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Sammanfattning 
 

Att kunna nå ut med sitt budskap och att budskapet uppfattas på rätt sätt blir allt viktigare 

inom marknadsföringen i vissa branscher i och med den ökande konkurrensen mellan företag 

och då företag försöker differentiera sig gentemot konkurrenterna. Det är viktigt för vissa 

företag att redan under studenternas studietid försöka förmedla sina budskap, som studenter 

sedan kan ta med sig ut i arbetslivet då de exempelvis ska söka arbete eller då de kanske 

kommer att inneha beslutsfattande positioner i olika företag.  

 Syftet med denna uppsats är att undersöka kommunikationen som två valda företag, 

KPMG och Lindebergs Grant Thornton, använder sig av för att marknadsföra sig som 

potentiella arbetsgivare till ekonomistudenter i Uppsala. Uppsatsen undersöker hur väl 

företagen förmedlar sina budskap samt hur budskapet tas emot av målgruppen, det vill säga 

studenterna. Utgångspunkten är dock studenternas uppfattning av viktiga budskap, detta 

jämförs sedan med skickade budskap. Om diskrepans mellan förmedlat budskap och uppfattat 

budskap föreligger kommer en diskussion att föras om vad detta kan bero på. De två 

företagens kvalitéer som arbetsgivare undersöks inte och de rankas inte inbördes. Viss notis 

kommer att tas om skillnader mellan de båda företagen vad gäller kommunikation till 

studenterna. 

 Uppsatsen byggs upp med en redogörelse om vad kommunikation är och varför det är 

viktigt och för att ge en djupare förståelse kring resultatet, analysen och slutsatserna. 

Undersökningen är gjord med en fokusgrupp som ligger till grund för en enkätundersökning 

som skickats ut till ekonomistudenter på Uppsala Universitet, undersökningen består också av 

djupintervjuer med de berörda företagen. 

 Undersökningen visar på att företagen till viss del når ut till studenter med sina budskap 

men att det finns vissa budskap som inte når fram och det visade sig även att ett antal 

studenter inte visste vilket ett av företagen var. Sett till samtliga omständigheter och 

förutsättningar som framkommit under fokusgruppen, enkätundersökningen och intervjuerna, 

kan slutsatsen dras att båda företagen lyckats med sin kommunikation till studenter i Uppsala. 

Viss diskrepans fanns dock mellan avsänt och mottaget budskap, vilket kan förklaras av att 

vissa störningar kan förekomma. Undersökningen visar också på en viss skillnad mellan de 

valda företagen, vilket kan bero på att ett av företagen marknadsfört sig mot studenter under 

endast ett år så studenterna har bara exponerats för dess marknadsföring under en begränsad 

tid. Men några mer långtgående slutsatser kring detta har dock inte kunnat dras.
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1  Inledning 

Företag inom revision och redovisning kan vilja nå ut till ekonomistudenter av en rad olika 

anledningar, då detta är en växande bransch. En första anledning kan vara för att attrahera ett 

stort antal studenter, framtida arbetskraft. Genom att attrahera många studenter skapas ett stort 

urval vilket i sin tur kan höja kompetensen inom företaget då duktiga och kompetenshöjande 

personer kan rekryteras. Studenter är den bas från vilka dessa företag rekryterar och är således 

en viktig resurs. 

 Företag kan också vilja nå ut till studenter på grund av svårigheten som studenter upplever 

att koppla sitt studerande till arbetslivet. Då detta är föreliggande situation är budskapet som 

olika företag skickar ut till studenterna viktigt, särskilt det budskap som handlar om 

möjligheter till arbete. Detta budskap kan komma att överbrygga en del eventuella gap som 

finns mellan de båda parterna. Genom att försöka sälja in sig och sitt budskap om 

arbetsmöjligheter kan företag få studenter att se en klarare bild av arbetslivet, vilket är viktigt 

såväl tidigt som kontinuerligt under utbildningen. Genom att nå ut med sitt budskap och tidigt 

och kontinuerligt ha en kontakt med studenter kan således en bättre relation skapas mellan de 

berörda parterna vilket kan komma att påverka framtida relationer positivt. Till exempel 

genom att studenter som får jobb på andra arbetsplatser kan använda sig av en 

revisionsbyråers tjänster. Det kan således vara viktigt för företag att få veta om deras budskap 

når fram och har avsedd effekt då studenter är den framtida arbetskraften som företag av valda 

typ behöver. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det budskap som två valda företag 

skickar till studenter uppfattas och om diskrepans finns, diskutera vad denna kan bero på.  

 Fokus i denna uppsats kommer att vara på hur studenter uppfattar budskapet kring det 

arbete som företagen erbjuder studenter, således marknadsföring av arbetstillfällen och varför 

studenterna ska arbeta för KPMG eller Lindebergs Grant Thornton, eller andra budskap de 

vill förmedla. När de båda sidorna av kommunikationen (avsändare och mottagare) 

undersökts kan en jämförelse ske för att undersöka om det skickade budskapet är det som 

senare upplevs av målgruppen, studenterna. Den första huvudsakliga frågan som ska 

undersökas är följaktligen: 

 

• Hur väl förmedlar KPMG och Lindebergs Grant Thornton sitt budskap om att vara en 

attraktiv arbetsgivare för presumtiva arbetstagare? Utgångspunkten kommer att vara 

vad ekonomistudenter på Uppsala Universitet anser vara en attraktiv arbetsgivare. 
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Vid diskrepans i jämförelsen mellan det skickade budskapet och det upplevda budskapet 

kommer diskussion att ske vad detta kan bero på. Flera faktorer kan påverka att det blir fel i 

den tänkta kommunikationen, såsom kanalen som budskapet skickas genom, meddelandet i 

sig och mottagaren. Detta diskuteras mer under teoriavsnittet och för tillfället är det 

tillräckligt att konstatera att det mottagna meddelandet kan komma att uppfattas annorlunda 

än det skickade. Den andra huvudsakliga frågan som ska undersökas är följaktligen: 

 

• Vid diskrepans mellan förmedlat och uppfattat budskap, vad kan vara orsaken till denna 

diskrepans? Diskussion kring denna fråga kommer att genomföras utifrån 

teoriavsnittet. 

 

Kopplat till huvudfråga två är om det finns skillnader mellan de två valda företagens 

kommunikation och hur den uppfattas, vilket kort kommer att diskuteras. 

 I denna uppsats kommer endast två företag att beaktas, detta för att urvalet av företag är 

stort och det skulle vara tidskrävande att beakta alla aktuella företag inom denna bransch. 

Viktigt att notera är också att då budskapet som skickas från de företag som valts kan vara 

riktade enbart till Uppsalastudenter specifikt, kommer endast kommunikation till 

Uppsalastudenter att undersökas. Kommunikation till studenter vid andra universitet och 

högskolor kan vara annorlunda. De valda studenterna ska också ha studerat ekonomi minst 

fyra terminer. 

 Fortsättningen av uppsatsen kommer för det första att bestå av ett teoriavsnitt där modeller 

för kommunikation presenteras, kapitel 2. Under kapitel 3 kommer metoden för gjorda 

undersökningar att presenteras tillsammans med djupare förklaringar kring valda 

undersökningsmetoder. Under kapitel 4 kommer resultatet av undersökningen att förevisas, 

samt en analys av materialet att företas. Kapitel 5 innehåller slutsatser kring resultatet av 

undersökningen och analysen. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med begränsningar av resultatet 

samt förslag till framtida forskning.  
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2  Teori 

Syftet med teoridelen är att skapa en förståelse för metod-, resultat- och analysdelen och ge en 

bakgrund kring vad kommunikation är samt varför kommunikation är viktigt. En 

grundläggande förståelse kring kommunikation som bör hållas i åtanke vid läsandet av 

resterande del av uppsatsen och vid studerandet av modellerna är det relationsskapande som 

kommunikation kan ge upphov till, vilket kort ska presenteras. En del av de studier inom 

marknadsföring och kommunikation som analyserats till denna uppsats, har fokus varit på hur 

intäkterna kan komma att ökas, genom till exempel bra och kontinuerlig kommunikation med 

kunder vilket kan skapa en bra relation, även på lång sikt. Relationen kan i sin tur leda till 

ökade intäkter.1 I denna studie kan detta tillämpas då bra och kontinuerlig kontakt med 

studenter kan komma att attrahera dem till exempelvis revisionsbyråerna i fråga och skapa en 

bra relation gentemot studenterna. Genom att veta vad studenter behöver och vad de anser 

vara viktigt kan arbetsgivare kommunicera rätt budskap utifrån studenternas behov, men även 

anpassa sin verksamhet utifrån den framtida arbetskraftens önskningar, de bygger relationer 

för framtiden. Relationen kan leda till både framtida arbetskraft för byråerna men också 

framtida kunder, då studenterna kan komma att arbeta för andra bolag som behöver byråernas 

tjänster. 

 Som en huvudsaklig idé kring hur kommunikation kan fungera har en grundläggande 

teorimodell utarbetats. Denna modell återfinns i figur 2.1. 

 

   Figur 2.1 

    

Som en första utgångspunkt är figur 2.1 viktig att notera, utan denna grundläggande aspekt 

kan ingen kommunikation ske. Kommunikation är ett sätt för avsändaren att nå mottagaren 

med ett valt budskap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Thomas, Sullivan, Managing Marketing Communications with Multichannel Customers, Journal of Marketing, 
October 2005, Vol 69, s 239 och Palmatier, Dant, Grewal, Evans, Factors Influencing the Effectiveness of 
Relationships Marketing: A Meta-Analysis, Journal of Marketing, October 2006, Vol 70, s 136, 140. 
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   Figur 2.2 

    

Figur 2.2 är en mer utarbetat form av modell 2.1 och är författarnas utgångspunkt vad gäller 

kommunikation, det vill säga att det skickas ett budskap som det kan komma feedback på 

samt att det finns faktorer som kan störa kommunikationen. Modell 2.1 är visserligen på sitt 

sätt teoretiskt korrekt, men det finns fler aspekter av kommunikation än att bara skicka och 

motta budskap. För tillfället räcker det att förstå det grundläggande som presenteras i figur 

2.2. Modellen kommer att bli tydligare i kommande avsnitt. 

 Resterande del av kapitel 2 kommer att i 2.1 visa hur meddelandet i kommunikationen kan 

utformas, hur kommunikation sker samt om budskapet som skickas fungerar och om det får 

något genomslag hos mottagaren, mätning sker med hjälp av customer response index (CRI). 

