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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur anställda som arbetar med employer branding i 

Jönköpings Län upplever arbetet, samt hur de arbetar med att attrahera och rekrytera 

högskolestudenter efter examen. Studien var av en kvalitativ ansats och underlaget 

utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Ett kriteriebaserat urval applicerades och totalt 

deltog femton respondenter fördelade på tio organisationer. Det insamlade materialet 

analyserades genom tematisk analys och resulterade i tre huvudteman: Avsaknad av 

övergripande employer branding-strategi, frustration och individanpassat 

jobberbjudande. Resultatet visade att det fanns stora skillnader gällande hur employer 

branding arbetet prioriterades inom organisationerna samt en polarisering av hur 

strukturerat och strategiskt arbetet var. Avsaknaden av en enhetlig och övergripande 

employer branding-strategi skapade frustration hos deltagande respondenter. Det fanns 

en medvetenhet i organisationerna om att studenter och nyexaminerade främst tenderar 

att efterfråga symboliska attribut när de söker arbete, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning.  

 

Nyckelord: Employer Branding, Arbetsgivarvarumärke, Generation Y, Rekrytering, 

Attraktiv arbetsgivare, Employee Value Proposition, Employer Attractiveness.  
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Introduktion 

            Högkonjunkturen som pågått under senare hälften av 2010-talet har föranlett 

kompetensbrist i flertalet branscher. Arbetsmarknaden är tillika alltmer föränderlig och 

flexibel (ManpowerGroup, 2018). Det senaste tio åren har generation Y etablerats allt 

mer på arbetsmarknaden, vilket har medfört andra och nya krav på arbetsgivare, då 

generationen har fler valmöjligheter och är medvetna om sitt värde (Parment & Dyhre, 

2009). Den ökade konkurrensen efter kompetens har i sin tur försvårat för organisationer 

att rekrytera samt behålla personal. Organisationer bör fokusera på att kommunicera sitt 

arbetsgivarvarumärke för att ha möjlighet att attrahera och rekrytera medlemmar ur 

generation Y (Barrow & Mosley, 2005). “Human Resources” (HR) rollen är under 

förändring i och med digitaliseringen och nya krav från arbetsmarknaden. “employer 

branding” (EB) ses som en allt viktigare del för organisationer då ett framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke ger konkurrensfördelar. Alla organisationer kommunicerar i någon 

mån med potentiell arbetskraft för att attrahera och rekrytera, men når deras budskap 

fram?  

            Statistiska centralbyrån (2017) genomförde en undersökning som visade att 

Jönköping låg i botten vad gäller att behålla kvar studenter inom regionen efter att de 

tagit examen. Studenter som tagit examen tenderade att lämna regionen för det större 

städerna i Sverige, alternativt återvända till sina hembygder. Ett framgångsrikt arbete 

med arbetsgivarvarumärke kan således tänkas vara högaktuellt för organisationer i 

Jönköping för att anses vara konkurrenskraftiga. I en intervju i P4 (Isaksson, 2018) 

uttryckte utbildningschefen på Jönköping Internationella Handelshögskola att förlusten 

av nyutexaminerade studenter beror på avsaknaden av information gällande vilka 

jobbmöjligheter som förekommer på orten. Vidare uppfattades risken finnas att individer 
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enbart söker sig till Högskolan i Jönköping för att studera och därför inte har avsikten att 

fortsätta arbeta i regionen efter sin examen. 

Forskningsöversikt 

Organisationer fokuserar alltmer på EB för att attrahera arbetssökande och 

försäkra sig om att nuvarande medarbetare är engagerade i organisationens kultur och 

strategi (Myrden & Kelloway, 2015). Men vad är egentligen EB och hur ser 

organisationers arbete ut i praktiken? 

Employer Branding 

 Begreppet EB introducerades under mitten av 90-talet av två forskare, Ambler 

och Barrow (1996), som menade på att EB består av tre faktorer, närmare bestämt de 

funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en organisation förser en 

anställd med. Det tycks alltså vara först på senare tid som organisationer aktivt har arbetat 

med EB samt utvecklat specifika strategier för hur de ska kunna attrahera och slutligen få 

möjlighet att rekrytera den kompetens som efterfrågas. Sammantaget kan EB definieras 

som alla fördelar, implicita som explicita, som associeras med anställning hos en specifik 

organisation. Aktivt arbete med EB kan därför hjälpa organisationer att skapa ett 

attraktivt och konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke (Wilden, Gudergan & Lings, 

2010) samt förse organisationerna med en möjlighet att differentiera sig som arbetsgivare 

gentemot sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004; Heilmann, Saarenketo & 

Liikkanen, 2013). Målet blir att såväl internt som externt framställa en tydlig bild av vad 

som särpräglar organisationen och gör arbetsgivaren önskvärd.  

Intern EB riktar sig mot redan anställda på en organisation, med målsättningen att 

skapa lojalitet och öka produktivitet genom att internt kommunicera organisationens 

kultur och identitet (Backhaus, 2016). Genom aktiviteter riktade mot anställda skapas en 

mer positiv bild av organisationen. När anställda identifierar sig med organisationen de 
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arbetar inom fungerar de även som ambassadörer för varumärket gentemot kunder och 

samhället i stort (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). En teori som förklarar varför och på 

vilket sätt individer identifierar sig med olika grupper är Social Identity Theory (SIT). 

Tajfel och Turner utvecklade SIT för att förklara mänskligt beteende i 

gruppsammanhang. Individer tenderar att klassificera sig själva och andra i olika sociala 

grupper. Detta kan ske genom organisationstillhörighet, generationstillhörighet och kön. 

Denna klassificeringen möjliggör dessutom för individer att lokalisera sin position i det 

sociala sammanhanget (Tajfel, 2010). Sett ur ett organisationsperspektiv kan identifiering 

med en organisation leda till att den anställda upplever och uttrycker ökad lojalitet och 

engagemang för arbetsgivaren (Ashforth & Mael, 1989). De anställda kan därmed vara 

en del i marknadsföringen av en organisations arbetsgivarvarumärke (Näppä, Farshid & 

Foster, 2014).  

Målgruppen för extern EB är individer som i dagsläget inte är anställda inom 

organisationen, där syftet är att attrahera och rekrytera ny kompetens (Backhaus, 2016). 

Om en individs uppfattning av sin egen sociala identitet och självbild stämmer överens 

med upplevd bild av en organisation identifierar sig individen enklare med 

organisationen och tenderar därför att söka sig dit (Xie, Bagozzi & Meland, 2015). 

Vidare påverkar perceptionen av en organisations varumärke huruvida potentiella 

kandidater väljer att söka arbete där (Sivertzen, Nilsen & Olafsen, 2013). Den externa 

uppfattningen av en organisation som arbetsplats, jämfört med bilden som finns internt, 

har större påverkan på antalet individer som tenderar att söka sig dit. Satsningar på extern 

EB ger sålunda ett bättre utfall kopplat till att attrahera, rekrytera och behålla kompetent 

personal (De Stobbeleir et al., 2018). I tidigare forskning har det externa arbetet med EB 

undersökts i högre grad jämfört med intern EB. Det är främst de positiva effekterna och 

fördelarna med EB-arbete som varit i fokus under tidigare studier på ämnet (Backhaus, 
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2016). Det saknas således en nyanserad bild gällande huruvida EB-arbete kan medföra 

potentiellt negativa konsekvenser för arbetsgivaren och de anställda på organisationen. 

Attrahera och rekrytera 

En organisations arbetsgivarvarumärke anses vara trovärdigt om det är 

sammankopplat med den interna upplevelsen hos de anställda samt organisationens 

externa varumärke (Foster et al., 2010; Näppä et al., 2014). Ett trovärdigt EB ger 

organisationer möjlighet att utmärka sig i jämförelse med konkurrerande organisationer 

på arbetsmarknaden (Foster et al., 2010). En studie av Wilden et al. (2010) visade att 

många potentiella arbetssökande tenderade att använda sitt personliga nätverk för att 

skapa sig en bild av organisationen innan sökande av tjänst eller accepterande av ett 

jobberbjudande. Följaktligen bör organisationer skapa en personlig relation till 

potentiella arbetssökande. Finansiella satsningar på EB, exempelvis deltagande i 

karriärmässor eller kompetensutveckling av personalen, leder till att trovärdigheten för 

organisationen och kommunicerat arbetsgivarvarumärke ökar (Wilden et al., 2010). Ett 

framgångsrikt EB-arbete genererar fler ansökningar från individer med rätt kompetens 

vilket minskar rekryteringskostnaderna för organisationen (Heilmann et al., 2013). EB 

anses således vara en viktig del i marknadsföringen av varumärket med målet att 

attrahera, rekrytera och behålla rätt personal (Näppä et al., 2014).  

