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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att belysa och problematisera föreställningar om 

arbetsgivarvarumärkets betydelse för rekryteringsarbete inom en konkurrensutsatt bransch. 

Employer branding är en strategi som handlar om att marknadsföra företagets 

arbetsgivarvarumärke för att skapa en positiv association till arbetsgivaren. Inom IT-branschen 

blir denna strategi extra viktig eftersom det är en konkurrensutsatt bransch och det är ett sätt 

att utmärka sig från sina konkurrenter. För att kunna besvara studiens syfte har vi formulerat 

tre frågeställningar som kopplas till employer branding och generation y. Vi har använt oss av 

en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer där det insamlade 

empiriska materialet bygger på sju intervjuer med yrkesverksamma IT-rekryterare. För att 

analysera det insamlade materialet utformades ett teoretiskt ramverk och analysen tar sin 

utgångspunkt ur ett professionsperspektiv. Vi har använt oss av nyinstitutionell teori, 

organisationsidentitet och organisationsimage vid analys av det empiriska materialet. Teorin 

hjälper oss att förstå organisationers handlande och kommunikationen mellan ett företags 

identitet och image. Resultatet i studien visar att rekryterarnas uppfattning är att 

arbetsgivarvarumärket utgör en viktig roll i rekryteringsarbetet, framförallt inom IT-branschen. 

De menar att ett starkt arbetsgivarvarumärke lättare kan attrahera och behålla personal på ett 

företag samt att rekryteringsprocessen effektiviseras. I studien framkom även att 

kommunikationen, som handlar om att förmedla sin organisationsidentitet till en 

organisationsimage för potentiella arbetstagare, har visat sig vara en central del i arbetet med 

employer branding. Företag bör undvika en diskrepans mellan hur de faktiskt är och hur de vill 

uppfattas. Resultatet visar även en problematik i de föreställningar som finns om generation y 

som en enhetlig grupp. Det framkom att det finnas en skillnad mellan de som är födda tidigt i 

åldersspannet mot de som är födda sent.  

 

Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärke, generation y, nyinstitutionell teori, 

organisationsidentitet, organisationsimage 



 

  

 

Abstract 

The purpose of this study is to illustrate and problematize conceptions of the importance of the 

employer brand for recruitment in a competitive industry. Employer branding is a strategy that 

is about marketing the company's employer brand to create a positive association with the 

employer. In the IT industry, this strategy becomes extra important as it is a competitive 

industry and thus differentiating from ones competitors is key. To answer the purpose of the 

study, we have formulated three questions connected to employer branding and generation y. 

We have used a qualitative research method in the form of semi-structured interviews where 

the empirical material collected is based on seven interviews with professional IT recruiters. In 

order to analyze the collected material, a theoretical framework was designed and the analysis 

is based on a professional perspective. We have used new institutional theory, organizational 

identity and organizational image when analyzing our empirical material. The theory helps us 

understand the actions of organizations and the communication between a company's identity 

and image. The results of the study show that the recruiters view is that the employer brand 

plays an important role in the recruitment work, especially in the IT industry. They believe that 

a strong employer brand can more easily attract and retain staff in a company and the 

recruitment process will be more efficient. The study also revealed that communication, which 

is about communicating their organizational identity to an organizational image for potential 

employees, has proven to be a key part of employer branding. Companies should avoid a 

discrepancy between what they actually are and how they want to be perceived. The result also 

shows a problem in the conceptions that exist about generation y as a unified group. We found 

that there is a difference between the ones that are born early in the generation versus those 

born late. 

 

 

Key words: Employer branding, employer brand, generation y, new institutional theory, 

organizational identity, organizational image 

 

 

 

 

 



 

  