CRI är en femstegsmodell som visar hur kunder svarar på kommunikation. Då det kan 

föreligga en situation där meddelandet inte mottas på rätt sätt, som CRI kan ha visat, kommer 

avsnitt 2.2 att visa på en rad faktorer som kan vara förklaringen till varför responsen på 

meddelandet varit låg. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av kapitlet ske i avsnitt 

2.3.  

 

2.1 Kommunikation: inledning 

 

2.1.1 Utformning av meddelandet 

Kommunikation är ett medel att använda för att nå ut med sitt budskap. Viktigt är dock att 

kommunikationen som företas är rätt typ av kommunikation, det går givetvis inte att skicka 

vilket meddelande som helst och hoppas på framgång. Ett första steg som bör beaktas är hur 

meddelandet utformas. Detta kan innebära en medvetenhet om vad som ska ingå i 

meddelandet eller budskapet, det kan också innebära var i meddelandet som viss information 

ska vara placerad.2 Viktiga aspekter att beakta när ett företag utformar sitt meddelande kan 

                                                
2 Mowen, Consumer Behavior, s 251. 
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vara hur komplext meddelandet ska vara, ska någon form av slutsats dras, ska jämförelser 

med konkurrenter göras, ska meddelandet kunna tolkas på ett eller flera sätt, ska meddelandet 

innehålla rädsla eller humor, ska statistik användas eller bör fria beskrivningar ske.3 Dessa 

olika delar är alla viktiga vid bestämmandet av vad för typ av meddelande som ska sändas ut. 

Det finns fler faktorer att beakta vid skapandet av ett meddelande, ovan har endast ett fåtal 

beaktats för att visa på mångsidigheten i denna process. 

 

2.1.2 Hur kommunikationen sker och fler faktorer hur meddelandet bör utformas 

Fokus bör sedan riktas mot hur kommunikationen sker till den tänkta gruppen av personer. En 

öppen, ärlig och konsekvent inställning till sina relationer gentemot kunder kan exempelvis 

leda till konkurrensfördelar och till ökad försäljning.4 Hög frekvens i meddelanden kan också 

leda till högre trovärdighet för företaget, om rätt sorts ”buzz” skapas. Att skapa negativ 

”buzz” kan leda till katastrof då fel bild av företaget skapas och detta kan givetvis leda till att 

ingen vill köpa företagets tjänster, vilket kan vara början på en neråtgående spiral som 

slutligen kan leda till konkurs.5 Viktiga inslag i kommunikation från ett företags sida är att 

den är välplanerad, konsekvent, kopplad tillbaka till företaget, ärlig, etisk och tydlig. Vad som 

dock bör undvikas är spekulationer och överdrifter.6 Vissa av dessa faktorer är kopplade till 

hur meddelandet utformas men kan ses separat som en del av hur kommunikationen sker. 

Exempelvis kan det vara bra att utforma meddelandet etiskt men också att kommunikationen 

sker etiskt, genom att rikta den till vissa målgrupper. Nestlé kommunicerade oetiskt när de 

marknadsförde välling till tredje världen, som ett substitut till att mata barnen på naturlig 

väg.7 

 Det är således viktigt att vara medveten om hur kommunikation sker, det är därför inte bara 

viktigt att fokusera på budskapet i sig utan som nämnts ovan också ha fokus på hur 

meddelandet och budskapet presenteras och paketeras.8 Dessa två led samverkar till att skapa 

en bra kommunikation, vilket sedan givetvis kan kontrolleras och beskrivs nedan under 

customer response index avsnittet. 

                                                
3 Mowen, Consumer Behavior, s 251. 
4 Pooley, Massage the message, Canadian Business, 00083100, Winter 2006 Special Issue, Vol. 79, Issue 24, s 
137-138. 
5 A.a. 
6 A.a. 
7 Forslind, Fortsatt bojkott mot Nestlé, s 50-51. 
8 Guiniven, Is pure language dead? And how much does it matter?, Public Relations Tactics; Feb2007, Vol. 14 
Issue 2, p6-6, 1/2p. 
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 Noterbart är givetvis att bara för att ett företag följer denna korta punktlista som spaltats 

upp, kommer inte framgång automatiskt att följa. Flera aspekter är viktiga att beakta vid 

kommunikation, men uppsatsens fokus berör inte detta i vidare utsträckning och kommer 

därför inte diskuteras i större utsträckning i denna uppsats. 

 

2.1.3 Kanaler 

Det finns i princip två typer av kanaler som ett företag kan använda sig av för att nå ut till sin 

tänkta målgrupp. De olika typerna av kanaler är direkta och indirekta. Ett företag kan också 

använda sig av en blandning mellan dessa båda typer av kanaler, det vill säga de har både 

direkta kanaler och indirekta kanaler.9 

 De direkta kanalerna används för att nå ut till kunder direkt utan något mellanled. Detta 

kan vara viktigt för att minska risken för störningar som kan uppkomma i olika 

kommunikationsled. Exempel på direkta kanaler är när företaget direkt meddelar något till 

målgruppen, till exempel när de besöker arbetsmarknadsdagar. Indirekta kanaler kan leda till 

att meddelandet inte blir det avsedda då ytterligare ett led adderas till kommunikationskedjan, 

jämför figur 2.4. Exempel på indirekta kanaler kan vara då någon extern källa anlitats för att 

marknadsföra ett företag och/eller tjänster/produkter. 

 

2.1.4 Når budskapet fram; CRI 

 

Figur 2.3: förenklad bild av CRI
10

 

Exponerad?� Medveten om exponering?� Förstår budskapet?� Intention till handling?� 

Handling? 

 

För att nå ett bra resultat med kommunikation är det viktigt att veta vad som företas och vad 

som kan gå fel. Ovan har presenterats ett antal punkter som kan vara viktigt att tänka på vid 

kommunikation i allmänhet. För att veta vad som kan vara fel om låg nivå av handlade från 

tänkta kunder föreligger, kan modellen för customer response index (CRI) användas.11 

 CRI är en femstegsmodell som visar hur kunder svarar på kommunikation, se också figur 

2.3. CRI mäter först hur kommunikationen exponerar folk för ett budskap. När folk blir 

exponerade är det dock inte säkert att de vet att de blivit exponerade, steg två är således att 

mäta hur många som är medvetna om exponeringen. När medvetenhet om exponering finns är 

                                                
9 Best, Marked-Based Management, s 272-274. 
10 A.a.s. 301. 
11 A.a.s. 301. 



 10 

det viktigt att budskapet som sänds ut är tydligt och lätt att förstå samt att det är kopplat till 

företaget. Det ska vara tydligt vad företaget har för syfte och att budskapet når ut, konsekvens 

kan vara ett ledord. När förståelse om budskapet finns kan intentioner att företa önskad 

handling finnas, vilket sedan kan leda till önskad handling.12 

 Höga nivåer i alla dessa fem led kan leda till att fler kunder har förstått budskapet som 

varit avsett att kommunicera, vilket leder till att fler produkter/tjänster säljs eller vad syftet 

med kommunikationen än kan vara. Ett senare steg i kedjan är beroende av ett föregående. 

CRI kan således användas för att kontrollera om det meddelande som ett företag sänder är bra 

eller dåligt. Om CRI är lågt kan exempelvis meddelandet vara för komplext för att förstå och 

således leda till mindre försäljning, eller vad nu företaget vill uppnå. Låg CRI kan också bero 

på sättet att sända ut meddelandet, vilket kan påverka potentiella kunders syn på varan eller 

företaget och således blir intentionerna låga även om exponering, medvetenheten och 

förståelsen är höga. Det är dock viktigt att förstå att CRI bara är ett mått på hur bra 

kommunikationen fungerar och inte är en kommunikationsmodell, vilket kommer att 

presenteras nedan, se 2.2 och figur 2.4.13 

 Då kommunikation nu allmänt presenterats, samt hur mätning av framgången av 

kommunikation kan göras, kommer nedan en beskrivning av vad som kan göra 

kommunikationen mindre framgångsrik. 

 

2.2 Kommunikation: ingående förståelse och hinder 

 

2.2.1 Inledning 

Ett första steg mot mer ingående förståelse av kommunikation och dess roll ligger i att förstå 

begreppet och hur brett begreppet kan definieras. En definition förklarar kommunikation som 

”hur idéer kommer till uttryck” och ”vetenskapen hur information överförs”.14 Denna 

definition är dock för smal då den beaktar kommunikation som enbart en envägsprocess. En 

vidare definition som presenterats är ”utbyte av idéer, kunskap etc. genom tal, skrift och 

tecken”.15 Denna definition går således ett steg längre då den också ser till kommunikation 

från mottagaren också, en slags feedback, ett utbyte sker. Att ta hänsyn till båda sidor av 

kommunikationen är enligt författarna det bästa sättet att beakta en kommunikation, att bara 

se på avsändaren är för snävt, då kommunikation kan ske åt båda hållen är det bättre med en 
                                                
12 Best, Marked-Based Management, s 300-302. 
13 A.a.s. 300-302. 
14 Harrison, Public Relations – an introduction, s 34. 
15 A.a.s. 34. 
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vid syn på kommunikation. Beaktandet av båda sidor av kommunikationen är således viktigt 

även om det givetvis finns situationer där enbart ena sidan kommunicerar och således inte 

förväntar sig någon respons på det utskickade meddelandet. Denna tvåsidighet har tidigare 

visats i figur 2.2. Att vara medveten om tvåvägskommunikation leder till en förståelse kring 

envägskommunikation, det större innefattar det mindre. 