Employer Attractiveness. Med utgångspunkt från Ambler och Barrows (1996) 

tre faktorer utvecklade Berthon, Ewing och Hah (2005) begreppet “Employer 

Attractiveness” (EA) vilket definieras som de upplevda fördelarna associerade med att 

vara anställd hos en specifik arbetsgivare. EA består av fem faktorer: 

• Värde av intresse (Interest value): I vilken utsträckning individer attraheras till en 

arbetsgivare som kan förse anställda med nyskapande arbetsmetoder, intressant 

arbetsmiljö samt ger utrymme för kreativitet och innovation. 
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• Socialt värde (Social value): I vilken utsträckning individer attraheras till en 

arbetsgivare som kan förse anställda med en positiv och rolig arbetsmiljö baserad 

på teamkänsla.  

• Ekonomiskt värde (Economic value): I vilken utsträckning individer attraheras till 

en arbetsgivare som kan förse anställda med lön över genomsnittet, 

anställningstrygghet och möjligheter till befordran.  

• Värde av utveckling (Development value): I vilken utsträckning individer 

attraheras till en arbetsgivare som kan förse anställda med uppskattning, 

uppmuntran samt utvecklande karriärmöjligheter.  

• Tillämpningsvärde (Application value): I vilken utsträckning individer attraheras 

till en arbetsgivare som kan förse anställda med möjligheten att tillämpa inlärd 

kunskap och utbilda andra.  

Berthons et al. (2005) EA-skala består av 25 items fördelade på de fem 

faktorerna. EA-skalan har använts vid flera studier för att mäta vad som påverkar 

organisationers attraktivitet som arbetsgivare, med vissa skillnader i klassifikationer av 

de olika faktorerna (Alnıaçık & Alnıaçık, 2012; Reis, Braga & Trullen, 2017; Sivertzen 

et al., 2013). Värde av utveckling, tillämpningsvärde och värde av intresse har visats ha 

störst påverkan på studenters perception av en organisation (Sivertzen et al., 2013). 

Fördelar individer ser hos en organisation är ofta specifika och förknippade med 

varumärket vilket gör det svårt att generalisera vilka attribut som föredras (Maxwell & 

Knox, 2009).    

Employee Value Proposition. “Employee Value Proposition” (EVP) beskrivs 

som en organisations värdegrund och består av erbjudanden, förmåner och värden. EVP 

syftar till att nyttja differentieringen till sin fördel för att således förmedla varför 

organisationen är en attraktiv arbetsplats samt varför potentiella arbetssökande ska välja 
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specifik organisation framför andra arbetsgivare inom samma bransch. Arbetet med EVP 

är en process som förekommer inom EB-arbetet och kan tillämpas för att bygga ett 

starkare arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004; Parment & Dyhre, 2009). 

Genomförs ett kontinuerligt arbete med EVP har organisationer möjlighet att påverka 

vad dem associeras med för att kunna attrahera rätt medarbetare (Heger, 2007). Ett EVP 

bör enligt Parment och Dyhre (2009) vara trovärdigt och attraktivt gentemot mottagande 

målgrupp samt differentierat från konkurrerande organisationer. Sammantaget bör aktivt 

arbete med EVP genomsyra organisationen som helhet för att möjliggöra styrning av sitt 

EB i önskvärd riktning. Den befintliga arbetsmarknaden består huvudsakligen av 

konkurrerande organisationer inom samma bransch. I detta sammanhang kan arbetet med 

EVP vara en betydelsefull aspekt för EB-strategin och generera en potentiell 

konkurrensfördel (Lievens & Highhouse, 2003). En framgångsrik EB-strategi kräver 

anpassning till avsedd målgrupp, då olika generationer tenderar att prioritera olika värden 

och attribut (Reis & Braga, 2016).  

Generation Y 

Begreppet generation Y är mångtydigt. Generation Y definieras som de individer 

födda mellan åren 1980 till 1999 (Cennamo & Gardner, 2008). Andra definitioner av 

begreppet innefattar dessutom individer födda tidigt 2000-tal (Kultalahti & Viitala, 

2014). Av de som startade sin utbildning på Jönköpings Universitet under hösten 2016 

var 91,5% 34 år eller yngre och därmed en del av generation Y, oavsett definition 

(Universitets och Högskolerådet, 2016). Högskolestudenter och nyexaminerades 

perception av en organisations arbetsgivarvarumärke påverkas av både funktionella och 

symboliska attribut (Lievens & Highhouse, 2003; Myrden & Kelloway, 2015; Xie et al., 

2015). Symboliska attribut har visats vara den främsta prediktiva faktorn för hur attraktiv 

en organisation uppfattas vara och dess möjligheten att attrahera potentiella 
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arbetssökande (Eger, Mičík och Řehoř, 2018; Myrden & Kelloway, 2015; Sivertzen et 

al., 2013). En studie av Eger et al. (2018) visade även att individer med längre 

arbetslivserfarenhet generellt skattade symboliska attribut högre än de med kortare tid på 

arbetsmarknaden.  

Studier på generation Y har genererat motstridiga resultat (Guillot-Soulez & 

Soulez, 2013). Mot den bakgrunden går det att urskilja stora olikheter inom generation Y 

vilket gör att generationen inte kan ses som en homogen grupp. Det finns dock attribut 

kopplade till organisationers EB som är mer generella för generation Y (Wilden et al., 

2010). De hårda värdena och funktionella attributen som har visats prioriteras av 

generation Y är att ha en lön som ligger över genomsnittet (Lowe, Levitt & Wilson, 

2008; Reis & Braga, 2016) och hög anställningstrygghet genom exempelvis fast 

anställning (Guillot-Soulez & Soulez, 2013; Reis & Braga, 2016). Mjuka värden och 

symboliska attribut som “work-life balance” (Guillot-Soulez & Soulez, 2013; Cennamo 

& Gardner, 2008; Eisner, 2005; Kultalahti & Viitala, 2014) och positivt arbetsklimat 

(Cennamo & Gardner, 2008; Eisner, 2005; Kultalahti & Viitala, 2014; Mičík & 

Mičudová, 2018; Sivertzen et al., 2013) har också visats markant påverka generation Y:s 

val av arbetsplats. Huruvida högskolestudenter attraheras till och väljer att söka arbete 

hos en organisation påverkas utöver tidigare nämnda attribut av hur innovativ 

organisationen anses vara (Lievens & Highhouse, 2003; Sivertzen et al., 2013), att det 

finns en tydlig karriärväg (Mičík & Mičudová, 2018) samt möjlighet till flexibelt arbete 

(Kultalahti & Viitala, 2014). Ledarskapet anses vara en ytterligare viktig aspekt som 

prioriteras högt av generation Y, de önskar kontinuerlig feedback och vill känna att de är 

en bidragande faktor för organisationen (Kultalahti & Viitala, 2014; Parment & Dyhre, 

2009). Organisationer bör identifiera unika specifika attribut inom olika kategorier för att 

sedan kunna sammankoppla dem med arbetsgivarvarumärket och sin identitet (Maxwell 
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och Knox, 2009). Att inleda EB-processen inifrån organisationen skapar en genuinitet 

och autencitet som stärker varumärket vilket anses vara en viktig faktor vid val av 

arbetsgivare (Reis et al., 2017).   

Att dela upp marknaden i olika segment utefter exempelvis kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå underlättar kommunikationen av organisationens 

EB till specifik målgrupp. Organisationer kan anpassa sin EB-strategi till vald målgrupp 

genom att undersöka preferenser av förmåner, vilket socialt klimat målgruppen befinner 

sig i, hur efterfrågad målgruppen är på arbetsmarknaden samt vilken lönsamhet individer 

i målgruppen potentiellt kan generera (Moroko & Uncles, 2009). I senare studier har det 

bekräftats att ålder, kön, geografisk position och anställningsstatus hos en grupp 

individer påverkar vilka faktorer som prioriteras och vilka attribut som föredras. 

Beroende på målgrupp prioriteras EB-attribut olika och därför bör organisationer 

använda segmentation för att anpassa EB-strategin till specifik målgrupp och attrahera 

rätt kandidater (Brosi & Welpe, 2015; Alnıaçık & Alnıaçık, 2012). 

Sociala medier 

En viktig aspekt att ta hänsyn till för att förstå målgruppen generation Y är att de 

uppfostrats i ett kunskapssamhälle. Det innebär att deras preferenser gällande teknik och 

sociala medier skiljer sig gentemot tidigare generationer (Cennamo & Gardner, 2008; 

Parment & Dyhre, 2009). Det breda användandet av sociala medier förändrar HR-rollen 

som sådan genom att möjliggöra nya kommunikationsvägar, processer och arbetssätt 

(Henderson & Bowley, 2010). Samtidigt som utvecklingen ger många nya möjligheter 

leder användandet av sociala medier till ökade krav på personer som arbetar med HR då 

ny kompetens efterfrågas. Digitaliseringen har lett till att HR kan använda sig av nya 

kanaler och verktyg för att utveckla och bibehålla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. För 

att kommunicera EB effektivt bör HR-avdelningen ha ett nära samarbete med 
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kommunikationsavdelningen så att allt som kommuniceras av organisationen är enhetligt 

(Heilmann et al., 2013). En arbetsgivares användning av sociala medier i sitt EB-arbete 

leder till ett mer positivt arbetsgivarvarumärke som i sin tur genererar fler ansökningar 

till utlysta tjänster (Sivertzen et al., 2013). Medlemmar av generation Y som aktivt söker 

arbete tenderar att använda sociala medier, främst LinkedIn och Facebook, för att få 

information om tillgängliga tjänster (Bissola & Imperatori, 2013). En studie av Mičík och 

Mičudová (2018) visade att endast 33 % av de 60 organisationer som undersöktes 

använde sociala medier för att kommunicera med potentiella arbetssökande. Överlag 

tenderar generation Y att använda sociala medier för att hålla sig uppdaterade om 

organisationer de redan har kännedom om och finner intressanta. Endast i ett fåtal fall 

använder individer sociala medier för att hitta nya okända organisationer (Bissola & 

Imperatori, 2013).  

