsgivare. Internt arbetades det med utvecklingssamtal för att på så sätt lyfta fram faktorer 
som kan utveckla den anställde. Detta kan bidra till att individen känner sig mer uppskattad 
och kan bidra mer till företaget samtidigt som dess trivsel och nöjdhet med jobbet kan ökas. 
Ett av företagen arbetade med detta, vilket är en del av dess arbete med internal marketing 
med syfte att stärka dialogen inom företaget. Att föra en dialog på det här sättet är något som 
respondenterna i svenskt näringslivs (2002) undersökning ansåg vara mycket viktigt; det vill 
säga att företaget bistår med stöd och uppmuntran som hjälper den anställde att nå sin fulla 
potential. Utvecklingssamtal kan kopplas till det tredje steget i en employer branding-process 
vilket Backhaus och Tikoo (2004) ser som kritiskt på grund av att det är bärande av ett löfte 
och har för avsikt att göra de anställda mer hängivna till företagets värden.  

I resultatet av den kvalitativa undersökningen framgick det att två av företagen erbjudöd de 
anställda möjlighet att jobba på olika avdelningar inom organisationen. Målet med detta var 
enligt företagen att på lång sikt behålla kompetenser inom företaget. Att utvecklas 
professionellt på detta sätt är något som ärr väldigt uppskattat hos arbetstagare, och således är 
det i högsta grad relevant för företagen att erbjuda denna möjlighet (Sutherland, 2012; Lange, 
2009).  

Keller (2003) anser att man behöver program för att bygga, mäta och hantera 
varumärkesvärdet, och detta stämde överens med en av intervjupersonernas arbete med 
employer branding. Det aktuella företaget hade arbetat fram en employer brand-plattform 
vilken ska tydliggöra deras arbete och mål med employer branding-verksamheten. Denna 
skulle fungera som en arbetsmall där det tydligt skulle synas vad företaget hade att erbjuda 
sina anställda såväl som vad de förväntade sig av dem.  Genom att få denna plan tydligt 
formulerad underlättar det för företaget att genomföra och koordinera de aktiviteter som ska 
skapa ett starkt employer brand. Det är viktigt att genom de kanaler man använder 
kommunicera rätt värden. Två av företagen använde sig av LinkedIn. När företag använder 
sig av sådana internetbaserade rekryteringsverktyg är det viktigt att inte bara kommunicera 
vilket arbete man ska utföra utan även vilka förmåner det innebär att ingå en relation med 
företaget som arbetsgivare (Lindmark & Önnevik, 2011). Det är av största betydelse att dessa 
kan infrias, annars kan det innebära att det psykologiska kontraktet som ingås vid 
anställningen bryts (Moroko & Uncles, 2008). 

Samtliga företag hade kontakt med utbildningslivet på något sätt och detta går att koppla till 
Barney (1991), Moroko och Uncles (2008) samt Backhaus och Tikoo (2004) resonemang om 
att bygga en unik och värdefull personalstyrka som skapar konkurrensfördelar. Genom sitt 
engagemang i olika skolor och lärosäten ville företagen knyta till sig talangfulla människor 
och förmedla de värden de ville stå för och erbjuda.  
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Inom HRM-arbetet beskrivs det att det är viktigt med att följa upp sitt arbete inom personal- 
och organisationsstruktur för att på så sätt kunna utvärdera arbetet och se att man är på rätt 
väg. Genom att delta i olika universumundersökningar, som två av företagen gjorde, 
identifierade de vad som ansågs om dem som arbetsgivare och de fick information om vad de 
gjorde bra och vad de kunde göra bättre. Detta kan användas som grund för att utveckla sitt 
employer branding-arbete och förbättra sin position på arbetsmarknaden. Internt användes, 
som tidigare nämnt, utvecklingssamtal av ett av företagen för att följa upp utveckling och 
arbete. Dessa utvecklingssamtal kan kopplas till det tredje steget i arbetet med employer 
branding enligt Backhaus och Tikoo (2004), att företagets värden kommuniceras konsekvent 
internt vilket kontrolleras genom utvecklingssamtalen. Även universumundersökningarna går 
att koppla till Backhaus och Tikoos (2004) trestegsbeskrivning, närmare bestämt det andra 
steget, som handlar om att föra ut företagets värden till de intressanta målgrupperna. Genom 
undersökningarna fick företaget reda på hur väl de lyckas med detta arbete. 