 I förevarande fall, i studien som företas i uppsatsen, där ett företag kommunicerar genom 

olika slags meddelanden anser dock författarna vara tvåvägskommunikation, då företaget 

skickar ut budskap och förr eller senare förväntar sig någon slags respons. Givetvis kan det bli 

en envägskommunikation då mottagaren kan välja att inte reagera på meddelandet, det som 

sker då är att det sista steget i figur 2.4 kommer att försvinna, feedback till avsändaren. Tas 

detta steg bort från modellen kommer en envägskommunikationsmodell att uppstå istället för 

en tvåvägskommunikationsmodell. Följden av en envägskommunikation kommer att bli 

utebliven respons från mottagaren, vilket leder till ett steg mindre i vilket kommunikationen 

kan gå fel. I CRI kan detta innebära att en mottagare av ett meddelande kan vara exponerad 

och medveten om detta och även förstå budskapet men väljer att inte agera eller inte har ett 

val att agera. Medvetenhet för företaget och produkten de tillhandahåller kan dock finnas hos 

mottagaren vilket kan vara bra vid något senare tillfälle. 

 Under 2.1 och i detta avsnitt 2.2.1 har meddelandeutformning presenterats och hur viss 

kommunikation av budskapet kan ske samt vilka typer av kommunikation det finns, nedan 

kommer dock ytterligare problem med kommunikation att förevisas. Avsnitt 2.2.2 kommer att 

visa att den förenklade synen på kommunikation som introducerats under 2.1 är otillräcklig, 

då det kan finnas ett flertal anledningar till att exempelvis ett meddelande inte blir vad ett 

företag tänkt sig. För att göra detta kommer tidigare presenterade modell, se figur 2.2, att 

behöva utvecklas då kommunikation består av flera steg och inte bara av att skicka och motta 

budskap. En modell som utvecklar tidigare uppställda modeller och bryter ner kommunikation 

i mindre beståndsdelar är figur 2.4.  

Figur 2.4
16 

Avsändare av meddelande�Hur information uttrycks�Meddelandet+Medium 

        

  Feedback till avsändaren                        Mottagaren tolkar meddelandet 

 

 

                                                
16 Harrison, Public Relations – an introduction, s 34 och Mowen, Consumer Behavior, s 250. 
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2.2.2 Problem i samband med kommunikation 

För att förstå figur 2.4 följer här en förklaring av de olika stegen i modellen. Viktigt att notera 

är att avsändaren kan vara olika personer inom ett företag. Detta innebär att uttryckta åsikter 

och förklaringar kan skilja sig åt beroende på vem det är inom företaget som är avsändare. 

Modellen visar hur olika faktorer påverkar effektiviteten i kommunikation.17 

 Avsändaren av meddelandet är den som vill meddela något, exempelvis kan person/företag 

A marknadsföra till person/företag B via mail. Då skickar A, som är avsändare, ett mail. A 

uttrycker sig på svenska i mailet, informationen uttrycks. Det medium som används är i detta 

fall en dator och meddelandet är att A vill att B ska köpa något. Mottagaren B tolkar 

meddelandet och ger sedan sin feedback på meddelandet, vilket kan vara att B är intresserad 

av produkten ifråga eller att B inte är intresserad. I varje steg i denna kommunikationsmodell 

kan det dessutom förekomma olika typer av störning som gör att det tänkta budskapet inte blir 

som A tänkte sig. Detta kan i sin tur leda till att det blir ett oönskat svar från mottagare B. 

 Kotler har listat en rad allmänna faktorer som kan störa budskap i kommunikation och 

detta kan vara selektiv uppmärksamhet, selektiv förvridning och selektivt minne. Selektiv 

uppmärksamhet innebär att en person inte märker allt som händer runt omkring. Med selektiv 

förvridning menas att en person väljer att vrida på det som uppfattas till något som passar den 

personen bättre. Kotlers sista faktor är selektivt minne, en person kan bara komma ihåg en 

bråkdel av all information som når dem.18 Alla dessa tre är faktorer på mottagaren av 

budskapets sida. 

 Bernstein nämner fler faktorer som kan skapa problem i kommunikationen, han väljer att 

benämna dessa faktorer ”noise”, författarna väljer ordet ”störning”. Enligt Bernstein finns det 

tre olika typer av störningar, dessa är kanal, psykologiskt och språkligt. Som exempel på 

kanal nämns till exempel att det inte finns tillräckligt med ljus när du läser ett meddelande, 

därför kan det uppstå missuppfattningar etc. Psykologiskt är till exempel när en sak uttrycks 

genom ett sinne, språket, men en annan sak uttrycks genom kroppsspråket, då kan viss 

förvirring uppstå. Slutligen nämner Bernstein språk, vilket givetvis kan vara ett problem i 

kommunikation, till exempel kan något uttryckas på ett helt annat språk och då är 

meddelandet svårt att uppfatta. Givetvis kan det också finnas dialektala fel inbyggda i 

meddelanden vilket kan vara svårt för avsändaren att uppfatta som ett problem. Problem kan 

                                                
17 Mowen, Consumer Behavior, s 249. 
18 Harrison, Public Relations – an introduction, s 35. 
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också finnas i värderingar i olika ord som engelskans ord ”fine” som betyder både bra och 

böter.19 

 Harrison presenterar också ett antal faktorer20 som kan göra att kommunikationen kan bli 

mindre effektiv eller till och med sämre. Dessa faktorer är: 

• Erfarenhetsområde: Kommunikation kan bara ske på områden där både avsändare och 

mottagare har kunskaper. 

• Värdebedömning: Budskapet kan vara värdelöst om inte mottagaren har tilltro till källan 

(avsändaren) och det medium som används. 

• Dålig passform: Exempelvis kan det vara dålig passform mellan meddelandet som sänds 

och det medium som används för att sända meddelandet. 

• Språkliga problem: Problem kan uppstå då olika termer för samma koncept används 

eller om båda parter har olika värderingar kring vad ”snart” betyder. Se också 

Bernstein ovan. 

• Selektivitet: Selektiv uppmärksamhet, selektiv förvridning och selektivt minne, se ovan. 

• Statusskillnad: Statusskillnader kan göra att två parter som behöver kommunicera aldrig 

möts. Genom att två parter aldrig möts kan värdebedömningar också uppstå, ett 

problem leder till ett annat. 

• Tidsbegränsning: Tid kan vara knapp och det är en viktig faktor som leder till att 

kommunikation inte kan ske. 

• Överbelastning: Då det kan komma för mycket information till en person, kan denna 

välja att läsa selektivt och inte gå igenom all information som finns tillgänglig. 
 

Alla dessa faktorer, störningar, kan påverka kommunikationen så att den inte blir som 

avsändaren avsett. Varje led i kommunikationsmodellen kan påverkas, givetvis på olika sätt 

av de olika faktorerna, detta blir tydligare i och med figur 2.5. 

 

2.3 Summering och modeller 

Ett meddelande utformas och kommuniceras på ett visst sätt, det är hela grunden för hur 

kommunikation går till, ett meddelande skickas till den målgrupp ett företag inriktat sig på, 

detta förklaras i 2.1. För att upptäcka eventuella problem i kommunikationen kan CRI 

användas. CRI är, som nämnts ovan ett mått för hur väl kommunikationen faller ut, hur väl 

budskapet mottas och om det leder till handling. När budskapet är skickat kan framgången i 

                                                
19 Harrison, Public Relations – an introduction, s 35-36. 
20 A.a.s. 36 ff. 



 14 

budskapet mätas med hjälp av CRI och då kan meddelandets utformning samt hur 

kommunikationen skett påverkas. I kommunikationen kan dock flera olika aspekter påverka 

framgången och således är det inte bara hur meddelandet utformas och hur kommunikation 

sker enligt avsnitt 2.1 som är viktigt. Beaktas bör nämligen olika faktorer i 

kommunikationskedjan som kan påverka avsett budskap, avsnitt 2.2. Meddelandet kan bli 

påverkat under tiden det färdas från avsändaren till mottagaren och tillbaka till avsändaren. 

Denna påverkan kan visserligen bero på hur meddelandet är utformat eller hur 

kommunikation sker, men kan också bero på överbelastning och tidsbrist, som presenterats 

ovan. Visserligen kan den semantiskt skolade anse att olika faktorer hör ihop och genom att 

utforma meddelandet på ett visst sätt kan exempelvis störningen ”språkliga problem” 

undvikas. Olika delar kan således ses som sammanhängande. I figur 2.4 finns meddelandets 

skapande med och hur detta kommuniceras, det som presenterats under 2.2 är ett sätt att 

upptäcka eventuella problem i kommunikationen och allt bör ses som en helhet. Genom att 

upptäcka ett problem i kommunikationen med hjälp av CRI, till exempel låg förståelse av 

budskapet kan problemet lättare identifieras. Problemet kan vara en språklig variation vilket 

kan upptäcks med hjälp av kommunikationsmodellen och de faktorer som påverkar 

kommunikationen. Då problemet upptäckts kan meddelandet göras om så att meddelandet blir 

rätt i framtiden. Således finns en samverkan mellan kommunikationsmodellen i figur 2.4 

(samt alla faktorer som påverkar denna) och CRI. Figur 2.4 visar hur något sker och CRI visar 

om det som sker är lyckat eller inte. Noterbart är dock att utgångspunkten i figur 2.4 är 

tvåvägskommunikation, envägskommunikation kan dock ske då inget svar/feedback ges av 

olika anledningar. 

 Avslutningsvis presenteras den generella modell som diskuterats ovan och som är den 

teoretiska utgångspunkten, med alla viktiga delar inkluderade. Vid användandet av modellen 

bör särskilt tänkas på hur meddelandet utformas och hur kommunikationen sker. 
 

Figur 2.521 

 
                                                
21 Harrison, Public Relations – an introduction, s 34 och Mowen, Consumer Behavior, s 250. 
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3  Metod 

Författarnas syfte är att undersöka de budskap studenterna upplever viktiga för att anse en 

arbetsplats vara attraktiv samt om företagen (Lindebergs Grant Thornton och KPMG) sänder 

dessa budskap till framtida potentiella medarbetare. Således är det viktigt att undersöka båda 

sidorna av en tvåvägskommunikation (men även envägskommunikationer). 