Effektiv kommunikation av organisationens varumärke via sociala medier och 

utförlig information under rubriken karriär på organisationens hemsida är tongivande 

aspekter som generation Y tar hänsyn till vid val av arbetsgivare (Mičík & Mičudová, 

2018). Generation Y uppskattar kommunikation via sociala medier då det upplevs som 

personligare och generellt genererar snabbare feedback (Bissola & Imperatori, 2013). 

Finansiella satsningar på en organisations hemsida har visats öka trovärdigheten för 

arbetsgivarvarumärket som helhet (Wilden et al., 2010). Genom sociala medier kan 

organisationer nå passiva arbetssökande som inte är aktiva på exempelvis jobbsökarsidor. 

Vidare krävs satsningar på utveckling och digitalisering av HR-processer och 

kommunikationsvägar för att attrahera rätt kandidater. Jobbannonser anses vara en viktig 

kanal där organisationer får möjlighet att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till 

mottagaren. Det har visats vara främst funktionella värden som presenteras vid 

jobbannonser online. De symboliska värdena tenderar att få mindre utrymme i 
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annonserna alternativt försummas att kommuniceras (Nolan, Gohlke, Gilmore & 

Rosiello, 2013).   

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur anställda som arbetar med employer 

branding i Jönköpings Län upplever arbetet, samt hur de arbetar med att attrahera och 

rekrytera högskolestudenter efter examen. 

Metod 

I studien tillämpades en kvalitativ metod. Data samlades in via intervjuer med 

femton anställda fördelade på tio organisationer i Jönköpings Län. I följande avsnitt 

redogörs för urvalsmetod, metodval, strategi för insamling av data, analysmetod av data, 

forskningskvalitet samt etiska principer.  

Urval 

I studien användes ett målstyrt kriteriebaserat urval (Bryman, 2018; Dalen 2015). 

Kriterierna som applicerades var att individen skulle arbeta på en organisation i 

Jönköpings Län och ha EB som ansvarsområde. Individer som uppfyllde valda kriterier 

identifierades och kontaktades via e-post eller LinkedIn. Meddelandet som skickades ut 

innehöll information om studiens syfte (se bilaga 1) samt ett bifogat dokument om vad 

deltagande i studien innebar. De individer som önskade delta uppmanades att återkomma 

inom utsatt tid. Totalt deltog femton respondenter fördelade på tio organisationer. Antalet 

deltagare från varje organisation varierade mellan en till tre personer (se tabell 1). Tiden 

och resurserna som fanns tillgängliga för studien var begränsade och därför beslutades att 

genomföra 15 intervjuer. Mängden intervjuer ansågs vara tillräcklig för att uppnå 

studiens syfte (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014).  
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Tabell 1. 

Information om respondenterna 

aBokstav representerar organisationstillhörighet 

Metodval 

 Datainsamlingsmetoden som användes i studien var semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ forskning har som mål att förstå individer och situationer i deras sociala 

verklighet (Dalen, 2015). En kvalitativ intervjumetod valdes eftersom det krävdes 

djupgående uttömmande svar för att uppfylla syftet. En kvalitativ intervju är ett 

professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan den som intervjuar 

och respondenten. Kvalitativa intervjuer fungerar bra när det är åsikter, attityder och 

erfarenheter som ska undersökas. Det som undersöks är knutet till respondentens 

subjektivitet och temat sett från respondentens synvinkel (Tjora & Torhell, 2012). 

Typ av 

organisation 

Respondenta Utbildning Examensår Kön 

Privat A1 Personalprogrammet 2018 Kvinna 

Privat A2 Internationella relationer 2013 Kvinna 

Privat A3 Personalprogrammet 2011 Man 

Privat B1 Ekonomiprogrammet 1993 Man 

Statligt C1 Civilekonomprogrammet 1995 Kvinna 

Statligt C2 Personalprogrammet 2003 Man 

Privat D1 Personalprogrammet 2016 Man 

Privat E1 Personalprogrammet 2001 Kvinna 

Privat F1 Personalprogrammet 2016 Kvinna 

Statligt G1 Personalprogrammet 2005 Kvinna 

Statligt G2 Personalprogrammet 2015 Kvinna 

Statligt G3 Miljövetenskap 2007 Kvinna 

Privat H1 Gymnasieutbildning 2006 Man 

Privat I1 Beteendevetenskap 1997 Man 

Privat J1 Personalprogrammet 2011 Kvinna 
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Semistrukturerade intervjuer applicerades i studien vilket innebar att en intervjuguide 

med färdigformulerade frågor användes som grund. Dock behövde frågorna inte ställas i 

samma ordning vid varje intervju (Bryman & Bell, 2015). Det fanns ett stort utrymme för 

följdfrågor baserade på svaren som uppkom vid intervjutillfällena, för att respondenten 

skulle utveckla och klargöra sina beskrivningar. Under intervjuerna lades stor vikt vid att 

intervjuarna erhöll flexibilitet, lyhördhet, inlevelse och feedback för att skapa ett gott 

samspel med respondenten (Langemar, 2008). 

Konstruktion av intervjuguide 

 Intervjuguiden bör inledas med enklare öppningsfrågor som får respondenten att 

känna sig bekväm. Därefter övergår samtalet till de mer centrala huvudfrågorna, där 

känsliga och djupgående frågor ställs. Intervjun bör avslutas med mer generella frågor för 

att återigen skapa distans mellan intervjuare och respondent (Dalen, 2015; Kvale et al., 

2014). Utformningen av intervjuguiden inleddes med en diskussion om vilken 

information intervjuerna bör generera för att vara relevant för syftet. Viktig information 

om intervjuarna, studiens syfte, inspelning av intervju och konfidentialitet inleder 

intervjuguiden. Den första delen fungerade som en introduktion av studien för att 

påminna respondenterna om varför studien ska genomföras och hur informationen 

kommer att användas. Intervjuguiden introducerades med ett antal frågor som fångade in 

lämpliga demografiska uppgifter. Huvuddelen bestod av åtta kvalitativa frågor med 

tillhörande följdfrågor som tillsammans ansågs uppfylla syftet. Slutligen innehöll 

intervjuguiden avslutande frågor där tillfälle fanns för respondenterna att ställa motfrågor 

och ge kommentarer (se bilaga 2). En kompletterande checklista utformades och 

användes som hjälpmedel under intervjutillfällena. Intervjuguiden var identisk vid alla 

intervjuer för att genererade data skulle anses tillförlitlig (Langemar, 2008).  

 



 

 

14 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i berörd organisation i lokal vald av respondenten. 

Anledningen till detta var att respondenter har visats upplevas vara mer bekväma och 

trygga när de fått möjlighet att välja plats för intervjun (Langemar, 2008). Vidare var 

målsättningen att intervjuerna skulle ske i form av ett samtal som upplevs så informellt 

som möjligt, vilket ytterligare bidrog till att göra respondenten bekväm för att generera 

utförliga svar. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan 25 och 55 minuter. Vid 

intervjuerna användes en smartphone, Iphone 8, och en dator, MacBook Air, som 

inspelningsutrustning. Inspelning av intervjuerna rekommenderas för att säkerställa att 

det är respondentens egna ord och formuleringar som tas med (Dalen, 2015). Efter varje 

intervjus genomförande avsattes tid för att diskutera egna reflektioner samt teman som 

spontant uppmärksammades. De intryck och aspekter som uppkommit antecknades och 

sparades för vidare analys.  

Tematisk analys 

I studien tillämpades en induktiv tematisk analys. Analysmetoden valdes för att 

möjliggöra identifikation, analys och urskiljning av mönster från insamlade data. Den 

induktiva ansatsen innebar att temana identifierades med utgångspunkt ur det redan 

insamlade resultatet (Langemar, 2008). Respondenternas perspektiv, åsikter, erfarenheter 

och beteende urskildes i det insamlade materialet. Analysmetoden möjliggjorde 

förflyttning fram och tillbaka mellan de olika faserna, vilket var ytterligare ett skäl till 

varför valet föll på denna metod. Genomgående i analysprocessen var det viktigt med 

självkritik och medvetenhet om att egna fördomar och föreställningar kan påverka 

tolkningen av materialet.  