När man jämför undersökningen utförd av svenskt näringsliv (2002) med vår empiriska 
undersökning av studenters krav på en framtida arbetsgivare fanns en skillnad med avseende 
på vikten av en potentiell arbetsgivares moraliska och samhälleliga ansvar. I svenskt 
näringslivs undersökning framgick det att respondenterna ansåg att detta var mycket viktigt. 
Enligt vår undersökning rankades dock faktorer som arbetsgivarens miljömässiga och etiska 
ansvarstagande relativt lågt, 4,47 respektive 5,04 på den sjugradiga skalan. Det fanns dock 
även likheter mellan de två undersökningarna; det faktum att ett företag är välkänt spelade 
mindre roll och karriärutveckling och professionell utveckling var båda viktiga faktorer som 
spelade in. Dessa två passar in på den femte nivån i Maslows behovspyramid där dessa är 
exempel på behov av självförverkligande. Likaså var intressant och meningsfullt arbete en 
faktor som rankades högt i de båda undersökningarna.  

Det är strategiskt viktigt att vara medveten om vilka värden som målgruppen anser viktiga för 
att långsiktigt kunna erbjuda dessa och profilera sig som en employer of choice och på så sätt 
differentiera sig från sina konkurrenter (Martin et al, 2005). Genom att göra undersökningar, 
liksom vår egen, och ta reda på vad kandidater värdesätter kan man med hjälp av detta arbeta 
med en employer of choice-strategi som är baserad på dessa värden. 

Att tydligt kommunicera vilka värden som erbjuds är väsentligt för att kunna hålla de löften 
från arbetsgivaren och förväntningar från arbetstagaren som finns. En tydlighet i detta 
underlättar även för arbetstagaren då den söker information om arbetsgivaren; om tydlig och 
tillräcklig information finns reduceras den risk den arbetssökande kan associera med att ingå 
en relation med arbetsgivaren. Att tydligt kommunicera värden underlättar när man vill 
behålla kunskap inom företaget och öka en lojalitet som skapar en långsiktigt 
konkurrenskraftig organisation. Detta effektiviserar inte bara arbetet, utan kan på sikt kopplas 
till monetära fördelar till följd av minskad personalomsättning tack vare ökad lojalitet. För att 
lyckas skapa en lojalitet gäller det att, som Lindmark och Önnevik (2011) redogör för, ha en 
välutvecklad personalpolitik och för att ha detta krävs det att man kan infria de löften som 
kommer med en anställning för att de anställda ska uppfatta företaget på ett positivt sätt. Detta 
blir i synnerhet viktigt om företaget inte kommer i direktkontakt med slutkonsumenten, utan 
att den anställde istället i sin vardag sprider en korrekt och positiv bild av företaget som 
arbetsgivare. I denna form av kommunikation blir inte målgruppen enligt Iglesias och Bonet 
(2012) utsatt för kontrollerad information som tv, tidningar eller stortavlor utan interagerar 
direkt med den anställde som är bärare av budskapet. 
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Efterföljande diagram visar avvikelsen mellan de 206 ekonomistudenternas och de tre 
företagens uppfattning med avseende på vilka faktorer som symboliserar en attraktiv 
arbetsgivare. Faktorerna är i diagrammet numrerade från 1 till 19 och i tabellen nedan visas 
vilken siffra som representerar respektive faktor. 