 Vad som företagits är en tredelad studie där nästkommande del är baserad på resultatet av 

den föregående. De tre delarna är fokusgrupp med ett antal studenter, en enkät baserad på 

fokusgruppen (kvantitativ studie) och intervju med representanter på de valda företagen 

(kvalitativ studie). Således hamnar studenternas uppfattning av budskap i fokus, då denna 

tredelade metod används. 

 

3.1 Fokusgrupper 

Intervju med studenter skedde i form av en fokusgrupp och var den första delen av 

undersökningen. En av anledningarna att använda fokusgrupp var att inte leda studenter i en 

viss riktning senare i undersökningen. Fokusgruppen genomfördes också för att erhålla 

kategorier som studenter sedan kan ta ställning till, fria från företagens åsikter kring 

kommunikation av budskap. Detta leder till att validiteten ökar då det blir större sannolikhet 

att det som ska mätas är det som mäts.22 Fokusgrupper har som syfte att framkalla tankar och 

funderingar kring ett ämne utan att ställa direkta frågor, i detta fall tankar och funderingar 

kring mottagna och skickade budskap. Eftersom författarna anser det vara viktigt att se till 

studenternas uppfattning om budskap och inte ha för starkt fokus på företagen och deras mer 

tillrättalagda syn på sin egen kommunikation, kommer således utgångspunkten att vara en 

fokusgrupp. 

 Fokusgrupper kan vara en typ av gruppintervju men det är viktigt att veta att alla 

gruppintervjuer inte är fokusgrupper. Definitionen lyder ”Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av 

forskaren”.23 

 Författarna valde att använda fokusgrupper då intervjuer leder till att ett ämne tas upp 

under organiserade former som då kan diskuteras och spelas in på band för vidare analys. 

Vissa ämnen är svåra att bara observera och på så sätt samla in data att analysera. Denna 

undersökning bygger på hur budskap är tänkt att uppfattas och hur det uppfattas vilket gör 

                                                
22 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, s 163 och 167. 
23 Wibeck, Fokusgrupper, s 23. 
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denna undersökningsmetod lämplig, studenternas uppfattningar är grunden. Hade företagen 

varit i fokus skulle deras budskap undersökts först för att sedan se hur studenterna uppfattade 

dessa budskap. Att använda sig av fokusgrupper är bra då en grund skapas för att kunna bygga 

vidare, genom till exempel enkäter, som kommer att användas i denna uppsats. Det är också 

en bra metod då den styrande rollen som en traditionell intervjuare har minskas då moderatorn 

inte behöver ge nya frågor i samma utsträckning som en traditionell intervjuare för att 

diskussionen ska kunna fortgå.24 I denna undersökning ingår endast en fokusgrupp då ett 

flertal fokusgrupper skulle ge en stor mängd material som inte skulle bli analyserad då tids- 

och resurstillgångar är begränsade. För denna undersökning och med den avgränsning som 

gjorts är en fokusgrupp tillräcklig för att utarbeta en enkät för vidare undersökning av fler 

studenter som läser ekonomi. 

 Den fokusgrupp som genomfördes till denna uppsats bestod av 5 personer. En fokusgrupp 

bör bestå av mellan 4-6 personer.25 Ett mindre antal deltagare är bra för gruppdiskussion och 

uppmärksamhet kan ges till alla under intervjun. Författarna sökte efter lämpliga kandidater 

till fokusgruppen baserat på ett antal kriterier, som genomgående används i denna uppsats för 

urval av studenter. Det huvudsakliga kriteriet som särskilt eftersöktes var en ekonomistudent i 

mitten/slutet av sin utbildning (med minst 4 lästa terminer då de därmed haft chans att ta del 

av olika budskap under utbildningens gång), fördel har också varit om de varit på någon av 

kontaktdagarna som genomförts. Efter urvalet utarbetades ett frågeformulär, se bilaga 1 för 

detta frågeformulär. Under själva diskussionen uppmuntrades deltagarna att lyfta fram sina 

synpunkter, motivera sina argument och fundera över nya aspekter på ämnet. Genom att 

gruppdeltagarna kan komma att framhäva olika uppfattningar kan diskussioner uppstå där alla 

har möjlighet att motivera varför de reagerar, tycker och tänker som de gör. Det är viktigt att 

vara öppen för nya idéer och kunna få nya infallsvinklar på ämnet. Diskussionen leddes av en 

moderator som följde en guide utarbetad av författarna. Moderatorn hade till uppgift att 

introducera ämnet eller frågan utifrån den guide som är framtagen till denna specifika 

undersökning. Diskussionen pågick mellan en halvtimme till en timme. Genom att analysera 

data från fokusgruppen kunde författarna studera hur deltagarna diskuterade sig fram till en 

gemensam eller icke gemensam åsikt om det valda ämnet.26 Viktigt att notera och vara 

medveten om är att människors attityder, subjektiva värderingar, personlighet och känslor är 

                                                
24 Wibeck, Fokusgrupper, s 37-42. 
25 A.a.s. 50. 
26 A.a.s. 21. 
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en viktig del i deras beslut och beteenden, det går således inte att utgå från att människor är 

rationella.27 

 Det finns en del etiska aspekter avseende fokusgrupper. I fokusgrupper får personer 

komma till tals och prata friare och inte lika styrt som i en vanlig intervju. Exempelvis om en 

fråga anses vara för privat eller något personen inte önskar prata om kan de lämna den frågan 

genom att inte delta i den diskussionen. Angående anonymitet försäkras i denna uppsats att 

deltagarnas namn tas bort ur skriften och alla band förvaras på en säker plats samt att alla 

deltagare vet att de spelas in och att de när som helst kan lämna diskussionen om så önskas.28 

Viktigt att notera är också att inspelning av diskussionen är en viktig del för att erhålla hög 

reliabilitet och validitet.29 

 

3.2 Enkätundersökning 

Urvalet till enkätundersökningen skedde efter de kriterier som var bestämmande för urvalet 

till fokusgruppen, det vill säga ekonomistudenter som är i slutet av sin utbildning eller i vart 

fall har studerat ekonomi minst fyra terminer. Detta för att öka sannolikheten att 

svarspersonerna kommit i kontakt med företagen för att ge en rättvisare bild. Då studenter 

som är i slutet av sin utbildning är den primära gruppen som fokuseras på i uppsatsen kommer 

ett mer trovärdigt svar att erhållas på de frågor som är centrala för denna uppsats. Detta 

beroende på faktumet att studenter som i princip avslutat sin utbildning har haft större chans 

att bli exponerade av de budskap och kommunikationer som valda företag skickar ut. Men 

också på grund av faktumet att valda studenter är nära den faktiska arbetsmarknaden och har 

större anledning att mer aktivt lyssna på olika budskap och kommunikationer som sker. I 

enkätundersökningen ingick 32 svarspersoner. Detta är ett slumpmässigt urval och sökandet 

efter lämpliga personer pågick alltså tills detta antal uppnåtts. Personer som inte passade in på 

eftersökt profil deltog inte i enkätundersökningen och sökandet efter svarspersoner pågick tills 

sökt urval åstadkommits. Att antalet svarspersoner begränsades till 32 studenter beror dels på 

att materialet blir hanterbart men också att ett mönster kan urskiljas i svaren, författarna anser 

att det finns tillräckligt med material för att kunna avgöra om kommunikationen nått fram till 

mottagarna eller inte. 

 Enkäten som utformades baserades på resultatet från fokusgruppen. Det som genomfördes 

var en kvantitativ studie som gav svar på hur studenter uppfattade kommunikation från de 

                                                
27 http://www.research-int.se/Public/WorkProcess/FocusGroups.aspx 26/3 2007 
28 Wibeck, Fokusgrupper, s 115-118. 
29 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, s 163 och 167. 
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valda företagen. Enkäten hade ett antal olika kategorier, dessa kategorier är av typen ”hur väl 

anser du att företaget X förmedlat budskapet Y”. Svarspersonen avgjorde sedan på en 

fyragradig skala i vilken utsträckning han/hon upplevt att företaget ifråga förmedlat budskapet 

Y. Skalan 1-4 har valdes på grund av svårigheten att tolka siffran 3 i undersökningar med 

skala 1-5. 1-2 på skalan kan ses som att budskapet inte har framkommit medan 3-4 kan ses 

som att budskapet nått fram. Ett medelvärde över 2,5 bör också ses som att budskapet nått 

fram. För hela frågeformuläret se bilaga 2. 

 

3.3 Intervju med representanter för företagen 

De valda företagen i denna kvalitativa undersökning är KPMG och Lindebergs Grant 

Thornton. Den huvudskaliga anledningen till valet av dessa två företag var tillgängligheten då 

de var lätta att få kontakt med. Två företag inom samma bransch valdes till undersökningen, 

men som är olika till sin storlek. KPMG har ungefär 1500 medarbetare i Sverige30 medan 

Lindebergs Grant Thornton har 700 medarbetare i Sverige31. Vidare har de båda företagen 

olika fokus vad gäller kunder. KPMG har en stor omsättning från noterade bolag medan 

Lindebergs Grant Thornton satsar mer på mindre ägarledda företag. Då två företag som är 

olika till sin storlek valdes, kunde också skillnader mellan ett stort och ett lite mindre företag 

observeras. Med dessa termer menas inte att Lindebergs Grant Thornton är ett litet företag 

utan att det är mindre, relativt sett, jämfört med KPMG. Slutsatserna kommer att bli generella 

och är inget som kan användas för att dra slutsatser om alla företag i detta storleksförhållande. 