Med utgångspunkt från Clarke och Braun (2015) samt Langemar (2008) utfördes 

den tematiska analysen i följande fyra faser. 
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Fas 1. När alla intervjuer var genomförda var första steget att transkribera 

materialet. Transkriberingen skedde parallellt med intervjuerna, med målet att 

transkribera snarast möjligt efter genomförd intervju. Vidare lästes det transkriberade 

materialet igenom i sin helhet flertalet gånger av båda författarna för att få en överblick 

och god förståelse av insamlade data. Spontana tankar och intryck som uppkom vid 

läsningen antecknades och diskuterades fortlöpande för att kunna erhålla ett 

genomgående analytiskt perspektiv.  

Fas 2. I fas två analyserades materialet mer systematiskt och djupgående. Målet i 

denna fas var att skapa koder. Koderna identifierades som nyckelord samt citat vilka 

visade sig relevanta för att kunna uppnå studiens syfte. För att underlätta processen och 

undvika undertolkning eller övertolkning av insamlade data kodades transkriptionerna 

först enskilt. Därefter diskuterades identifierade koder för att nå samstämmighet. För att 

säkerställa att fortsatt analysarbete genomförs ur samma utgångspunkt definierades 

koderna gemensamt. Material som ansågs irrelevant för studiens syfte uteslöts. 

Fas 3. I den tredje fasen systematiserades möjliga teman med utgångspunkt från 

vad som framkommit i fas två. Antalet gånger varje kod förekom i en transkription 

noterades och koderna från 15 dokument sammanställdes samt kategoriserades till 

övergripande grupper vilket i sin tur resulterade i centrala teman. Därefter granskades allt 

material ännu en gång, denna gång med varje tema som utgångspunkt för att kunna 

identifiera eventuella förbisedda delar. Utvärdering av identifierade teman genomfördes 

för att kontrollera att de ansågs relevanta för frågeställningen samt var tillräckligt 

avgränsade.  

Fas 4. I den fjärde och sista fasen avgjordes den slutliga benämningen och 

definitionen som ansågs bäst spegla innehållet för varje tema. Underteman kopplade till 

varje tema granskades och faställdes för att säkerställa att strukturen och innehållet 
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ansågs enhetligt. Materialet för varje tema sammanfattades först individuellt och därefter 

bestämdes vilka delar, citat och konkreta exempel av materialet som skulle redovisas i 

resultatet. Citaten har i viss utsträckning redigerats för att bli tydligare och enklare att 

förstå. Justeringen har emellertid inte påverkat innebörden av vad respondenterna har 

beskrivit.  

Forskningskvalitet 

God forskningskvalitet eftersträvades under studiens gång och intervjuarna 

förhöll sig genomgående till kriteriet tillförlitlighet som därefter utgörs av fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. Med utgångspunkt ur Bryman (2018) brukades kriterierna på nedanstående 

vis.  

Kriteriet trovärdighet grundas på om respondenternas beskrivningar framställs 

rättvist i studien, undersöker rätt saker samt om insamlad data innehar en god 

trovärdighet. För att uppfylla detta kriterium så erhöll alla deltagare möjligheten att läsa 

igenom transkriberat material efter intervjun för att säkerställa materialets korrekthet. För 

att ytterligare stärka studiens trovärdighet samt undvika misstolkning så granskades 

analysen först individuellt, därefter jämfördes och diskuterades materialet vidare. 

Intervjuarna var medvetna om att subjektivitet vid tolkandet av data kan vara 

problematiskt, och förhöll sig därför objektiva i största möjliga mån. I de fall det fanns 

meningsskiljaktigheter diskuterades frågan igenom för att få fram en enad och lämplig 

tolkning. Det andra delkriteriet, överförbarhet, gick inte att applicera på denna studie då 

resultat inte är generaliserbart och således inte går att överföra till annan kontext, vilket 

heller inte är studiens syfte. Kriteriet pålitlighet inkluderar hur tillförlitligt studiens 

resultat anses vara och applicerades genom den utförliga redogörelsen för studiens 

genomförande. Det fjärde delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att 
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studiens genomförande och resultat inte ska påverkas av personliga åsikter och 

värderingar. En god förankring i data ansågs särskilt viktigt för att undvika undertolkning 

eller övertolkning. 

Personliga åsikter om det respondenterna beskrev under intervjuerna kan ha 

påverkat samtalets gång, dock fanns en medvetenhet gällande detta (Langemar, 2008). 

Eftersom alla intervjuerna utfördes gemensamt minskade risken för subjektivitet och har 

således genomförts i god tro (Bryman, 2018). Vidare kan intervjuarnas begränsade 

erfarenhet av att genomföra en empirisk studie påverkat forskningskvaliteten då vissa 

moment utfördes för första gången. Att intervjuerna genomfördes av två intervjuledare 

genererade närmare bestämt i ett numerärt överläge med två intervjuledare och en 

respondent. Respondenterna i studien hade dock mer erfarenhet av intervjusituationer 

samt om ämnet än intervjuarna. Sammantaget kan ovan nämnda aspekter haft inverkan 

på samtalsdynamiken och intervjuns förfarande.  

Etiska principer 

Ett etiskt dokument upprättades innan datainsamlingen inleddes för att på förhand 

ha reflekterat och diskuterat kring de etiska dilemman som potentiellt kunde uppstå 

(Kvale et al., 2014). Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer där genomgående hänsyn togs till individskyddskravet, mer specifikt det fyra 

huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1999). Ett tydligt samtycke från respondenterna 

erhölls innan intervjuns start. När respondenterna delgavs information om studiens syfte, 

frivilligt deltagande, konsekvenserna av deltagande, samt möjligheten att avbryta sin 

medverkan under studiens gång uppfylldes informations- och samtyckeskravet. 

Konfidentialitet- och nyttjandekravet uppfylldes vid det aktuella intervjutillfället då 

respondenterna erhöll information om att deras uppgifter behandlas konfidentiellt samt 
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att de uppgifter som läggs fram enbart kommer användas i forskningssyfte för den 

specifika studien.  

Resultat 

Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman med tillhörande 

underteman. Nedan redogörs för resultatet under följande huvudteman: Avsaknad av 

övergripande EB-strategi, frustration samt individanpassat jobberbjudande.  

Avsaknad av övergripande strategi 

Majoriteten av respondenterna upplevde inte att deras organisation arbetade aktivt 

efter en tydlig EB-strategi. Avsaknaden av strategi uttrycktes på olika sätt beroende på 

organisation och situationen beskrevs av respondent I1 enligt nedan: 

 

Vi har ingen strategi för det riktigt just nu, utan det får bli lite mer på uppstuds 

hur vi uppfattas nu i annonsering, intervju, första kontakten, anställningen och så 

vidare. Och så hoppas vi mer eller mindre på mun till mun metoden.  

 

Vidare uttryckte samtliga respondenter att det fanns stora förbättringsmöjligheter kopplat 

till EB-strategier som helhet.  

Avsaknad av uppföljning. Enligt majoriteten av respondenterna saknades 

uppföljning av de EB-aktiviteter som genomförts. I flera fall genomfördes endast 

subjektiva reflektioner över resultatet och därmed ingen konkret uppföljning. Flera av 

respondenterna uttryckte att det kändes svårt att mäta EB-aktiviteters utfall samt att det 

känns otydligt, vilket medförde att det i dagsläget inte utfördes i en högre grad. 

Respondent E1 beskrev att: “Vi jobbar inte med uppföljning mer än att vi tittar och ser 

hur det har gått, hur många sökande vi har till exempel [...] det är jättesvårt att veta, beror 

det på den insatsen eller berodde det på nåt annat?”. Uppföljning ansågs, trots att 

majoriteten uttryckte att det endast fick marginellt utrymme, generellt vara av stor vikt 
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för organisationerna och var något som efterfrågades av respondenterna. Respondent C2 

beskrev att uppföljningsarbetet utfördes “väldigt lite just nu, eller lite ad-hoc” och 

därmed inte följde en tydlig mall eller struktur.  

De två respondenterna som arbetade inom organisationer där 

uppföljningsarbetet upplevdes som välfungerande använde sig i stor omfattning av 

mätetal. Mätningar utfördes på alla aktiviteter för att urskilja var fallgroparna fanns, och 

med resultatet som grund utvecklades strategin för EB-arbetet. Båda respondenterna 

uttryckte att för att erhålla ett framgångsrikt EB-arbete krävs en konkretisering av vad EB 

verkligen innebär. Respondent J1 underströk att: ”Jag tycker man måste av-flummifiera 

EB […] annars blir det väldigt lätt fluffigt och så vet man inte – påverkade den här 

kampanjen faktiskt någonting?”. Således fanns en stor spridning över hur 

uppföljningsarbetet såg ut mellan organisationerna. Alla organisationer som deltog i 

studien utförde någon form av EB-aktiviteter för att attrahera arbetskraft. Åtta av 

organisationerna nyttjade deltagande på mässor och arbetsmarknadsdagar som en del i 

sitt EB-arbete för att attrahera kandidater och stärka arbetsgivarvarumärket, vilket enligt 

en studie av Wilden et al. (2010) visats vara en framgångsrik strategi. Dock saknades 

generellt uppföljning och analys gällande vilken effekt aktiviteten fick, vilket påpekades 

av flera respondenter. Specifikt har flertalet respondenter påtalat att deltagande på mässor 

ansågs särskilt svårt att följa upp och att uppföljning generellt gjordes i för låg grad. 