    1. Inledning 1 

1.1 Syfte 3 

1.2 Frågeställningar 3 

2. Forskningsöversikt 3 

2.1 Arbetsgivarvarumärke 3 

2.2 Extern employer branding 5 

2.3 Intern employer branding 5 

2.4 Organisation och företagskultur 6 

2.5 Generation Y 7 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 8 

3. Teoretiska utgångspunkter 9 

3.1 Nyinstitutionell teori 10 

3.2 Organisationsidentitet 11 

3.3 Organisationsimage 12 

3.4 Kommunikation, från identitet till image 13 

3.5 Nyinstitutionell teori i förhållande till identitet och image 14 

4. Metod 14 

4.1 Val av metod 14 

4.2 Planering och genomförande av intervjuer 15 

4.3 Urval 16 

4.5 Bearbetning och analys 17 

4.6 Studiens kvalitét 18 

4.7 Etiska hänsynstaganden 21 

4.8 Metoddiskussion 22 

5. Resultat/Analys 23 

5.1 Employer Branding i relation till rekryteringsprocessen 23 

5.1.1 IT-branschen 25 

5.2 Aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket 27 

5.3 Organisationskulturens betydelse 28 

5.4 Anpassade arbetsplatser 31 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 32 

6. Diskussion 34 

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning 35 

6.2 Studiens bidrag och begränsningar 38 

7. Referenser 39 

8. Bilagor 44 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 44 

8.2 Bilaga 2 - Samtyckesformulär 46 



 

 1 

1. Inledning  

Digitaliseringens utveckling är påtaglig för hela världen och inte minst för IT-företagen (Itot, 

2017). Sverige står sedan en tid tillbaka inför utmaningen att bemöta den starka tillväxten med 

rätt kompetens. Relaterat till IT-branschen så beräknas det finnas ett behov av 70 000 personer 

med spetskompetens år 2022, uppger IT&Telekomföretagen (Itot, 2017). Företag måste 

anpassa sig till omvärldens snabba utveckling för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt 

(Zhou, Tang & Zhao, 2015). Vidare menar Zhou et al. att det inte bara handlar om att rekrytera 

personal med rätt kompetens utan även behålla befintlig personal för att stå sig mot 

konkurrenterna. Problemet med att efterfrågan är större hos IT-företag än vad 

arbetskraftsutbudet kan tillgodose framhåller även Svenskt Näringsliv (2020) i sin rapport. 

Kompetensbristen bidrar till en konkurrenskraft för arbetstagarna med IT-kompetens vilket 

innebär att de har möjlighet att ställa högre krav på sin arbetsgivare. I och med den snabba 

utveckling som sker inom branschen finns en efterfrågan på nyexaminerade med den senaste 

IT-kunskapen (Itot, 2017).  

 

Till följd av digitaliseringen och den konkurrens som har uppstått inom IT-branschen har 

företag utvecklat olika strategier som de använder sig av för att marknadsföra sig själva, 

däribland employer branding. Det är en strategi som företag kan använda sig av för att nå ut 

till potentiella och befintliga arbetstagare i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare (Ambler & 

Barrow, 1996). I dagens samhälle har varumärket ett stort inflytande på allt från ekonomi till 

hur samhället påverkas av människors handlande, vilket kan förklaras med begreppet “brand 

society” (Kornberger, 2010). Varumärket har en central roll och påverkar både organisationer 

och individer inom dem. I relation till det som Kronberger förklarar som “brand society” går 

det att förstå hur arbetsmarknaden påverkas på samma sätt. På arbetsmarknaden är det 

arbetsgivarvarumärket som ger konkurrensfördelar och med hjälp av employer branding 

strategier kan företag marknadsföra sitt varumärke (Dyhre & Parment, 2013). Kulturen inom 

en organisation sätter sin prägel på arbetsgivarvarumärket och det avspeglar en bild till 

utomstående om hur det är att arbeta där. Det är därför viktigt att organisationskulturen går i 

linje med vad organisationen faktiskt vill förmedla utåt och kulturen är således en viktig del av 

organisationen (Axelsson & Agndal, 2019). 

 

Fokus har länge legat på det externa arbetet med employer branding och företag har lagt sina 

resurser på att locka nya medarbetare till organisationen. I samband med ett starkt 
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arbetsgivarvarumärke så kommer potentiella medarbetare att närma sig organisationen för 

arbete (Mičík & Mičudová, 2018). Hur tilltalande företagets varumärke är står i relation till de 

fördelar som går att associera till arbetsgivaren. Mer ingående så förknippas dessa fördelar med 

ekonomiska, funktionella och psykologiska förmåner som tillägnas den anställde (Ambler & 

Barrow, 1996). Den kompetensbrist som råder inom IT-branschen för inte bara med sig 

svårigheter att hitta rätt kompetens utan även att behålla arbetstagare. Utöver det externa arbetet 

så har employer branding på senare tid även handlat om att utveckla de interna resurserna för 

att få medarbetarna att stanna inom organisationen. Idag går det att se ett mer samordnat 

arbetssätt mellan internt och externt arbete med employer branding (Mosley, 2007).  