 Vidare undersöks endast två företag då detta kan ge ett tillfredställande svar på hur olika 

typer av budskap kan upplevas, då många företag inom denna bransch har liknande budskap 

till studenter. Viktigt att notera är att resultatet från denna studie inte kan appliceras på alla 

företag inom denna bransch. Om fler företag studeras kan materialet bli svårt att hantera och 

två företag är således tillräckligt ur den aspekten. Båda dessa företag profilerar mot till 

studenter och finns kontinuerligt på diverse arbetsmarknadsdagar på Ekonomikum, vilket 

också var en bestämmande faktor vid valet av företag. Vad som bör noteras är att författarna 

intervjuade representanter för Stockholmskontoret (KPMG) och Uppsalakontoret (Lindebergs 

Grant Thornton) och därmed kan deras svar präglas av vad de kommunicerar till de 

universitet de besöker. Exempelvis kanske KPMG i Gävle tonar ner de internationella 

arbetsmöjligheterna när det kontoret är ute och informerar om sin verksamhet medan KPMG i 

Stockholm anser att internationella arbetsmöjligheter är viktigt. De personer som intervjuats 

                                                
30 http://www.kpmg.se/pages/100010.html 16/4 2007 
31 http://www.lindebergs.se/Om-oss/Korta-fakta/ 16/4 2007 
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anser författarna vara lämpliga i sammanhanget då båda marknadsför sina respektive företag 

till studenter. 

 Författarna har valt att genomföra fokusgruppen och göra studien med studenterna före 

intervjuerna för att minska risken att påverka studenterna, vilket kunde ha blivit fallet om 

företagens budskap är klara innan fokusgruppen och enkäten genomförs. Validiteten ökar, då 

det som avses mätas är just det som mäts. 

 Intervjuerna som genomfördes var i form av en djupintervju, som är samtal med enskilda 

individer från de berörda företagen. Information kan vara känslig eller olämplig att diskutera i 

grupp och enskilda djupintervjuer kan då passa bättre för dessa företag. En fördel med 

djupintervju är att intervjupersonerna kan uttrycka företagets uppfattning utan att påverkas av 

andra i företaget och andra från andra företag vilket ger en mer rättvis bild av det budskap de 

vill förmedla. Om flera personer intervjuas samtidigt kan utgången bli att det ena företaget vill 

vara bättre än det andra och en felaktig bild av företaget kan då uppstå. Intervjuer ger också 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket en vanlig enkät inte ger utrymme till, anpassning kan ske 

utifrån rådande situation. Författarna erbjöd vid första telefonkontakt berörd representant på 

företaget att ta del av frågorna innan, detta för att öka samarbetsviljan och för att göra 

intervjun lättare att genomföra, även om viss information således kan bli tillrättalagd och 

selektiv. Detta kan dock också vara fallet vid intervju där frågorna inte skickats i förväg. 

Intervjuerna företogs på arbetsplatsen och varade mellan trettio minuter och en timme. Under 

intervjun gjordes anteckningar av de svar som intervjupersonerna gav, detta material 

sammanställdes sedan för att ge författarna en bild av hur de berörda företagen vill 

kommunicera. 

 Efter det att intervjumaterialet sammanställts och författarna fört in resultatet i uppsatsen 

gavs företagen en möjlighet att kommentera sammanställningen av intervjun, sett i sin 

kontext. Detta för att eventuella felaktigheter eller missförstånd etc. kan rättas till och för att 

alla parter ska vara nöjda med det som skrivits. Givetvis informerades även berörda företag, 

innan intervjun, om möjligheten att ta del av det slutliga resultatet av uppsatsen. Genom att ge 

företagen denna möjlighet kan ett utbyte ske och möjligheten till en mer öppen intervju med 

ett bra informationsflöde är större då båda parter har intresse i intervjun, författarna som 

skribenter och företaget som undersökningsobjekt. Särskilt då resultatet av just denna 

undersökning berör ett viktigt ämne för företagen, kommunikation med framtida arbetskraft 

och möjligen också framtida kunder. Genom att vara öppen på beskrivet sätt kan också 

validiteten komma att öka. Frågorna som användes till intervjun återfinns i bilaga 3. 
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4  Empiri och analys 

För att få en bättre överblick av det material som erhållits från de olika företagna 

undersökningarna kommer först resultatet att presenteras i avsnitt 4.1. Därefter kommer en 

analys av materialet att genomföras i avsnitt 4.2, där också kopplingar till den teori som 

presenterats under kapitel 2 kommer att göras. 

 

4.1 Resultat av företagna undersökningar 

Resultaten av företagna undersökningar kommer i detta avsnitt att presenteras i den ordning i 

vilka de genomförts. Först kommer resultatet av fokusgruppen att presenteras, därefter följer 

enkätundersökningen och slutligen företagsintervjuerna. 

 

4.1.1 Enkätundersökningen 

Resultatet från fokusgruppen är grunden för enkäten då de frågor som finns uppställda i 

enkäten är de kategorier som fokusgruppen diskuterade fram, se bilaga 1-2 och tabellen 

nedan. För att göra materialet mer överskådligt kommer resultatet av enkätundersökningen att 

presenteras i siffror. Viktigt att notera är att av de tillfrågade studenterna kände 32 av 32 till 

KPMG medan 23 av 32 visste vilka Lindebergs Grant Thornton var. Som tidigare nämnts 

anses 1-2 innebära att kommunikationen inte nått fram medan 3-4 innebär att 

kommunikationen nått fram. Ett medelvärde över 2,5 anses också innebära att 

kommunikationen nått fram. 

 

Lindebergs Grant Thornton       

  Skala  

Frågor  1 2 3 4 Medelvärde 

Karriärmöjligheter   8 4 9 2 2,2 

Bra arbetsmiljö, trevliga kollegor  9 6 4 4 2,1 

Möjlighet till personlig utveckling   10 5 4 4 2,1 

Möjlighet att ta ansvar och visa att man 
är en driftig person  7 7 4 5 2,3 

Möjlighet att vara med och påverka sin 
situation i företaget   9 7 6 1 2 

Jobba i team och samarbete  9 6 4 4 2,1 

Studenter måste själva söka information 
från företaget   2 4 9 8 3 
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     KPMG 

  Skala  

Frågor  1 2 3 4 Medelvärde 

Karriärmöjlighet   2 5 16 9 3 

Bra arbetsmiljö, trevliga kollegor  2 11 15 4 2,7 

Möjlighet till personlig utveckling   1 10 15 6 2,8 

Möjlighet att ta ansvar och visa att man 
är en driftig person  3 7 11 11 2,9 

Möjlighet att vara med och påverka sin 
situation i företaget    7 13 12 0 2,2 

Jobba i team och samarbete  4 12 12 4 2,5 

Studenter måste själva söka information 
från företagen   7 13 11 1 2,2 
 

4.1.2 Företagsintervjuerna 

När intervjuerna med representanter på de valda företagen var genomförda kunde materialet 

sammanställas till något som liknar kategorier, likt de som gavs till studenterna i 

enkätundersökningen. Dessa kategorier representerar, övergripande, vilka budskap företagen 

vill skicka till studenterna. 

 Lindebergs Grant Thornton: Viktigt att notera innan resultatet från Lindebergs Grant 

Thornton presenteras närmare är att byrån ifråga inte haft studentkontakt, i den mån som de 

numera har, mer än ungefär ett år. Detta beror på den stora tillväxten inom området samt 

önskemål om ökad tillväxt. Lindebergs Grant Thornton var av intrycket att studenter behöver 

få veta mer vad bland annat revision handlar om och har därför numera ett antal olika 

studentkontakter. De har dels direktkommunikation via företagskvällar, de föreläser för olika 

typer av studenter såväl ekonomer som jurister. De syns också på kontaktdagarna och 

annonserar också en del. Företaget vill dels knyta till sig duktiga studenter som kan arbeta på 

byrån, men försöker även knyta kontakter för framtiden då studenter kan komma att ha andra 

jobb där revisionsbyråer behövs, då kan Lindebergs Grant Thornton vara ett alternativ. 

Lindebergs Grant Thornton tycker att det är viktigt att förmedla budskap om att det är roligt 

att arbeta hos dem, att det är ett spännande arbete och att Lindebergs Grant Thornton är 

spännande som byrå. De vill även visa att det är ett dynamiskt arbeta, att det händer saker hela 

tiden och att det är utvecklande. Vidare vill Lindebergs Grant Thornton också förmedla att det 

finns goda karriärmöjligheter inom byrån. Lindebergs Grant Thornton som byrå har fokus på 

företag som är ägarledda och hjälper oftast sina företag hela vägen från början till slut i 

ärenden, det vill säga att varje medarbetare inte bara undersöker en del av ärendet utan ser 

helheten i uppdraget. Entreprenörskap är den gemensamma nämnaren för byråns kunder och 
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de själva. Det de också vill nå ut med är att alla hjälper alla och det finns ingenting som är för 

stort eller för litet att fråga någon annan om. Hierarkin inom byrån är inte stor och därmed kan 

även kontorschefen rådfrågas om hjälp då det behövs. Arbete i denna form av team eller 

tillsammans är en viktig del av Lindebergs Grant Thornton budskap och något som lades fram 

mycket tydligt under intervjun och något som är mycket viktigt för Lindebergs Grant 

Thornton. Genom detta är beslutsvägarna korta inom byrån. 

 Vidare anser Lindebergs Grant Thornton att personlig utveckling är viktigt och försöker 

kommunicera detta budskap till studenterna. Intern utbildning är också ett budskap som 

försöks kommuniceras. Detta hänger dock samman lite med personlig utveckling och karriär, 

men kan även ses som ett fristående budskap som kan locka studenter och som kan få gapet 

mellan studenter och arbetslivet att minska, precis som de andra budskapen som 

kommuniceras. Viktigt för Lindebergs Grant Thornton är att studenter som kommer och 

börjar arbeta hos dem, och alla andra som kommer och arbetar hos dem också, trivs på 

företaget, att alla känner att det är ”högt i tak”, vilket är ett viktigt budskap att förmedla. 

Lindebergs Grant Thornton vill också visa på, dock inte primärt, att löneutvecklingen är god 

inom företaget. Vissa av budskapen som presenterats ovan kan säkerligen ses som liknande 

men har presenterats separat här för att sedan analyseras vidare nedan. 