Respondent A1 uppgav: “Vi har ingen aning om ifall de som vi träffar på en viss mässa 

[...] faktiskt kommer söka sig till vårt företag i framtiden [...] och hur många av dem som 

faktiskt leder till en fast anställning”. 

Vidare ansågs det långsiktiga relationsskapande arbetet med framtida presumtiva 

anställda överlag vara bristfälligt. För målgruppen studenter uttrycktes att en personlig 

relation med organisationen medförde ökade chanser att individen söker sig dit efter 
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examen. En del respondenter uttryckte dock att alla studenter inte anses intressanta för 

anställning direkt efter examen, de behöver först utvecklas och få arbetslivserfarenhet. 

Mot den bakgrunden fanns en önskan att utveckla långsiktiga relationer med studenter 

som har relevant utbildning, exempelvis påpekade respondent A2 att: ”Vi behöver jobba 

mer på att ha en mer långvarig relation med de universitet som vi faktiskt är intresserade 

av”.  

Avsaknad av enhetlighet. Säkerställande av enhetlighet beträffande 

organisationers EB ansågs medföra svårigheter enligt samtliga respondenter. 

Uppmärksamhet riktades primärt mot att det fanns en otydlighet gällande vilken individ 

eller avdelning som ägde frågan. Tidigare forskning (Foster et al., 2010; Näppä et al., 

2014) har visat att anställdas interna upplevelse av organisationen, det externa 

varumärket samt kommunicerad EB behöver vara enhetligt för att organisationens 

arbetsgivarvarumärke ska anses trovärdigt. Ovan nämnda enhetlighet ansågs vara 

bristfällig i majoriteten av organisationerna. 

Samtliga respondenter beskrev att alla anställda inom en organisation var en del 

av arbetsgivarvarumärket, men att de parter som främst var delaktiga och processägande 

av EB-arbetet var HR-avdelningen och marknads- eller kommunikationsavdelningen. 

”Employer Branding är inte bara en HR-fråga och inte bara en kommunikationsfråga” 

underströk Respondent C1. I vissa organisationer deltog även ledningsgruppen alternativt 

IT-avdelningen i EB-arbetet. Samarbete mellan avdelningar vid utformningen av EB 

säkerställer att det som kommuniceras är överensstämmande och trovärdigt för hela 

organisationen (Heilmann et al., 2013). I vissa organisationer fanns tydligt utpekade 

anställda med EB-ansvar, men i flertalet organisationer fanns ingen ytterst ansvarig för 

EB-arbetet, vilket ledde till att ingen heller tog ansvar. Förutom frånvaron av tydliga 

riktlinjer gällande var ansvaret för EB låg uttrycktes en önskan om ökad enhetlighet 
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mellan varumärket som helhet och arbetsgivarvarumärket för att skapa trovärdighet, 

vilket i flera fall saknades. ”Bristen är ju att man inte lyckas säkerställa att man förmedlar 

rätt saker, och enhetliga saker” beskriver respondent A3. Alla respondenter uttryckte 

betydelsen av att bilden som kommuniceras av arbetsgivaren måste stämma överens med 

uppfattningen hos de anställda inom organisationen. Arbetet behöver således börja 

inifrån med säkerställande av att de anställda upplever det som kommuniceras, vilket har 

beskrivits av respondent D1 som: 

 

Den stora pucken är egentligen hur vi jobbar med det [Employer Branding] internt 

och med våra egna anställda, så att vi efterlever det vi pushar ut. Det är egentligen 

det viktigaste, nånstans så måste man alltid börja inifrån; efterlever vi det vi trycker 

ut? 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att deras organisation försökte arbeta enhetligt 

genom att kommunicera ut en ärlig och rättvis bild av hur det är att arbeta på 

organisationen. En ytterligare aspekt som påpekades var svårigheten att avgöra hur 

organisationen uppfattas av utomstående och hur kommunicerad EB tolkas av 

mottagaren. EVP har i tidigare studier visats vara ett värdefullt verktyg för att styra 

bilden av organisationen (Heger, 2007; Parment & Dyhre, 2009), dock beskrevs endast 

två organisationer använda sitt EVP som utgångspunkt för EB-arbetet. Sex respondenter 

uttryckte att deras tre organisationer befann sig i utvecklingsfas av sitt EVP och 

varumärkesplattform när studien genomfördes. Innebörden av att koppla samman 

varumärket och EVP med varandra för att skapa enhetlighet underströks av respondent J1 

“Jag tycker att arbetsgivarvarumärket och varumärket måste hänga ihop [...] jag jobbar 

för att vi ska ha ett one-brand”. Detta går i linje med tidigare forskning gällande att 

arbetet med EVP ska vara en integrerad del av hela organisationen (Parment & Dyhre, 
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2009). I kontradiktion till tidigare forskning framkom dock att hälften av undersökta 

organisationer inte aktivt arbetade med EVP eller hade en övergripande EB-strategi. 

Respondenterna inom dessa organisationer påtalade att det fanns en koppling mellan 

frånvaron av strategi och avsaknaden av enhetlighet.   

Fokus på att attrahera. När frågan ställdes gällande hur EB processen var 

utformad inom organisationerna diskuterade respondenterna främst den externa delen av 

EB. De aktiviteter som uppmärksammades av respondenterna var ofta kopplade till att 

attrahera ny arbetskraft. Externa satsningar har visats ha störst påverkan på antalet 

ansökningar till utannonserade tjänster (De Stobbeleir et al., 2018) och således arbetade 

organisationerna ur ett attraherande perspektiv i linje med tidigare forskning. Sociala 

medier användes i alla organisationer enligt respondenterna för att attrahera personal men 

nyttjandegraden och den strategiska användningen varierade. Tidigare forskning har visat 

att generation Y föredrar kommunikation via sociala medier vid arbetssökande (Bissola 

& Imperatori, 2013) vilket var det som undersökta organisationer främst använde sociala 

medier till. Nyttjandegraden av sociala medier var dock förhållandevis låg generellt: “Vi 

har ett extremt avsomnat instagramkonto [...] och en LinkedIn-sida som är lite 

deprimerande i nuläget för den är det nästan bara platsannonser på”, beskrev respondent 

C1. Endast sju respondenter uppgav att deras organisation lade stort fokus på sociala 

medier för att kommunicera med studenter och nyexaminerade. Den generellt minimala 

användningen av sociala medier går emot tidigare forskning som har visat att nyttjandet 

av sociala medier leder till att externa parter och anställda får en mer positiv syn på 

arbetsgivarvarumärket (Sivertzen et al., 2013). En respondent beskrev att hans 

organisation arbetade uteslutande med sociala medier för att marknadsföra 

arbetsgivarvarumärket till studenter och nyexaminerade, följaktligen arbetade 

organisationen i linje med ovan nämnd forskning.  
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En aspekt som påtalades under flertalet av intervjuerna var betydelsen av en 

tydlig och inbjudande karriärssida på hemsidan. Satsningar på organisationers hemsida 

har i tidigare forskning visats påverka vid val av arbetsgivare (Wilden, et al., 2010) och 

detaljerad samt attraktiv information under fliken karriär är en faktor som studenter och 

nyexaminerade tar hänsyn till (Mičík & Mičudová, 2018). Sex respondenter fördelade på 

tre organisationer berättade att arbete med en mer attraktiv hemsida pågick under 

studiens genomförande. Ytterligare fyra respondenter påpekade att deras organisation 

redan har arbetat fram en professionell och informativ hemsida och karriärsflik för att 

attrahera kandidater. Majoriteten av organisationernas arbete överenstämde således med 

tidigare forskning.   

Upplevd frustration kring EB-arbetet 

Flera respondenter upplevde stor frustration gällande avsaknaden av tydlig 

struktur och strategi av EB-arbetet. Det uttrycktes vid åtskilliga tillfällen att det fanns en 

hög ambitionsnivå men att det saknades styrning och resurser för att möjliggöra effektivt 

EB-arbete. Respondent C2 uttryckte: 

 

Det [Employer Branding] är ett jätteviktigt område och som jag personligen 

känner ett stort engagemang kring men som jag också känner en ganska stor 

frustration kring. Att vi inte är där vi skulle vilja, eller där vi kommer att vara. 