 

Generation y är den senaste generationen på arbetsmarknaden, det vill säga den grupp 

nyexaminerade med senaste spetskompetensen. Det finns en föreställning om att de skiljer sig 

mot tidigare generationer i arbetslivet, framförallt när det gäller förväntningar på arbete och 

karriär (Cennamo & Gardner, 2008). Generellt sett finns en bild av att generation y har ett 

större behov av att identifiera sig med ett företag och de lägger stort fokus på 

utvecklingsmöjligheter (Svenskt Näringsliv, 2018). Generation y är benämningen för de 

personer som är födda på 1980- och 1990-talet och enligt en undersökning av ManpowerGroup 

(2016) så förväntas en tredjedel av hela världens personalstyrka år 2020 bestå av generation y. 

Eftersom IT-branschen ständigt står inför förändring så finns ett behov av arbetstagare med 

den senaste kunskapen. Nyexaminerade inom generation y besitter den senaste kompetensen 

och eftersom de utgör en tredjedel av arbetsmarknaden så är det viktigt att förstå sig på de 

föreställningar som finns om generationen när ett företag arbetar med employer branding.  

 

Vi finner därmed ett intresse av att undersöka arbetsgivarvarumärkets betydelse i en 

konkurrensutsatt bransch. Det är aktuellt att undersöka detta fenomen ur ett 

arbetslivspedagogiskt perspektiv eftersom det behandlar olika aspekter av påverkansprocesser. 

Vi ser således employer branding som en påverkansprocess som handlar om att nå ut med sitt 

arbetsgivarvarumärke till önskad målgrupp. Arbetet med employer branding är ett sätt att 

anpassa, utveckla och förändra en organisation. I denna studie kommer vi undersöka 

påverkansprocessen på individnivå och hur individen i sin tur kan påverka en organisation. 

Undersökningen avser dessutom beröra rekryterares bild av den förändringsprocess som sker 

på en arbetsplats i och med ett generationsskifte och hur det påverkar rekryteringspraktiker. Vi 

vill med studien utveckla tidigare forskning inom området och bidra med ny kunskap till en 

bransch som ständigt står inför förändring.  
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa och problematisera föreställningar om arbetsgivarvarumärkets 

betydelse för rekryteringspraktiker i en konkurrensutsatt bransch.  

1.2 Frågeställningar  

- Hur förstår rekryterare arbetsgivarvarumärkets betydelse i relation till 

rekryteringspraktiker?  

- Hur påverkar föreställningar om generation y rekryterares arbete med employer 

branding? 

- Hur kan detta bidra med kunskap om rekryteringspraktiker inom en konkurrensutsatt 

bransch? 

 

2. Forskningsöversikt  

Vi har för avsikt att undersöka föreställningar om arbetsgivarvarumärkets betydelse för 

rekryteringsarbete i en konkurrensutsatt bransch. Vi har därför valt att ta del av tidigare 

forskning gällande arbetsgivarvarumärke, intern och extern employer branding, 

organisationskultur och generation y. Vi har valt att inte skriva fram rekrytering som en egen 

del i tidigare forskning och istället valt att väva in i det i de befintliga avsnitten. De 

sökfunktioner som vi använt är; Google scholar och olika databaser via sökfunktionen på 

Uppsala Universitetsbibliotek, följande sökord har använts i studien; employer branding, 

generation y, intern employer branding, extern employer branding, arbetsgivarvarumärke, 

employer branding + IT, IT-rekrytering, generation y, generation y + employer branding, 

organisationskultur, företagskultur.  

2.1 Arbetsgivarvarumärke  

För att nå framgång med ett företag och konkurrera på arbetsmarknaden är ett starkt 

arbetsgivarvarumärke och personalen på företaget två viktiga resurser att ta tillvara (Ambler & 

Barrow, 1996). Vidare menar författarna att arbetsgivarvarumärket och de anställda skall vara 

förenade med varandra för att det ska generera goda resultat och ett bra rykte på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivarvarumärket kan ses som ett löfte för potentiella arbetstagare och 

befintliga medarbetare om hur det är att arbeta för arbetsgivaren. Det fungerar på samma sätt 
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som företagets varumärke ger ett löfte om sina produkter och tjänster till sina konsumenter 

(Ambler & Barrow, 1996).  