 

Sammanfattning budskap Lindebergs Grant Thornton 

*Roligt  *Blandat arbete 

*Spännande arbete  *Arbeta i team 

*Spännande som byrå  *Personlig utveckling 

*Utvecklande  *Intern utbildning 

*Dynamiskt arbete  *Trivsel 

*Bra karriärmöjligheter 

 

KPMG: För att kunna knyta till sig de bästa studenterna och även för att skapa bra relationer 

med studenterna, förmedlar KPMG en rad olika budskap om företaget och möjligheterna som 

finns med att arbeta där. Bra kontakter med många olika studenter är viktigt då alla studenter 

som KPMG är i kontakt med inte kommer att jobba för dem. Då är det viktigt att se till att 

många har ett positivt intryck av KPMG så att företagen studenter jobbar för i framtiden 

kanske väljer att köpa revisionstjänster etc. av dem. KPMG syns på ett flertal olika ställen och 

försöker att nå studenter genom en rad olika kanaler såsom direkt kontakt via företagskvällar. 

Men även genom att annonsera om jobb och om KPMG som företag samt att synas på 
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Kontaktdagar försöker KPMG nå studenter. De engagerar sig också på andra sätt då de 

anordnar olika aktiviteter för studenter. 

 KPMG försöker förmedla en rad olika budskap som är viktiga för dem i arbetet med att 

locka till sig studenter. Framförallt vill byrån förmedla att det är roligt att arbeta hos dem, det 

är inte bara arbete utan det finns ett socialt liv inom byrån också. KPMG vill också visa på att 

de är ett stort företag som jobbar med olika typer av företag, såväl noterade som onoterade 

och att det finns möjligheter att arbeta internationellt inom byrån då KPMG finns i 150 olika 

länder. Vidare påpekar KPMG att hierarkin inom byrån inte är så tydlig. Detta innebär att alla 

kan fråga alla om de problem som de stöter på i sitt arbete, det finns således en ”teamkänsla” 

inom företaget. KPMG vill också visa på karriärmöjligheter inom byrån, men också på att 

genom att arbeta på företaget blir arbetstagaren attraktiv på marknaden i övrigt om han/hon 

väljer att lämna KPMG. Karriären inom byrån kan ske på olika sätt, inom KPMG finns en rad 

olika arbetsområden och karriären kan komma att styras åt exempelvis skatterätt, revision 

eller marknadsföring. KPMG vill också visa på professionalism och försöker också 

kommunicera detta. 

 Andra betydelsefulla områden som företaget försöker kommunicera är personlig 

utveckling, vilket är mycket viktigt för KPMG. Viktigt är också att få snabb och relevant 

kompensation för det som presteras, vilket också kommuniceras. Slutligen kan också nämnas 

att feedback på egen förmåga och prestation är något som är viktigt att kommunicera enligt 

KPMG. 

 

Sammanfattning budskap KPMG 

*Roligt  *Karriärmöjligheter 

*Möjlighet att arbeta  *Professionalism 

   med stora företag  *Personlig utveckling 

*Möjlighet att arbeta  *Snabb och relevant kompensation 

   internationellt  *Feedback 

*”Teamkänsla” 

 

4.2 Analys av materialet 

Nedan kommer en analys av det empiriska materialet att genomföras. Återkoppling kommer 

sedan att ske till teoriavsnittet och särskilt figur 2.5. Viktigt att notera igen är tolkningen av 

enkätsvaren. 1-2 på skalan kan ses som att budskapet inte har framkommit medan 3-4 kan ses 
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som att budskapet nått fram. Ett medelvärde över 2,5 innebär att budskapet nått fram. En kort 

summering av vad som är kärnan av analysen kommer först att presenteras. 

 

Viktigt för studenterna Lindebergs kommunikation 

1. Karriärmöjlighet  1. Karriärmöjlighet 

2. Bra arbetsmiljö, trevliga kollegor 2. Trivsel på arbetet 

3. Möjlighet till personlig utveckling 3. Personlig utveckling 

4. Möjlighet att ta ansvar och visa att 4. - 

    man är en driftig person 

5. Möjlighet att vara med och påverka  5. - 

    sin situation i företaget 

6. Jobba i team och samarbeta 6. Arbeta i team 

 

Viktigt för studenterna KPMG kommunikation 

1. Karriärmöjlighet  1. Karriärmöjlighet 

2. Bra arbetsmiljö, trevliga kollegor 2. - 

3. Möjlighet till personlig utveckling 3. Personlig utveckling 

4. Möjlighet att ta ansvar och visa att 4. - 

    man är en driftig person 

5. Möjlighet att vara med och påverka  5. - 

    sin situation i företaget 

6. Jobba i team och samarbeta 6. Arbeta i team 

 

4.2.1 Lindebergs Grant Thornton 

Allmänt bör först nämnas att 23 av 32 personer visste vilka företaget var, således var 9 

personer ovetande om vilka Lindebergs Grant Thornton var. Detta bör dock inte ses som ett 

misslyckande enligt författarna då företaget endast varit aktiva gentemot studenter under ett 

år. Således har de förmedlat budskapet om byråns existens, huruvida kommunicerade budskap 

nått fram ska nu avgöras. Först kommer Lindebergs Grant Thorntons budskap att jämföras 

med enkäten, därefter kommer eventuell diskrepans i uppfattade och förmedlade budskap att 

diskuteras. 

 Angående budskapet om karriärmöjligheter var svaren delade, detta innebär att hälften av 

alla som visste vilka byrån var ansåg att budskapet om karriär förmedlades på ett bra sätt. 



 25 

Lindebergs Grant Thornton försöker dels förmedla budskap om karriär, kopplat till detta är 

också budskapet de skickar om möjlighet till intern utbildning. Kopplat till frågan om bra 

arbetsmiljö och trevliga kollegor kan Lindebergs Grant Thorntons budskap om att trivas på 

arbetet kopplas. Studenterna anser att budskapet inte når fram då 15 av 23 inte uppfattat 

kommunikationen från Lindebergs Grant Thornton. Nästa enkätfråga behandlade möjligheten 

till personlig utveckling, vilket Lindebergs Grant Thornton också har som ett av sina budskap 

de försöker kommunicera, dels genom utvecklande arbete men även genom budskap om 

personlig utveckling. 15 av 23 ansåg även i detta fall att byrån inte förmått att kommunicera 

avsett budskap. 

 Nästa fråga som ska analyseras är frågan om möjligheten att ta ansvar och visa att man är 

en driftig person. Kring denna kategori kan inget särskilt budskap urskiljas från Lindebergs 

Grant Thorntons sida, således försöker företaget inte kommunicera detta aktivt, även om 

fokusgruppen ansåg detta vara en viktig fråga som bör kommuniceras. Resultatet av enkäten 

visar att företaget inte förmedlat detta budskap, då 14 av 23 svarade att budskapet inte nått 

fram. Påpekas bör dock att 9 av 23 ansåg att detta budskap har förmedlats. Även frågan om 

möjligheten att vara med och påverka sin situation i företaget saknade motsvarighet i budskap 

från Lindebergs Grant Thorntons sida. Fokusgruppen kom fram till att denna fråga var viktig 

att kommunicera och i undersökningen visar det sig också att studenterna inte anser att 

budskapet nått fram. Noterbart är att 7 av 23 studenter upplevde att Lindebergs Grant 

Thornton förmedlade detta budskap. Att studenter ändå anser att budskapet förmedlas kan 

som visats i teorin bero på en rad olika störningar till exempel kan Lindebergs Grant Thornton 

ha skickat budskapet men det kan ha blivit fel i kommunikationen eller så kan Lindebergs 

Grant Thornton ha skickat budskapet men studenterna kan ha tolkat det fel bland annat, vilket 

diskuteras mer nedan. Att 9 av 23 och 7 av 23 ändå uppfattat budskapet kan också bero på att 

Lindbergs Grant Thornton försöker förmedla budskapet men inte kommunicerade detta under 

intervjun. 

 Arbeta i team och samarbete är nästa viktiga kategori som fokusgruppen diskuterade fram. 

Lindebergs Grant Thornton försöker förmedla detta budskap, vilket är ett av de viktigaste 

budskapen som företaget försöker förmedla. 15 av 23 studenter ansåg inte att företaget 

förmedlat budskapet. 

 Ytterligare en fråga som ställdes i enkäten, ”i vilken mån måste studenterna söka 

information själva?”. Merparten av studenterna ansåg att de själva var tvungna att söka 

information från Lindebergs Grants Thornton. Detta kan vara orsaken till att många studenter 

upplever att budskapen inte förmedlats, då de själva måste söka informationen. 
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 Lindebergs Grant Thornton försöker också föremedla fler budskap till studenter. Dessa 

budskap är roligt arbete, spännande arbete, spännande som byrå, dynamiskt arbete och blandat 

arbete. Det finns en rad orsaker till varför dessa budskap inte kunnat mätas i undersökningen. 

En första anledning till att budskapen inte når fram kan vara fokusgruppen. Denna fokusgrupp 

kan i sin diskussion ha förbisett vissa aspekter som de inte upplevt som viktiga för dem, vilket 

däremot en annan fokusgrupp kan ansett vara viktiga. Då fokusgruppen inte ansåg att 

exempelvis spännande arbete var viktigt, har denna fråga inte varit med på enkäten och 

således har studenterna inte haft möjlighet att ta ställning, vilket innebär att budskapet faktiskt 

kan ha kommunicerats på ett tillfredställande sätt. Budskapen kan också ha fallit bort i kedjan 

mellan avsändare av budskapet och mottagaren, detta har i denna uppsats benämnts störning, 

se nedan 4.2.3. 

 

4.2.2 KPMG 

När det gäller KPMG visade det sig att alla tillfrågade studenter visste vilka KPMG var, vilket 

innebar 32 av 32 personer. Detta är således en framgång för KPMG som byrå att de lyckats 

kommunicera budskapet om sin existens väl. Nästa steg blir givetvis att undersöka om de 

lyckats kommunicera sina budskap till studenterna lika väl. Utgångspunkten är som tidigare 

nämnts hur studenterna uppfattat budskapen. Nedan kommer för det första avsänt budskap att 

jämföras med enkäten, därefter kommer eventuell diskrepans i uppfattade och förmedlade 

budskap att diskuteras. 