 

I många organisationer saknades en övergripande EB-strategi vilket skapade en 

frustration beträffande respondentens egna roll och utformningen av organisationens 

arbete. Det uttrycktes av flera respondenter att det kändes meningslöst att försöka 

utveckla EB-arbetet när strategin inte var förankrad högre upp i organisationen. Detta 

sågs som problematiskt och var ett tema som respondenterna underströk. I de 

organisationer där det saknades tydliga riktlinjer prioriterades EB-arbetet lågt och 
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frustration uppstod då fokus var att hitta kortsiktiga lösningar. Externa parter tenderar att 

uppfatta ett arbetsgivarvarumärke som genuint och autentiskt när processen börjar inifrån 

organisationen med en tydlig övergripande strategi för arbetet och vad som 

kommuniceras (Reis et al., 2017). Flera organisationer saknade ett inifrån och ut-

perspektiv vilket skapade frustration hos respondenterna. Åtta respondenter uttryckte att 

deras processer inom organisationerna upplevdes tröga, och att det därmed uppstod 

svårigheter att anpassa EB-arbetet till målgruppen studenter och nyexaminerade. EB-

arbete kräver målgruppsanpassning för att vara framgångsrikt (Reis & Braga, 2016).  

Deltagande organisationer hade kommit olika långt i utvecklingen av sin EB-

strategi. Två organisationer hade under en längre period arbetat aktivt med att utveckla 

en framgångsrik EB-strategi. Vid intervjutillfället hade tre andra organisationer ingen 

uttalad EB-strategi överhuvudtaget utan arbetade olika från fall till fall. För båda ovan 

nämnda grupper var frustrationen förhållandevis låg, dock uttryckte även respondenter i 

dessa grupper en viss frustration. Störst frustration upplevde respondenterna på de fem 

organisationer där arbetet med utformning av en EB-strategi var påbörjad, men där 

arbetet fortfarande befann sig i utvecklingsfas. Respondent A3 som arbetade på en av 

organisationerna som var i utvecklingsfas beskrev: 

 

Employer Branding är väldigt otydligt när det hamnar på en väldigt stor 

övergripande nivå [...] Jag tror i grund och botten så handlar det om att bryta ner 

det till den nivån att det blir självklart för alla. På vilka sätt jag kan bidra. Det 

hade varit tydligare med en policy, det hade varit ännu tydligare om jag fick en 

budget för vårt team.  
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Majoriteten av respondenterna i studien uttryckte att tydligare riktlinjer, en specifik EB-

budget och ett förtydligande gällande vem som har det övergripande ansvaret för EB-

arbetet hade minskat frustrationen och förbättrat arbetet som helhet. 

Ambassadörskap. Merparten av respondenterna uttryckte en önskan om att 

arbeta mer med ambassadörskap eftersom de anställda ansågs vara den viktigaste 

aspekten i EB-arbetet. Ambassadörskapet kan vara en del i marknadsföringen av 

arbetsgivaren (Foster et al., 2010), exempelvis beskrev respondenterna att medarbetarna 

medverkar i filmer och syns på organisationers externa karriärsida för att attrahera 

potentiella arbetssökande. Fokus för de flesta respondenterna låg dock främst på att 

uppmuntra medarbetarna att tala gott om arbetsgivaren, både verbalt och i sociala medier. 

Arbetet med ambassadörskap upplevdes vara en utmaning för organisationerna och 

merparten av respondenterna poängterade att det fanns stora utvecklingsmöjligheter inom 

området. Ambassadörskap har visats vara framgångsrikt när anställda identifierar sig 

med organisationen, således när arbetet med det interna och externa 

arbetsgivarvarumärket är enhetligt (Foster et al., 2010). Genom att dela inlägg samt 

uppmärksamma händelser och event kopplat till arbetet sprids en autentisk och äkta bild 

av organisationen. Respondent G2 beskrev: ”Sen tycker jag att det blir mer och mer 

viktigt att man arbetar med ambassadörskap in-house. Att man har medarbetare som trivs 

och talar gott om sin arbetsgivare utanför arbetsplatsen, att man sprider det goda ryktet”. 

Trots att ambassadörskapet beskrevs som en viktig fråga av majoriteten var det enbart två 

respondenter som ansåg att deras organisation bedrev ett framgångsrikt arbete med detta. 

Samtliga respondenter ansåg personligen att det var viktigt att uppmärksamma 

medarbetarna samt uppmuntra dem att externt sprida information om hur det är arbeta på 

organisationen. Det saknades dock i flera fall verktyg och stöd från organisationen för att 

omsätta ambitionen till praktik. Ett skäl till detta var enligt respondent G3 okunskap från 
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chefernas sida vilket orsakade stor frustration hos respondenterna. Vidare beskrev 

respondenten att ett stort och påkostat event hade genomförts men att ingen av deltagarna 

hade delat händelsen på sociala medier. Förlusten av den potentiella marknadsföringen 

upplevdes frustrerande. Respondenten uttryckte att “[vi måste] få till den här organiska 

spridningen. För det är egentligen det som ger effekt. Och också förklara hur viktigt det 

är att kunna utnyttja sina nätverk och bygga nätverk”. Nätverksbyggande var en viktig 

aspekt som flera respondenter uppmärksammade. Det ansågs vara av stor betydelse att de 

anställda använder sina nätverk för att möjliggöra en långsiktig kompetensförsörjning 

och förenkla rekryteringsprocesser. Arbetssökande har i tidigare studier visats använda 

nätverk för att få information om potentiellt intressanta tjänster (Wilden et al., 2010). 

Majoriteten av respondenterna beskrev dock att användandet av nätverk i 

rekryteringssammanhang var underutvecklat.  

Individanpassat jobberbjudande  

Respondent J1 poängterade att alla målgrupper har olika preferenser, vilket 

innebär att alla studenter inte efterfrågar samma attribut när de kommer till exempelvis 

förmåner samt hårda och mjuka värden. Skillnaderna i generationen ansågs vara en viktig 

aspekt att ha i åtanke vid planering av sitt EB-arbete. Respondent G1 uttryckte “Jag tror 

att det finns två typer av personer, känns det som och det är ju forskningsbaserat [...] dem 

som vill jobba väldigt integrerat med sitt privatliv och sitt jobb och sen finns dem som 

vill jobba väldigt segregerat”. Flexibilitet beskrevs av respondenterna vara en förmån 

som nyexaminerade förutsatte ska vara en del av jobberbjudandet hos organisationerna 

de söker arbete på vilket även har visats i tidigare studier (Kultalahti & Viitala, 2014). 

Nio av de tio organisationerna hade möjlighet att förse sina anställda med flexibilitet men 

den praktiska implikationen av begreppet varierade mellan organisationerna. Fördelarna 

som individer ser hos en arbetsgivare är ofta organisationsspecifika och starkt 
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sammankopplade med varumärket (Maxwell & Knox, 2009). Ett fåtal respondenter 

beskrev att deras organisation innehade attribut som ansågs specifika för organisationen, 

exempelvis ett väletablerat varumärke, arbete med exklusiva kunder eller arbete för 

demokratin.  

Samtliga respondenter var eniga om att studenterna inte kan ses som en homogen 

grupp, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Guillot-Soulez & Soulez, 2013). 

Nyexaminerades olikheter medför svårigheter vid utformningen och kommunikationen 

av EB-arbetet. Generellt upplevde samtliga respondenter i studien att kraven ökat på 

organisationen som arbetsgivare. Studenter och nyexaminerade ansågs vara väl medvetna 

om sitt egna värde och efterfrågade tydliga ramar och struktur. Respondent A3 påpekade 

att “Det är inte längre att dem [kandidaterna] ska sitta där och försöka sälja in sig själva 

utan jag får lika mycket sälja in organisationen idag”. Studenter och nyexaminerade 

beskrevs enligt respondenterna som mer krävande och frågvisa, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning (Parment & Dyhre, 2009). Att högre krav ställs sågs dock som 

positivt av respondenterna och individer uppmuntrades att inte tacka ja till vilket arbete 

som helst. Flera respondenter påpekade att jobberbjudandet bör individanpassas för att 

möjliggöra rekrytering av rätt kompetens.  

Krav på ledarskap. Ledarskap bör enligt alla respondenter prioriteras inom 

organisationen för att möjliggöra ett framgångsrikt arbete med EB, vilket 

överensstämmer med tidigare studier (Kultalahti & Viitala, 2014; Parment & Dyhre, 

2009). Respondenterna uttryckte att nyexaminerade inte tenderar nöja sig med mediokert 

ledarskap, chefen förväntas coacha, inspirera och främja utveckling hos den anställde. 

Respondent B1 upplevde situationen följande: “Jag tänker att kraven gör att 

arbetsgivaren måste tänka situationsanpassat ledarskap, vill du behandla alla lika måste 

du behandla alla olika”. Ledarskapet upplevdes således vara i behov av 
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individanpassning för att tillgodose nyexaminerades preferenser. Merparten av 

respondenterna ansåg att deras organisationer arbetade aktivt med kompetensutveckling 

av chefer och dess ledarskap för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare uttryckte ett övervägande antal av respondenterna att nyexaminerade 

studenter innehar ett stort behov av feedback från sin chef vilket stämmer överens med 

resultatet från tidigare studier (Kultalahti & Viitala, 2014, Sivertzen et al., 2013). 