Faktor Siffra Faktor Siffra 
Anställningstrygghet 1 Karriärmöjligheter 11 
Arbetsgivarens etiska 
ansvarstagande 

2 Mycket semester och fritid 12 

Arbetsgivarens miljömässiga 
ansvarstagande 

3 Möjlighet till arbete utomlands 13 

Fast anställning 4 Professionell utveckling 14 
Flexibla arbetstider 5 Självständigt arbete 15 
Gemensamma aktiviteter utanför 
arbetet 

6 Trevliga arbetskamrater 16 

Hälsosam arbetsmiljö 7 Varierade arbetsuppgifter 17 
Hög lön 8 Välkänt företag 18 
Intressant och meningsfullt arbete 9 Övriga förmåner (t.ex. 

subventionerad lunch) 
19 

Jämställdhet 10   
 

 

 

I diagrammet framgår det att det fanns både skillnader och likheter i företagens och 
studenternas syn på vilka faktorer som var viktiga. Vad gäller anställningstrygghet (1) och 
fast anställning (4) så var det en ganska stor skillnad mellan de båda emellan; studenterna 
värdesatte båda dessa markant högre jämfört med företagen. Detta kan kopplas till Maslows 
behovspyramid där behov av trygghet ligger på nivå två. Samma sak gäller för flexibla 
arbetstider (5) och gemensamma aktiviteter utanför arbetet (6); studenterna ansåg att flexibla 
arbetstider var mindre viktiga med värdet 4,8 medan företagens genomsnitt gav samma faktor 
värdet 6. Vad gäller gemensamma aktiviteter utanför arbetet var förhållandet omvänt, 
studenterna ansåg detta vara mindre viktigt med ett värde på 3,5 medan företagens 
motsvarande siffra var 5. De två återstående största skillnaderna var möjlighet till arbete 
utomlands (13) och hur välkänt företaget är (18); i båda fallen trodde företagen att dessa 
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faktorer var viktigare än vad studenterna faktiskt tyckte, vilket är intressant. Faktumet att 
studenterna inte rankade ett företags egenskap att vara välkänt eller inte stämmer överens med 
de svar som svenskt näringslivs (2002) undersökning genererade; dock så visade en 
undersökning utförd av Gudergan et al. (2010) på motsatsen. Faktorn trevliga arbetskamrater 
(16) fick ett högt värde av både studenterna och företagen och detta stämmer överens med de 
fakta vi presenterat i den teoretiska referensramen där både Langes (2009) och Sutherlands 
(2012) undersökningar pekade på det samma. 

Med hjälp av denna analys som är grundad i de empiriska undersökningarnas relation till den 
teoretiska referensramen kan slutsatser dras med koppling till forskningsfrågorna. I nästa 
kapitel redovisas dessa slutsatser. 
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6. Slutsatser 

Under slutsatser sammanfattas de resultat som framkommit genom undersökningarna och 
dessa ger svar på frågeställningarna (Patel & Davidson, 2003). I detta avsnitt redovisas först 
svaren på de två delfrågorna, följt av svaret på huvudfrågan. 

Företagen som vi intervjuade lade inte så stora resurser på employer branding i dagsläget men 
det fanns en önskan hos intervjupersonerna att mer kraft skulle läggas på denna 
marknadsföringsaktivitet. Resurserna som lades på det hade dock ökat de senaste åren och de 
kommer troligen att öka de kommande åren till följd av arbetsmarknadens utveckling. 
Företagen förlitade sig i stor utsträckning på sina starka produkt- och företagsvarumärken för 
att genom detta förmedla företagets identitet som arbetsgivare. Direkta employer branding-
aktiviteter fanns i de flesta fall inte uttalade men något som var gemensamt för de tre 
företagen var samarbeten med olika lärosäten, främst lokala sådana. Det var dock tydligt att 
företagen ville framstå som attraktiva arbetsgivare då två av dem utnyttjade information från 
externa aktörer som mätte arbetstagares attityder gentemot olika företag. Företagen arbetade 
med att utveckla tydligare och mer informativa hemsidor för att därigenom kunna 
kommunicera ett tydligt och korrekt budskap kring företagets identitet som arbetsgivare ur ett 
employer branding-perspektiv och inte bara dess produkt- och företagsvarumärke. Samtliga 
företag använde sig av internetbaserade nätverk som en kanal för att nå kandidater, och 
genom dessa forum kunde de sända en bild av företaget på ett tydligt sätt utan missförstånd 
som annars kan uppkomma när mellanhänder som till exempel rekryteringsbyråer är 
inblandade.  