 Den andra frågan som ställdes i enkäten berörde karriärmöjligheter. KPMG förmedlar 

detta budskap till studenterna och studenterna anser också att budskapet når fram. I 

enkätundersökningen blev svaret att 25 av 32 ansåg att budskapet som KPMG skickade om 

karriärmöjligheter kom fram, således menade 7 personer att budskapet inte kom fram. Nästa 

fråga som ställdes till studenterna gällde kommunikation av bra arbetsmiljö och trevliga 

kollegor. Från KPMGs sida verkar detta budskap inte sändas ut, även om det skulle kunna 

vara möjligt att tolka budskapet ”roligt och socialt liv på byrån” in under denna kategori, men 

det är inte exakt vad frågan behandlar. Möjligen kan situationen vara sådan att KPMG har för 

avsikt att förmedla detta budskap men inte lyckades kommunicera det till författarna när 

intervjun genomfördes, detta är dock endast spekulation. Då de inte verkar ha för avsikt att 

kommunicera budskapet ifråga är det förvånansvärt att 19 av 32 ändå anser att de lyckats 

kommunicera budskapet, detta kan givetvis bero på tidigare nämnda störningar vilket 

diskuteras vidare nedan. 
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 När det gäller personlig utveckling försöker KPMG förmedla detta budskap. Enligt 

studenterna som tillfrågades i enkät undersökningen har de lyckats med detta, då 21 av 32 

ansåg att budskapet nått fram. Anmärkningsvärt är att av dem som enligt denna studie svarat 

1-2 i skalan, har endast en person svarat 1. 

 Nästa fråga i enkäten som fokusgruppen ansåg vara av viktigt är budskapet om möjligheten 

att ta ansvar och visa att man är en driftig person. I denna fråga verkar inte heller KPMG 

kommunicera något speciellt budskap, inte vad som framgick i intervjun i vilket fall. 

Resultatet av enkäten blev att 22 av 32 ansåg att de kommunicerar detta budskap vilket i detta 

fall precis som vad gällde bra arbetsmiljö och trevliga kollegor kan bero på att KPMG inte 

lyckats förmedla budskapet under intervjun eller så kan det bero på störningarna som tidigare 

nämnts. I vilket fall bör det ses som en framgång att ändå 22 av 32 anser att det finns 

möjlighet att ta ansvar och visa att man är en driftig person, även om inte budskapet direkt 

kommuniceras. 

 Vad gäller möjligheten att vara med och påverka sin situation i företaget, finns inte heller 

något direkt budskap från KPMG och det är svårt att tolka in något av budskapen som 

nämndes under intervjun i denna fråga. Enkätsvaren visar att 20 av 32 anser att denna 

möjlighet inte direkt finns medan 12 anser att det finns möjlighet att vara med och påverka. 

Anmärkningsvärt är att ingen har svarat 4 i enkätsvaret. Störningar i olika form, se 4.2.3 samt 

diverse andra skäl som redan diskuterats ovan kan vara orsaken till detta. 

 Ytterligare en kategori som fokusgruppen diskuterat fram var att jobba i team och 

samarbeta vilket är något som KPMG kommunicerar. Resultatet av undersökningen visar 

varken på att KPMGs budskap nått fram på ett tillfredställande sätt eller inte. I enkätsvaret var 

svaren fördelade exakt jämnt, 16 svarade 1-2 medan 16 svarade 3-4. 

 Slutligen frågades i enkäten huruvida studenterna ansåg att de själva var tvungna att söka 

information och därmed också om företagen kommunicerade på ett tillfredställande sätt. 12 av 

32 ansåg att de var tvungna att söka informationen själva medan 20 således ansåg att företaget 

kommunicerade på ett tillfredställande sätt. Att 12 av 32 ansåg att de var tvungna att söka 

informationen själva måste ses som en framgång, särskilt i ljuset av att KPMG sett till hela 

enkäten lyckades kommunicera de budskap de skickar. De kommunicerar även de budskap 

som de inte explicit under intervjun föremedlade till författarna, vilket tyder på att trots vissa 

störande element lyckas de förmedla sina budskap relativt bra, vilket kan vara en av orsakerna 

till att majoriteten av studenterna anser att de får informationen direkt från KPMG. En 

anledning till detta kan vara en stor medvetenhet om KPMG som varumärke. Exempelvis 

förekommer de i olika casestudier. 
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 Precis som Lindebergs Grant Thornton försöker KPMG förmedla en del budskap som inte 

nått fram, eller i vart fall inte kunnat uppmärksammas i denna studie, inte kunnat mätas. 

Dessa budskap är att de har roligt, arbeta med stora företag, arbeta internationellt, 

professionalism, snabb och relevant kompensation och feedback. Detta kan bero på en rad 

olika faktorer som delvis diskuterats tidigare. Vad som kan vara felet är att fokusgruppen som 

användes i studien inte ansett vissa faktorer eller budskap vara särskilt viktiga och således inte 

diskuterat dem under fokusgruppdiskussionen och därmed kommer inte dessa budskap att 

kunna undersökas i enkäten. En annan sammansättning av fokusgruppen kunde dock ha lett 

till andra kategorier. Vad som också kan ha varit problemet är störningar vilket kommer 

diskuteras nedan. 

 

4.2.3 Störningar och varför kommunikation felar 

Ovan har nämnts en rad olika anledningar varför kommunikationen som skett inte riktigt 

överensstämt med studenternas uppfattningar, vissa av dessa har redan berörts och diskuterats. 

Vad som ska diskuteras i detta avsnitt är mer specifika faktorer som kan göra att 

kommunikationen inte fungerar som avsändaren vill att den ska göra, i teoriavsnittet har detta 

benämnts störningar. Dessa störningar påverkar kommunikationen och dess väg från 

avsändare till mottagare och inte som vissa andra faktorer som bara kan bero på ofullständiga 

svar i intervjuerna eller viss sammansättning av fokusgruppen, exempelvis. 

 

Figur 2.5 

 
 

Den slutliga modellen från teoriavsnittet, figur 2.5, visar hur kommunikation fungerar, det 

finns en ideal väg där inga störningar sker men det finns också kommunikationsvarianter där 

störningar kommer att ske. I de fall när budskapet når fram, då 32 av 32 nås av budskapet, 

föreligger inga störningar och budskapet går från avsändaren till mottagaren och möjligen 

också tillbaka till avsändaren (tvåvägskommunikation). Inget i mediet, personernas egen 

tolkning, meddelandet etc. gör att budskapet blir ett annat än det avsedda. I övriga fall, när 
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exempelvis 25 av 32 uppfattar budskapet, som i fallet KPMG och förmedling av budskap om 

karriärmöjlighet, är det något som påverkar kommunikationen och ”stör”, då 7 personer inte 

uppfattade budskapet. Störningen kan uppstå i något eller flera av de olika stegen i 

kommunikationsmodellen. 

 För att kunna diskutera vidare om störningar kommer ett exempel från undersökningen att 

användas som utgångspunkt. Det budskap som valts för denna diskussion är ”Jobba i team 

och samarbeta”, förmedlat av KPMG. 16 av 32 ansåg att KPMG inte förmedlade detta 

budskap. Detta kan bero på selektiv uppmärksamhet då studenter inte kan uppmärksamma allt 

som händer i omgivningen och inte heller minnas all den information som når studenten, 

selektivt minne. Störning kan också bero på hur meddelandet utformas, då exempelvis valda 

ord kan tolkas på flera sätt eller informationen kanske är på engelska. Mottagarna kan också 

tolka budskapet olika beroende på till exempel tilltron till avsändaren. En student kan ha en 

negativ förutfattad mening gentemot företaget och således tolka budskapen på ett visst sätt. 

Störning kan också uppstå i det medium företaget använder för att nå ut med sina budskap. 

Som exempel kan nämnas kontaktdagarna, där representanter från företagen har direktkontakt 

med studenterna. Representanterna kan då glömma att nämna vissa aspekter av ett budskap 

och således kan studenterna i sin tur tolka budskapet felaktigt, då sker en störning i mediet, 

meddelandet och tolkningen.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Harrison, Public Relations – an introduction, s 34-36. 
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5  Slutsatser 

Ett flertal slutsatser kan dras från ovan gjorda analys, dock kommer antalet att begränsas då 

flertalet slutsatser som låter sig göras kan anses spekulativa och viss försiktighet är således 

påkallad. 

 När det gäller Lindebergs Grant Thornton måste givetvis först noteras att deras arbete med 

att försöka kommunicera med studenterna enbart pågått under det senaste året. De har tidigare 

haft viss studentkontakt, men har det senaste året varit mer aktiva gentemot studenter. Då 

detta är situationen måste det ses som bra av byrån att ändå ha nått ut till 23 av 32 studenter, 

att det antalet vet att byrån existerar. Sedan att positiv svarsfrekvens uteblivit till viss del i 

enkätfrågorna är givetvis inte tillfredställande, men måste ses i ljuset av den tid Lindebergs 

Grant Thornton lagt ned i sitt arbete. Om Lindebergs Grant Thornton är nöjda med den 

svarsfrekvens som visats i de olika frågorna är oklart. Däremot om målet för byråns 

kommunikation var att nå ut till ett högre antal och få en positivare respons på sina budskap 

måste kommunikationen ses mindre lyckat då bara 23 av 32 vet vilka byrån är. De förmedlar 

inte budskapet om sin existens på fullgott sätt utifrån vad studenter anser viktigt att 

kommunicera och när de förmedlat sin existens tycker ungefär hälften av studenterna att 

budskapet om karriär är något Lindebergs Grant Thornton vill nå ut med, exempelvis. Sett till 

denna aspekt är kommunikationen mindre lyckad. Det beror således på vilket mål Lindebergs 

Grant Thornton haft med sin kommunikation, för att kunna avgöra om kommunikationen är 

lyckad eller inte. Lindebergs Grant Thornton skickade en del budskap som inte nått fram eller 

som fokusgruppen kan ha ansett vara mindre viktigt eller inte viktigt alls. Då fokusgruppen 

kan anse vissa budskap som mindre viktiga kan således inte motsvarigheten i budskapet från 

företagen mätas och det är svårt att avgöra hur kommunikationen skulle uppfattas om den 

hade varit en del av enkäten. Att vissa budskap inte når fram kan givetvis också bero på 

störningar. Det fanns även budskap som fokusgruppen uppfattade men som inte 

kommunicerades. Detta kan bero på dels störningar men kan också bero på brist i 

intervjumaterial, som kan bero på att Lindebergs Grant Thornton inte ville ge ut den 

informationen. Men som nämnts ovan kan slutsatsen bli att Lindebergs Grant Thornton 

lyckats med sin kommunikation till studenter, sett utifrån vad studenter anser vara viktigt. Det 

finns en hel del eventualiteter såsom vilket mål de har samt det tidiga stadium i sin 

studentkontakt de befinner sig i. Detta måste vägas mot att kommunikationen har nått fram 

endast till viss del samt faktorer som att vissa budskap inte når fram alls. Kommunikationen 

kan således ses som både lyckad och mindre lyckad beroende på vilken utgångspunkt som 
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väljs. Författarna anser att kommunikationen har lyckats, givet de omständigheter som 

föreligger. 