Efterfrågan av feedback upplevdes vara omfattande och ansågs prioriteras högt av 

nyexaminerade vilket poängterades av respondent B1:  

 

Man har ofta väldigt tydliga förväntningar både på ledarskap, man ska ha tydliga 

mål, man ska ha uppföljning, man ska ha feedback, de kommer ju från en miljö 

där man liksom är “feedback-junkie” många gånger […] hela tiden är det någon 

som bedömer vad man gör.  

 

Bekräftelsebehovet som förekommer hos nyexaminerade studenter försvårar enligt 

respondenterna deras situation när de kommer ut i arbetslivet. Skillnaden på mängden 

feedback mellan högskola och arbetsplats kan upplevas som en chock för 

nyexaminerade, beskrev flera respondenter.  

 Utvecklingsmöjligheter. Nyexaminerade attraheras i stor utsträckning till 

arbetsgivare som kan förse dem med utvecklingsmöjligheter samt en utpräglad karriärväg 

enligt respondenterna, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Mičík & 

Mičudová, 2018). Alla organisationer arbetade inte aktivt utefter detta när studien 

genomfördes. Det fanns dock en medvetenhet hos samtliga respondenter gällande 

betydelsen av att tillhandahålla karriärmöjligheter till nyexaminerade för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Fanns inte möjligheten att inneha en chefsroll tidigt i karriären 
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uttryckte respondenterna att nyexaminerade tenderar att söka sig vidare till andra ledande 

befattningar. Respondent G2 uttryckte att det studenter och nyexaminerade efterfrågar:  

 

Är utvecklingsmöjligheter skulle jag säga, både för en själv att som individ få 

vidareutvecklas men också att man kanske har möjlighet att göra någon form av 

karriär, att man byter position inom organisationen.  

 

Studenters efterfrågan av utvecklingsmöjligheter uttrycktes enligt respondenterna vara 

sammankopplat med deras mer individualistiska synsätt. Möjlighet till utveckling i rollen 

eller i karriären har visats påverka studenters val av arbetsplats (Sivertzen et al., 2013). 

En specifik bransch som flertalet av respondenterna upplevde svår att rekrytera till var 

IT-branschen. De påpekade vidare att arbetet med att behålla existerande kompetens 

inom organisationen därför var fundamentalt.  

 Värderingsstyrd organisation. Under intervjutillfällen med studenter och 

nyexaminerade uppfattade majoriteten av respondenterna en ökad efterfrågan av 

organisationens värderingar, vilket förutspåddes öka ytterligare i framtiden. Respondent 

G3 uttryckte:  

 

Den uppfattningen jag fått, rätt eller fel. Är att man är mer intresserad av, okej det 

här företagets värderingar. Stämmer det överens med mina värderingar? Kommer 

jag kunna stå upp för det här? Annars är man inte intressant som arbetsgivare 

längre.  

 

Tidigare forskning har visat att organisationers värderingar bör matcha individens 

värderingar, då individer i större utsträckning identifierar sig med en organisation om 

hennes eller hans sociala identitet och självbild överensstämmer med uppfattad bild av 

organisationen (Xie et al., 2015). Mångfald, “Corporate Social Responsibility” (CSR) 

och hållbarhet är exempel på värderingar som respondenterna poängterade att 
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nyexaminerade prioriterar vid val av arbetsplats. Nyexaminerade förutsätter att 

organisationer bedriver ett aktivt arbete gällande dessa värderingar, enligt 

respondenterna. Till följd av detta upplevde respondenterna att de generellt uppkom fler 

frågor vid intervjutillfällena gällande organisationskulturen. Fåtalet respondenter nämnde 

att nyexaminerade i större utsträckning efterfrågar intervjuarens personliga reflektion av 

varför man valde den specifika arbetsgivaren och hur arbetsklimatet är. Anledningen 

ansågs vara att nyexaminerade eftersöker mer än bara en anställning, de vill arbeta för 

organisation som de kan identifiera sig med. Tidigare forskning har visat att anställda 

känner ökad lojalitet och engagemang när de identifierar sig med organisationen 

(Ashforth & Mael, 1989) och arbete med organisationskultur kan generera en mer positiv 

perception av arbetsgivaren (Foster et al., 2010; Xie et al., 2015). Attributet 

organisationskultur och betydelsen av organisationers värderingar går att koppla till 

Berthons et al. (2005) EA-skala och faktorn värde av intresse. Efterfrågan av 

utvecklingsmöjligheter, ledarskap och feedback går att koppla till faktorn värde av 

utveckling på samma skala. I detta sammanhanget går respondenternas perception av vad 

nyexaminerade efterfrågar i linje med tidigare studier (Sivertzen et al., 2013). 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur anställda som arbetar med Employer 

Branding i Jönköpings Län upplever arbetet, samt hur de arbetar med att attrahera och 

rekrytera högskolestudenter efter examen. Sammantaget visade studiens resultat en stor 

spridning av respondenternas upplevelse gällande hur deras organisationer arbetade med 

EB. Det gick att urskilja en polarisering gällande i vilken utsträckning EB-arbetet 

prioriterades. Hälften av de undersökta organisationerna har prioriterat arbetet med EB 

högt under det senaste året, den andra hälften prioriterade antingen EB lågt, alternativt 

ansåg respondenten att organisationen inte hade tillräckliga resurser eller styrning för att 
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bedriva ett aktivt arbete. Respondent E1 beskrev: “Jag tror att viljan finns men uppdraget 

finns inte riktigt och kanske inte riktigt resurserna. Så där är väl någonting som jag 

önskar hade varit annorlunda.” Genomgående upplevde respondenterna att 

nyexaminerade ställde högre krav på sin arbetsplats, på sin chef och på organisationens 

värderingar. Följaktligen ställs därmed ytterligare krav på att HR och chefer har en tydlig 

strategi för hur de ska tillgodose nyexaminerades behov (Parment & Dyhre, 2009). En 

tydlig och övergripande EB-strategi saknades dock i de flesta organisationerna vilket 

medförde frustration hos respondenterna.   

Hur bör då organisationer arbeta för att vara attraktiva arbetsgivare för 

högskolestudenter efter examen? Inledningsvis kan utformningen av ett EVP vara ett 

värdefullt första steg. Värdegrunden kan därefter användas som utgångspunkt vid 

utformningen av en enhetlig EB-strategi (Heger, 2007; Parment & Dyhre, 2009). Genom 

att utveckla riktlinjer för EB-arbetet kan strategin brytas ner och konkretiseras vilket 

förenklar för de anställda att tillgodogöra sig informationen. Samtidigt bör utrymme 

lämnas för flexibilitet och anpassning för att organisationen ska upplevas som 

konkurrenskraftig på en alltmer digitaliserad arbetsmarknad (Cennamo & Gardner, 

2008). Arbetet med EB utvecklas konstant och användningen av sociala medier har 

möjliggjort snabbare kommunikation med potentiella anställda (Henderson & Bowley, 

2010). Mot bakgrund av detta bör organisationer arbeta fram en strategi för hur 

arbetsgivarvarumärket ska kommuniceras internt och externt. Anställdas åsikter om 

arbetsplatsen bör tas i beaktning för att säkerställa att det som kommuniceras ut stämmer 

överens med verkligheten, vilket respondenterna i studien understrukit. 

Marknadsföringen av varumärket och arbetsgivarvarumärket bör vara enhetligt och 

tydligt (Foster et al., 2010; Näppä et al., 2014) då generation Y värdesätter att samtlig 
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kommunikation en organisation förmedlar, på sociala medier såväl som i andra 

sammanhang, är konsistent (Bissola & Imperatori, 2013).  

För att lyckas attrahera arbetskraften och kompetensen som kommer krävas på 

lång sikt bör organisationer kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till individer redan 

innan de är aktuella för en tjänst. Således bör insatser genomföras under potentiellt 

intressanta individers studietid, för att organisationen ska anses relevant även efter 

examen och på lång sikt. Respondent D1 beskrev: “Då har vi placerat en tanke att det 

verkar vara ett schysst ställe att jobba på, även om vi inte är intresserade av alla direkt 

från skolan om vi säger så, vissa måste ju ha lite tillväxt”. Satsningar på EB och 

spridandet av arbetsgivarvarumärket redan i ett tidigt stadium kan alltså positivt påverka 

individens bild av organisationen under lång tid framöver. Medlemmar av generation Y 

tenderar att följa organisationer de redan har kännedom om och intresse av på sociala 

medier (Bissola & Imperatori, 2013) och därmed ökar möjligheten att medlemmar av 

generationen intresserar sig för och överväger arbetsgivaren i framtiden. Flertalet 

organisationer som deltog i studien har beskrivits främst arbeta kortsiktigt med EB. Att 

fokusera på att hantera kortsiktiga utmaningar istället för att arbeta utefter en långsiktig 

strategi kanske löser problemet idag, exempelvis tillsättande av en tjänst, men påverkar 

inte i högre grad den långsiktiga kompetensförsörjningen. Istället för att lägga allt fokus 

på kortsiktiga lösningar bör arbetet med arbetsgivarvarumärket utgå från en strategi där 

hänsyn tagits till EB-aktiviteternas implikationer för presumtiva anställda såväl som för 

organisationens medarbetare. Genom att redan nu reflektera över vilken kompetens som 

kommer krävas om tre, fem eller tio år kan organisationer målgruppsanpassa sitt 

arbetsgivarvarumärke i ett tidigt skede. Ett tillvägagångssätt som visats vara 

framgångsrikt är att målgruppsanpassa EB-arbetet genom segmentation, vilket hade 

förenklat organisationers kommunikation och möjliggjort attraherande av individer med 
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rätt kompetens, på kortare och längre sikt (Morocko & Uncles, 2009). Genom 

segmentation hade organisationer kunnat arbeta fram en tydlig strategi som innefattar 

vad som borde kommuniceras och på vilket sätt kommunikationen bör spridas för att 

mest effektivt nå relevant målgrupp. Sammanfattningsvis bör organisationer utveckla ett 

EVP och en långsiktig strategi, engagera sina medarbetare i EB-processen och slutligen 

kommunicera ut ett enhetligt och trovärdigt budskap anpassat till relevant målgrupp.   