 

Heilmann, Saarenketo och Liikkanen (2013) beskriver i sin studie hur företaget med ett starkt 

arbetsgivarvarumärke redan i förväg har fördelar i en rekryteringsprocess. Processen blir mer 

effektiv eftersom arbetssökande redan känner till verksamheten och tilltalas av den. Det bidrar 

i sin tur till mindre kostnader och bättre kvalitet på ansökningarna. Eftersom arbetstagare 

känner till och vill arbeta på företaget är det rimligt att de får in fler ansökningar och kan då 

välja selektivt. Tidigare forskning visar att arbetsgivarvarumärket är en viktig resurs och 

fungerar som en primär källa ur ett konkurrensperspektiv. Berthon, Ewing och Hah (2005) 

menar att företagets image utgör en betydande roll i rekryteringsprocessen och de fördelar som 

företaget förmedlar kommer locka potentiella medarbetare till den specifika organisationen. Ett 

starkt arbetsgivarvarumärke har även visat sig bidra till en stark intern employer branding som 

gör att arbetstagare vill stanna på företaget (Heilmann et al. 2013). Om de anställda trivs och 

vill arbeta på arbetsplatsen förstärker även det företagets image vilket i längden medför att 

företaget utmärker sig som en attraktiv arbetsplats. Arbetsgivarvarumärket är något som 

behöver byggas upp och formas för att det skall gå i linje med det företaget vill utstråla.  

 

Ett varumärke är någonting som varje företag bär med sig, det som skiljer företagen åt är på 

vilket sätt de värnar om sitt varumärke och hur de arbetar med det (Casico & Graham, 2016). 

Vissa verksamheter arbetar aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke medan andra verksamheter 

låter det utvecklas och bli vad det blir. Konsumenter kan således förknippa ett varumärke med 

antingen positiva eller negativa aspekter. I dagens digitala samhälle är det viktigt att värna om 

sitt varumärke eftersom information om ett företag finns tillgänglig överallt på internet. 

Digitala plattformar är ett sätt för företag att sprida vilka förmåner de kan erbjuda, deras vision, 

arbetssätt och vilka lediga tjänster som finns att söka. Företag kan enkelt utnyttja sådana 

plattformar och det kommer gynna dem i längden (Casico & Graham, 2016).  

 

Casico och Graham (2016) fäster sin uppmärksamhet vid hur viktig digitaliseringen är för 

företagets marknadsföring av sitt varumärke men de menar även att alla anställda har en viktig 

roll i detta. För att sprida ett gott rykte om sitt varumärke är det viktigt att arbetstagarna talar 

gott om organisationen eftersom det är dessa personer som gör varumärket. Målet är att alla 

arbetstagare skall vilja identifiera sig med företaget de arbetar på för att organisationens 

identitet skall upprätthållas.  

https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Pia%20Heilmann
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2.2 Extern employer branding  

Ambler och Barrow (1996) var tidiga med att skapa en tolkning av begreppet employer 

branding. De definierar employer branding som ett paket av de fördelar som anställningen 

erbjuder och identifieras på så sätt med företagets varumärke. Ambler och Barrow kommer i 

sin studie fram till att företag som arbetar med employer branding har lättare att attrahera de 

bäst lämpade kandidaterna.  

 

Arbetet med employer branding handlar om att vara ett attraktivt företag genom att 

tillhandahålla olika fördelar till potentiella och befintliga arbetstagare (Ambler & Barrow, 

1996). Det arbete som kallas extern employer branding riktar sig utåt mot marknaden och 

handlar således om att vara en attraktiv arbetsgivare med en god image. Målet är att 

marknadsföringen skall leda till att företaget utmärker sig och får ett bra rykte (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Även Mičík och Mičudová (2018) påpekar att företagets image har en betydande 

roll för att arbetstagare skall vilja söka sig till företaget. Det medför en effektivare 

rekryteringsprocess av högre kvalitet som tidigare nämnts. 