Det som studenter värderade högst enligt vår undersökning var ett intressant och meningsfullt 
arbete följt av karriärmöjligheter och trevliga arbetskamrater. Efter dessa tre faktorer kom 
varierade arbetsuppgifter, professionell utveckling och hälsosam arbetsmiljö. Av detta kan 
man dra slutsatsen att studenter, i motsats till vad viss forskning kring generation Y hävdar, 
ville ha en arbetsgivare där de kan utvecklas både som personer och professionellt samt trivas 
under en lång tid. Även anställningstrygghet och fast anställning var faktorer som studenter 
värderade högt och detta adderar ytterligare till slutsatsen att studenter som arbetstagare vill 
känna en trygghet i förhållandet med arbetsgivaren för att denna relation ska bli långvarig.  

Genom kunskap kring vad studenter efterfrågar bör företag noga utvärdera vilket mänskligt 
kapital man har ett långsiktigt behov av för att kunna erbjuda ett attraktivt erbjudande till 
dessa kandidater. Med hjälp av kännedomen kan man anpassa arbetet med rekrytering för att 
behålla och utveckla talang. Kännedom om vad studenter tycker är meningsfulla faktorer är 
viktigt för att på sikt kunna implementera dessa i företagets employer of choice-strategi och 
skapa en företagskultur där företagets employer brand är laddat med meningsfulla värden som 
de anställda finner viktiga. Det är viktigt att kommunicera rätt faktorer till rätt intressent, och 
för att kunna göra detta måste man ha kunskap kring vad varje intressent värdesätter. I fallet 
ekonomistudenter så skiljde sig deras värdering kring anställningstrygghet och fast 
anställning från företagens tankar på vad studenterna förväntar sig, och denna diskrepans bör 
man sträva efter att minimera för att kunna skapa ett attraktivt employer brand. Även åsikten 
om karriärmöjligheter skiljde sig mellan ekonomistudenterna och företagen då de tidigare 
värdesatte detta något högre. Inom detta område har de intervjuade företagen som är stora 
internationella organisationer stora möjligheter att erbjuda just detta och således är denna 
information extra viktig för dem. Genom att fortsätta utveckla sina employer branding-
aktiviteter och lägga mer resurser på att kommunicera dess värden kan de säkert bli tydliga 
employer of choice. 
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7. Avslutande diskussion 
Studien som genomförts har gett svar på de frågor som den ämnade att besvara vilket innebär 
att studien har en hög validitet. Via resultatet kan man dra slutsatsen att det finns möjlighet att 
anpassa employer branding-aktiviteter med hjälp av fördjupad kunskap kring vad 
intressenterna värdesätter, i det här fallet ekonomistudenter. Genom denna förståelse är det 
nödvändigt att man på sikt försöker implementera detta i organisationer för att både kunna 
attrahera men även för att på lång sikt behålla de mest talangfulla medarbetarna. Om företag i 
sina employer branding-strategier inte ser till vad kandidater värdesätter är det svårt att 
långsiktigt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt employer brand och därmed vinna kriget om 
talang.  

Om man skulle vilja replikera denna studie och uppnå samma resultat hade detta varit fullt 
möjligt inom den närmsta framtiden; vilket tyder på en hög reliabilitet. Om studien däremot 
skulle replikeras om tio år är det fullt möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Detsamma 
gäller för både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. 

Studiens resultat kan vara användbart för andra företag med liknande förutsättningar som de 
intervjuade. Genom att ta del av kunskapen genererad från denna undersökning kan de 
använda informationen för att utforma sitt employer brand utefter vad kandidater efterfrågar.  