Studiens begränsningar 

Författarna tillhör själva generation Y och var vid studiens genomförande 

studenter på högskola och hade mindre än två månader kvar till examen, vilket kan ha 

inneburit en både positiv och negativ påverkan på genförandet av studien. En stor fördel 

var att respondenternas svar kunde relateras till och intervjuarna hade därmed en 

förståelse för beskrivna scenarier. Nackdelen var svårigheten att förhålla sig objektiv och 

således att inte applicera sina egna upplevelser och åsikter i respondenternas 

beskrivningar. En välmedvetenhet har genomgående funnits kring denna problematik 

under studiens gång och intervjuarna har i största möjliga mån undvikit ett partiskt 

förhållningssätt. Ytterligare aspekter som kan ha påverkat resultatet var att endast femton 

respondenter fördelade på tio organisationer deltog i studien. I tre av organisationerna 

deltog fler än en respondent, vilket kan ha genererat större utrymme i studien för dessa 

organisationer. Studien genomfördes under en högkonjunktur i ett samhälle med stor 

kompetensbrist i vissa branscher, vilket kan ha bidragit till att organisationer i nuläget 

satsar mer på sitt EB-arbete. Det faktum att studien genomfördes i svensk kontext i en 

mindre stad kan vidare haft påverkan på resultatet. Studien som genomfördes var av 

kvalitativ metod vilket medför att delar av studiens resultat kan vara unikt för de 

organisationerna studien genomfördes på och således bör resultatet tolkas med 

försiktighet och inte generaliseras. Tidigare forskning på ämnet har främst genomförts i 
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andra delar av världen i en annan kulturell kontext, vilket kan vara en förklaring till 

varför denna studiens resultat i många avseenden skiljer sig mot tidigare studier.  

Förslag på vidare forskning 

Vid studiens genomförande gick det att urskilja ett ökande intresse för EB och 

arbete med arbetsgivarvarumärke inom organisationer. Finansiella satsningar i flertalet 

organisationer beskrevs genomföras och en liknande studie längre fram i tiden skulle 

vara av intresse för att undersöka om satsningarna som respondenterna beskrivit 

genererat ett positivt utfall. Om utfallet visas vara positivt vore det vidare intressant att 

undersöka om respondenternas upplevda frustration har minskat. En studie med samma 

tillvägagångssätt hade kunnat genomföras under en lågkonjunktur för att undersöka om 

området EB prioriteras i samma utsträckning. Därutöver kan ett förslag på framtida 

studier vara att ytterligare undersöka EB-arbete ur ett organisationsperspektiv. Det finns i 

dagsläget ytterst lite forskning om hur EB-aktiviteter konkret påverkar organisationers 

attraktivitet. Ett vidare förslag hade varit att undersöka hur organisationer 

målgruppsanpassar sitt EB med utgångspunkt ur segmentation i en svensk kontext. 

Endast ett begränsat antal studier har gjorts på ämnet och det är således svårt att dra 

några slutsatser gällande hur stor påverkan segmentering av EB-kommunikation har på 

attraktiviteten hos en arbetsgivare. Studier med syftet att undersöka hur EB-arbetet 

påverkas av användningen eller avsaknaden av uppföljning hade kunnat bringa förståelse 

för hur det bör prioriteras. Ett fåtal organisationer i denna studie lade stort fokus på 

uppföljning och det var också respondenter på de organisationerna som upplevde minst 

frustration. Det saknas tidigare forskning på vilka negativa konsekvenser som satsningar 

på EB kan medföra för de anställda och den interna organisationskulturen. Slutligen hade 

därför studier med detta som utgångspunkt kunnat bidra till bredare kunskap om EB-

arbetets effekter.  
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Tillkännagivanden 

 Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som ställt upp i vår studie och 

organisationerna de arbetar på. Tack för att ni avsatt tid och bidragit med engagemang 

och värdefull input. Vi vill också tacka vår handledare Emma Neal för ditt stöd, feedback 

och uppmuntrande ord under arbetets gång. Ditt engagemang, kompetens och flexibilitet 

har varit ovärderlig. Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för stöd under skrivandet.  
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Bilaga 1 – Förfrågan om deltagande i studie  

Hej, 

Vi är två HR-studenter på Jönköping University som under Våren 2019 (start 25 

februari) ska skriva vår kandidatuppsats. Vårt huvudämne kommer vara Employer 

Branding och vi vill undersöka hur företag i Jönköpings Län arbetar praktiskt inom det 

här området, med tanke på att många högskolestudenter tenderar att flytta ifrån 

Jönköping efter examen. Då [företaget] anställer nyutexaminerade högskolestudenter 

finner vi er väldigt intressanta för studien. 

Är ni intresserade av att delta i vår studie? 

Vi vill genomföra en intervju med en eller två personer på er organisation som direkt 

arbetar med Employer Branding. Vi ser helst att intervjun sker mellan vecka 12 och 

vecka 13 men det är upp till dig att bestämma dag då vi är flexibla. Vi tänker oss ett 

intervjuformat där intervjun tar ca 1 timma i totalt anspråk och i utbyte får ni självklart ta 

del av forskningsresultatet och av vår uppsats i stort. Ni har också möjlighet att välja om 

ni vill delta med namn eller anonymt. 

För ytterligare information om studien eller andra funderingar, kontakta oss gärna.  

Vi vill gärna ha ett svar senast 1 mars. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Madeleine Eneroth och Maria Grüner 

HR-studenter  

Jönköpings University 

Madeleine Eneroth: [telefon] [e-mail] 

Maria Grüner: [telefon] [e-mail] 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning 
• Presentation av oss 

• Syftet med studien. 

• Upplägg av intervju, intervjutid samt rätten att avbryta intervjun. 

• Inspelning av intervjun. Inspelningar raderas efter godkänd uppsats. 

• Konfidentialitet. Svaren används endast till uppsatsen och raderas därefter. 

 

Bakgrundsinformation  
• Vilken roll har du inom organisationen? 

o Hur länge har du arbetat i den rollen? 

• Hur många är ni som aktivt jobbar med employer branding på 

organisationen/avdelningen? 

• Vilka avdelningar är involverade i Employer Branding arbetet? 

• Vilket program har du läst? 

• Hur många års utbildning har du? 

• Vilket år tog du examen? 

 

Huvudfrågor 
• Vad är Employer Branding för dig?  

• Kan du beskriva hela processen av ert Employer Branding arbete i detalj?  

• Beskriv din roll i organisationens Employer Branding arbete? 

o Hur känner du kring din roll? 

• Finns det någon policy eller riktlinjer gällande hur mycket resurser som ska läggas på 

Employer Branding?  

o Om ja, vad har du för åsikter kring fördelningen? 

o Om nej, vad har du för åsikter kring avsaknaden av policy/riktlinjer?  

• Hur mycket resurser upplever du att ni lägger på kategorin studenter och 

nyexaminerade? 

o Vad är dina åsikter om det? (Eventuella förbättringsmöjligheter).  

• Vad upplever du att nyexaminerade studenter efterfrågar på en arbetsplats när de 

söker arbete? 

o Upplever du att er organisation arbetar i linje med det?  

o Om nej, vad upplever du att det finns för förbättringsmöjligheter?  

• Hur kommunicerar ni ut ert employer branding arbete riktat mot studenter och 

nyexaminerade? 

o Vad känner du kring detta? 

o Upplever du att det finns några brister?  

• Om du tänker på Employer Branding arbetet och processen i sin helhet - Vad tycker 

du att det finns för förbättringsmöjligheter?  

 

Avslutning 
• Är det någonting du undrar över?  

• Är det någonting du vill tillägga? 
 

• Informera om hur processen kommer fortgå och hur resultatet kommer redovisas. 

• Informera om när och hur feedback kommer komma tillbaka till företaget.  
 