 KPMG har lyckats nå ut med budskapet om sin existens och det är det första steget i att 

utveckla en lyckad kommunikation. I de budskap som kunde mätas, de som fokusgruppen 

ansåg vara viktiga, lyckades KPMG med att förmedla sitt budskap på ett bra sätt, då hälften 

eller mer av studenterna på varje fråga ansåg att de lyckats. Givetvis kan det inte ses som en 

framgång att fokusgruppen inte uppmärksammade vissa kategorier som företaget ansåg 

viktiga, då fokusgruppen ändå representerar studenter och diskuterade hur de ville att 

arbetsplatsen ska vara etc. således vad som bör kommuniceras. Men det kan givetvis finnas en 

möjlighet att fokusgruppen inte fick fram alla kategorier som studentskaran som helhet anser 

vara viktiga och därför kommer en del av företagets budskap inte att kunna mätas, men 

eftersom KPMG lyckats kommunicera övriga budskap på ett fullgott sätt finns givetvis ett 

incitament att övriga budskap skulle kommuniceras på ett bra sätt också, vilket dock inte 

kunnat mätas. De kategorier som fokusgruppen fick fram, men som inte hade motsvarighet i 

företagets kommunikation fick, sett till helheten, också bra siffror och således ansåg studenter 

att KPMG kommunicerade budskap som de egentligen inte enligt dem själva kommunicerat. 

Detta kan bero på en störning i kommunikationen, budskapet kan ha tolkats felaktigt etc. men 

det kan också bero på ofullständighet i intervjun från KPMGs sida. Trots att resultatet visar att 

KPMG inte lyckats kommunicera allt som fokusgruppen ansåg vara viktigt kan ändå 

slutsatsen dras att KPMG lyckats med sin kommunikation utifrån vad studenter anser vara 

viktigt att kommunicera om hela undersökningen och alla eventualiteter vägs samman. De 

budskap som nått fram har uppfattats bra men beaktas bör också det faktum att de kategorier 

som fokusgruppen noterade men som inte hade motsvarighet i företagets kommunikation 

också ansågs som kommunicerade på ett bra sätt. Eventualiteter som bör beaktas är således 

ofullständighet i intervjuer, störningar och fokusgruppens slutsatser. Om dessa tas i beaktande 

när resultatet tolkas kan slutsatsen, som nämnts, bli att kommunikationen nått fram på ett 

fullgott sätt. 

 Vad gäller diskrepans mellan avsänt och mottaget budskap skall här dock ännu en gång 

bara noteras att det fanns diskrepans mellan avsänt och mottaget budskap och att detta kan 

bero på en rad olika anledningar. Detta har dock diskuterats på annan plats i uppsatsen, se 

avsnitt 4.2.3 samt även teoriavsnittet. 

 Slutligen bör också nämnas att företagen som valts är olika till storlek etc. Undersökningen 

som gjorts leder dock inte till några klara slutsatser vad gäller kommunikation från två företag 

som är olika till storleken, även om KPMG kan påstås ha nått ut till studenter i högre grad än 
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Lindebergs Grant Thornton. Men det finns, som beskrivits ovan, en hel del skäl till varför 

Lindebergs Grant Thornton uppfattades på anfört sätt. Några mer långtgående slutsatser kan 

således inte dras vad gäller storlek på företagen och kommunikation. 
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6  Begränsningar och förslag på framtida forskning 

Det finns givetvis en del begränsningar i en uppsats av denna typ. För det första bör det 

noteras att endast två företag valts och resultatet från undersökningarna kan inte användas 

generellt då de inte kan antas representera alla företag inom valda bransch, då det är en 

fallstudie. Viktigt att uppmärksamma är också, som nämnts i olika kapitel i uppsatsen, att 

resultatet bara speglar vad Uppsalastudenter uppfattar och anser. Detta på grund av att 

företagen som valts och intervjuats har haft Uppsalastudenter som fokus i sin kommunikation, 

även om KPMG i Stockholm har flera studenter i fokus. Detta leder till att ett generellt 

uttalande om alla studenter i Sverige inte kan göras. 

 Vidare är det också viktigt att vara medveten om att det som studerats är hur 

kommunikation uppfattas av studenter. Studien kan således inte förklara alla skäl till varför 

kommunikation inte når fram eller uppfattas på ett eller annat sätt, utan bara att den uppfattas 

på ett visst sätt, detta trots att det i uppsatsen visats på vad som kan gå fel. Störningarna etc. 

som kan ske bör således ses som en del i förståelsen av kommunikation och för att placera 

studien i ett större sammanhang. 

 Dessa begränsningar i uppsatsen leder dock till en öppning för framtida studier. Genom att 

genomföra en studie som undersöker orsakerna till varför kommunikationen kan störas och 

vilka faktorer som påverkar kommunikationen mest, kommer en mer komplett helhetsbild att 

skapas, i samband med studier av det slag som genomförts till denna uppsats. Studier kan 

också genomföras med ett större antal företag för att få en bredare bild av kommunikation. Att 

genomföra studien med ett större antal studenter för att få ett mer korrekt resultat kan också 

vara ett alternativ till framtida forskning. Liknande studier som den som genomförts till denna 

uppsats är också möjliga att genomföra och kan då bestå av studenter från andra orter, detta 

för att se om olika kommunikation används på olika orter, då olika kontor inom samma 

företag såsom KPMG och Lindebergs Grant Thornton kan profilera sig olika beroende på 

arbetet som behövs på just det kontoret. 
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Bilaga 1: Fokusgruppfrågorna 

 

Diskussionsfrågor till Fokusgruppen 
 
Inledning: Presentation av vår uppsats och vad vi ska diskutera. Förklarar att de kan lämna 
diskussionen när de vill och att de kan ångra sig om de inte vill delta. 
 
Presentation av deltagarna, namn, utbildning och när de tar examen  
 

Diskussionsfrågor 
 

• Vad är viktigt för er för att ni ska känna att det är en attraktiv arbetsplats? 
 

• Vad anser ni att Lindebergs Grant Thornton vill förmedla till er studenter för att visa 
att de är en attraktiv arbetsplats? 
 

• Vad anser ni att KPMG vill förmedla till er studenter för at visa att de är en attraktiv 
arbetsplats? 
 

• Samma fråga för KPMG 
 

• Vilka kommunikationskanaler upplever ni är intressanta, vilka kanaler väcker er 
uppmärksamhet? 
 

• Vilka kanaler upplever ni att företagen använder sig av för att nå ut till er? 
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Bilaga 2: Enkätundersökningen 

 

Enkätundersökning 
 

Utbildning:__________________________________________________________________ 

 

Antalet lästa ekonomiterminer:__________________________________________________ 

 

Planerad examen:_____________________________________________________________ 

 

Hur anser ni att KPMG och Lindebergs Grant Thornton förmedlar följande områden 

(budskap) till Er studenter? Tänk på alla kontakter du haft med företagen under Er utbildning. 

Gradera i skala 1-4 där 1 är inte alls och 4 är i hög grad, utom första frågan där du bara 

behöver sätta ett ja eller nej beroende om du vet vilka företagen är. Om du inte vet vilket ett 

eller båda företagen är behöver du inte gradera de olika budskapen utan kan lämna den 

kolumnen tom. 

 

 KPMG 
Lindebergs Grant 
Thornton 

Vet du vilka följande företag är?     

   

Karriärmöjligheter?     

   

Bra arbetsmiljö?     

Trevliga kollegor etc.?     

   

Möjlighet till personlig 
utveckling?     

   

Möjlighet att ta ansvar och visa     

att man är en driftig person?     

   

Möjlighet att vara med och      
påverka sin situation i 
företaget?     

   

Jobba i team och samarbete?     

   

Studenter måste själva söka     

information från företagen?     
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Bilaga 3: Intervjufrågor till företagen 

 

Företagsfrågor 

 

� Hur kommer det sig att ni spenderar tid med att försöka nå ut till studenter? Vad är 

syftet? 

 

� Vilka budskap vill ni förmedla till studenterna? Försöker ni nå ut med vissa budskap 

mer än andra? Hur arbetar ni för att göra budskapet så tydligt som möjligt, så inte 

budskapet tolkas fel, från er synvinkel? Eller vill ni att flera tolkningar ska kunna 

göras? 

 

� Vilka egenskaper hos Er byrå vill ni lyfta fram? Vad gör er attraktiva som arbetsgivare 

på ”studentmarknaden”? 

 

� Vad tror ni studenterna letar efter hos en potentiell arbetsgivare, inom just er byrås 

område? 

 

� Vilka kommunikationskanaler använder ni er av, dels för att nå ut till studenter men 

även för att förmedla budskapet om er byrå? 

 