Det finns efter denna studie mycket mer forskning som kan genomföras, det finns kandidater i 
fler former än den vi har undersökt; dels arbetstagare som redan finns ute i företag, men även 
de som har avslutat en anställning. Denna studie undersöker enbart ekonomistudenter, 
följaktligen finns det en mängd andra målpopulationer inom det akademiska. Denna studies 
tillvägagångssätt kan dock appliceras på andra målpopulationer, då genomförandet inte 
behöver skilja sig åt beroende på dessa.  

För att öka studiens generaliserbarhet skulle intervjuer med fler företag kunna genomföras; 
även ett större antal enkäter skulle kunna distribueras för att öka generaliserbarheten bland 
studenterna. För att öka svarsfrekvensen för enkäten skulle man kunna besöka lärosäten och 
distribuera enkäten i pappersform. Om en större tidsram fanns för studien vore det också 
intressant att genomföra en longitudinell studie för att upptäcka eventuella förändringar i 
arbetet med employer branding. 

De slutsatser som dragits med stöd av studien kan även användas för att få en bild av vad 
ekonomistudenter värdesätter, och är förmodligen inte optimal då man exempelvis undersöker 
vad ingenjörer värdesätter; då är det möjligt att andra faktorer väger tyngre. Därför kan en 
studie utformad på samma sätt men genomförd på en annan målpopulation generera värdefull 
information för de företag som har intresse i att locka till sig de bästa från den 
målpopulationen. På grund av studiens begränsade tidsram fanns det inte möjlighet att gå 
ännu djupare in på vad studenter värdesätter och inte heller undersöka så många som vi 
önskat. Det hade även varit intressant att genomföra en longitudinell studie för att se om 
företagens nyckeltal förändras till det bättre till följd av arbetet med employer branding. Detta 
skulle motivera företag att lägga större resurser på employer branding. 
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Bilaga 1 – Kvalitativ intervju 
 

1. Hur arbetar X med employer branding gentemot framtida arbetstagare? 

 
-‐ Hur försöker ni förmedla era värden mot de arbetssökande (hemsida, 

arbetsplatsannonser osv)? 
 

-‐ Vilka faktorer/attribut vill ni kommunicera ut till arbetsmarknaden? 
 

o Har ni förändrat ert arbete med employer branding de senaste tio åren? 
 

-‐ Mäter ni på något sätt resultat av arbetet med employer branding? 
 

-‐ Vad anser ni gör X till en attraktiv arbetsgivare? 
 

2. Vad tror ni att studenter efterfrågar hos er som arbetsgivare? 

 

-‐ Varför? 
 

-‐ Har ni gjort någon undersökning på vad som är relevant för arbetssökande? 
 

-‐ Har ni sett någon förändring av dessa olika faktorer de senaste tio åren? 
Exempelvis med tanke på en ökad miljömedvetenhet, eller en ny generation 
arbetstagare (generation Y, som vill ha ”roligt” på jobbet)? 

 

-‐ Är det i så fall några speciella krav som är svåra att uppfylla? 
 

-‐ Har, eller tror ni att, uppfattningen av X har ändrats genom arbetet med employer 
branding? 
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Bilaga 2 – Kvantitativ enkät 
 

Kön: Man Kvinna 

Vid vilket lärosäte studerar du: _________________________________________ 

Hur viktiga är följande faktorer för dig vid valet av en arbetsgivare? Välj ett (1) 
alternativ för respektive faktor.  
                                                                         Oviktigt         Viktigt 

Anställningstrygghet  ........................................   1 2 3 4 5 6 7 

Arbetsgivarens etiska ansvarstagande  ...............  1 2 3 4 5 6 7 

Arbetsgivarens miljömässiga ansvarstagande  ..    1 2 3 4 5 6 7 

Fast anställning   ................................................    1 2 3 4 5 6 7 

Flexibla arbetstider  ...........................................    1 2 3 4 5 6 7 

Gemensamma aktiviteter utanför arbetet  .........    1 2 3 4 5 6 7 

Hälsosam arbetsmiljö  .......................................    1 2 3 4 5 6 7 

Hög lön  .............................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Intressant och meningsfullt arbete  ....................   1 2 3 4 5 6 7 