 

Backhaus (2016) menar att extern employer branding kommer vara beroende av sociala medier, 

det vill säga att företag behöver synas på sociala medier och ha välutvecklade hemsidor för att 

differentiera sig från sina konkurrenter. Backhaus (2016) konstaterar att målet med extern 

employer branding är att skapa en positiv association till företaget som varumärke, framförallt 

för potentiella arbetssökande. Även Mičík och Mičudová (2018) poängterar att arbetsgivare 

behöver jobba med extern employer branding för att utmärka sig och sticka ut i en 

konkurrerande bransch. De belyser vikten av att företag håller sig uppdaterade när det kommer 

till utvecklingen på arbetsmarknaden och i sin omvärld för att kontinuerligt utveckla sitt 

arbetsgivarvarumärke. Chhabra och Sharma (2012) har genomfört en studie med fokus på IT-

branschen, de skriver om hur den snabbt utvecklande IT-branschen medför stora utmaningar 

när det kommer till rekrytering av kompetenta arbetstagare. Författarna menar att employer 

branding är en viktig del i det arbetet och företagets arbetsgivarvarumärke fungerar som en 

attraktionskraft till potentiella arbetstagare (Chhabra & Sharma, 2012).  

2.3 Intern employer branding 

Till skillnad från extern employer branding så handlar intern employer branding mer om hur 

ett företag kan kommunicera med sina arbetstagare inom organisationen. Det är viktigt att 
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medarbetarna har ett gott intryck av företaget för att budskapet om en bra arbetsgivare skall nå 

potentiella arbetstagare (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Det handlar således 

om att medarbetarnas värderingar och mål skall gå i linje med företagets. För att nå en sådan 

målbild är det viktigt att de anställda besitter ett genuint intresse och engagemang kring 

företaget för att kunna vara arbetsgivarvarumärket till lags (Nilsson et al. 2011). Om 

medarbetarna trivs på sin arbetsplats kommer det leda till ett högre engagemang och intresse 

kring organisationen. När ett sådant engagemang och intresse har identifierats kommer 

medarbetarna ge uttryck för det och föra vidare en positiv bild av företaget vilket en 

arbetsgivare kan dra nytta av (De Stobbeleir et al. 2016). Enligt Foster, Punjaisri och Cheng 

(2010) handlar intern employer branding om att medarbetarna skall ge uttryck för att de har ett 

intresse som går i linje med arbetsgivarvarumärket likt Nilsson et al. (2010) beskriver i sin bok. 

Intern employer branding kännetecknas i praktiken av bra arbetsförhållanden, förmåner som är 

till medarbetarnas fördel samt utrymme för personlig utveckling (Foster et al. 2010).  

2.4 Organisation och företagskultur 

I nära relation till intern employer branding så går det att finna ett företags organisationskultur. 

Tidigare forskning visar att både organisationskultur, ett företags identitet och rykte samt dess 

image rymmer under begreppet arbetsgivarvarumärke (Kowalczyk & Pawlish, 2002). Även 

Hatch och Schultz (1997) beskriver att begreppet organisationskultur speglar ett företags 

identitet och image vilket i sin tur går att förknippa med dess arbetsgivarvarumärke. Kowalczyk 

och Pawlish (2002) förklarar att om ett arbetsgivarvarumärke skall framstå som äkta och 

genuint så måste det komma inifrån organisationen. Det är således viktigt att företaget jobbar 

med hur de vill framstå eftersom organisationens värde byggs upp inom den. Det är viktigt att 

den bild som företaget förmedlar av sig själva stämmer överens med vad de faktiskt kan 

erbjuda, menar författarna.  

Gotsi och Wilson (2001) visar även dem att det finns ett starkt samband mellan kulturen på ett 

företag och deras arbetsgivarvarumärke. Vad organisationen har för vision och kultur påverkar 

de anställda på företaget och därmed vad de tycker om organisationen som de är verksamma 

inom. Den personal som arbetar på ett företag har en viktig roll i att sprida rätt bild av 

organisationen vidare och deras beteende samt engagemang kring företaget är viktigt för 

varumärket. Ett företag vars varumärke framgångsrikt syns på marknaden bygger på ett 

samspel mellan företagets kultur och deras arbetsgivarvarumärke (De Chernatony & Cottam, 
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2006). Forskarna menar således att det finns en stark koppling mellan ett företags 

organisationskultur och deras arbetsgivarvarumärke likt tidigare nämnda forskare.  