Jämställdhet  ......................................................    1 2 3 4 5 6 7 

Karriärmöjligheter  ............................................    1 2 3 4 5 6 7 

Mycket semester och fritid  ...............................    1 2 3 4 5 6 7 

Möjlighet till arbete utomlands  ........................    1 2 3 4 5 6 7 

Professionell utveckling  ...................................    1 2 3 4 5 6 7 

Självständigt arbete  ..........................................    1 2 3 4 5 6 7 

Trevliga arbetskamrater  ...................................    1 2 3 4 5 6 7 

Varierade arbetsuppgifter  ................................    1 2 3 4 5 6 7 

Välkänt företag  ................................................    1 2 3 4 5 6 7 

Övriga förmåner (t.ex. subventionerad lunch) .     1 2 3 4 5 6 7 

Övrigt (specificera nedan)  ............................... 1 2 3 4 5 6 7 

______________________________________ 
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Bilaga 3 – Företagspresentation 
 

Ellos grundades 1947, ligger 10 km väster om Borås och är det mest kända 
distanshandelsföretaget i Sverige4. Företaget har positionerat sig som ett företag som erbjuder 
lättburet modernt mode till hela familjen5. Företagets egen varumärkesportfölj består av tre 
varumärken, Sara Kelly (för aktiva kvinnor), JSFN (trendig, originell stil) och e-basics (för 
män, kvinnor och barn). Ellos är sedan 1997 ägt av den franska koncernen Redcats 
tillsammans med företag som till exempel laredoute.com och somewhere.fr2. Redcats är en 
grupp europeiska och amerikanska företaget som är specialiserade på e-handel och är aktiva i 
31 länder6 Samtliga av Ellos skandinaviska modeartiklar finns tillgängliga i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Frankrike och Ryssland3. År 2010 omsatte företaget 1 093 075 000 SEK 
och hade 665 anställda7. 

Intersport grundades 1961 och har sitt svenska huvudkontor i Mölndal med 85 anställda8. 
Sportkedjan är Sveriges största med 158 butiker och arbetar mot sin vision ”att svenskarna 
ska bli det mest aktiva folket i världen”. Intersport AB ingår i IIC, Intersport International 
Corporation, som är världens största sportkedja med fler än 5300 butiker i 40 länder. De 
svenska Intersportbutikerna är till största del ägda av privata aktörer och omsatte under 2010 
4,3 miljarder kronor. Totalt omsatte IIC 10 miljarder euro globalt under samma period. 
Kedjan är verksam i Europa, Kanada och Förenade Arabemiraten9. 

SKF grundades 1907 och är världsledande leverantör av rullningslager, tätningar, mekatronik, 
service och smörjsystem.  Företaget etablerades snabbt internationellt. Redan 1920 hade 
företaget expanderat till övriga Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Idag finns 
företaget representerat i mer än 130 länder10. År 2010 hade de över 40 000 anställda och 
omsatte 61 556 000 000 kr11. Huvudkontoret finns i Göteborg och företaget har mer än 100 
tillverkningsplatser och 15 000 återförsäljare världen över12. 

  

                                                
4 Hämtad 2012-04-26, från: 
http://www.ellos.se/g/CustomerSupport/aboutEllosHistory?CategoryID=53699 
5 Hämtad 2012-04-26, från: http://www.redcats.com/eng#/eng/Brands/Ellos/The-essentials 
6 Hämtad 2012-04-26, från: http://www.ppr.com/en/brands/redcats 
7 Hämtad 2012-04-26, från: http://www.allabolag.se/5560440264/Ellos_AB 
8 Hämtad 2012-04-27, från: http://www.allabolag.se/5560792847/INTERSPORT_AB 
9 Hämtad 2012-04-28, från: http://intersport.se/Om-oss/ 
10 Hämtad 2012-04-28, från: 
http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=056869&lang=sv 
11 Hämtad 2012-04-28, från: http://www.allabolag.se/5560073495/SKF 
12 Hämtad 2012-04-28, från: http://investors.skf.com/files/I_korthet_A4_S3.pdf 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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