2.5 Generation Y 

Tidigare forskning har uppmärksammat föreställningar om att det finns skillnader bland olika 

generationer. Forskare skiljer på de så kallade baby boomers som är födda mellan 1946-1964 

följt av generation x, födda på 1965- och 1980-talet. Efter generation x kommer generation y 

som Lyon (2004) beskriver har vuxit upp i digitaliseringens framfart vilket också utmärker 

denna generation. Casico och Graham (2016) menar också att generation y präglas väldigt 

mycket av sin uppväxt, de är vana att få snabb återkoppling och feedback på allt de gör. 

Författarna menar likt Lyon (2004) att dessa kännetecken kommer från en uppväxt som präglas 

av digitaliseringens framfart och att denna generation har lätt att få tillgång till information.  

Cennamo och Gardner (2008) kommer i sin studie fram till att generation y kännetecknas av 

deras sätt att högt värdera balansen i livet mellan arbete och fritid samt hur viktigt de anser det 

vara att göra karriär. Vidare menar Cennamo och Gardner att generation y även kännetecknas 

av att söka sig till arbetsmiljöer som kan erbjuda självständiga arbetsuppgifter och mycket 

frihet. Deras uppfattning är att de strävar efter en arbetsplats som ger rum för 

självförverkligande och som tillåter kreativitet. Om en arbetsgivare inte kan möta den yngre 

generationens förväntningar har dessa personer heller inte några problem att söka sig vidare till 

en ny arbetsgivare (Cennamo & Gardner, 2008). Det är därför viktigt att en arbetsgivare kan 

möta sina medarbetares förväntningar och forma organisationen efter det. Cennamo och 

Gardner (2008) påtalar hur viktigt det är att ett företag förstår de skillnader som finns mellan 

olika generationer för att kunna tillmötesgå de anställdas olika behov. Ett liknande resultat 

framkom i Valentine och Powers (2013) studie. De menar att marknadsföring mot generation 

y måste anpassas efter deras vanor med tanke på att de skiljer sig från tidigare generationer. 

Förr fungerade reklamskyltar och tidningar för att nå ut med ett budskap vilket idag är 

någonting som dels har ersatts av digitala medel på grund av digitaliserings utveckling.   

Ito, Brotheridge och McFarland (2013) påpekar också i sin studie hur viktigt det är att en 

arbetsgivare tillmötesgår en arbetstagares förväntningar och önskemål. De beskriver hur en 

arbetstagares förväntningar kan ändras under den tiden som personen arbetar på ett företag och 

det är viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad om sina medarbetare. Målet är att finna 

delar i arbetet som behöver utvecklas och förbättras för att arbetsgivaren skall kunna anpassa 



 

 8 

det interna arbetet med employer branding. Forskarna menar att arbetsgivaren måste rätta sig 

efter medarbetarnas förväntningar och justera arbetet i enlighet med önskemålen (Ito et al. 

2013). 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning om employer branding visar att det finns en stark koppling mellan intern 

och extern employer branding. Arbetet som sker både internt och externt kopplas tydligt 

samman med arbetsgivarvarumärket och vad företaget vill förknippas med och förmedla utåt. 

Både Heilmann, Saarenketo och Liikkanen (2013) och Berthon et al. (2005) menar att ett starkt 

arbetsgivarvarumärke bidrar till fördelar i en rekryteringsprocess av nya medarbetare vilket 

utgör konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Om arbetsgivarvarumärket är positivt laddat 

kommer det även generera fördelar till det interna arbetet med employer branding. Det vill säga 

att om företaget förknippas med en stark image och om arbetsplatsen anses vara attraktiv på 

marknaden resulterar det i minskad personalomsättning (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen. 

2013). Vidare visar tidigare forskning att det är medarbetarna som bygger varumärket och 

Casico och Graham (2016) påtalar vikten av att aktivt arbeta för att forma varumärket, annars 

riskerar ett företag att bli förknippat med någonting de inte kan stå för. Backhaus (2016) 

beskriver extern employer branding som ett arbete med att skapa en positiv bild av företagets 

varumärke vilket liknar Mičík och Mičudová (2018) bild av att arbeta med ett 

arbetsgivarvarumärke. Syftet är att sticka ut i en bransch som är utsatt för hög konkurrens.  

 

Tidigare forskning visar även att generation y utmärker sig i jämförelse med tidigare 

generationer på arbetsmarknaden. Det finns föreställningar om att generation y eftersträvar en 

balans mellan arbetsliv och privatliv samt att arbetet skall ge utrymme för kreativitet och 

självständighet (Cennamo & Gardner, 2008). Digitaliseringen har visat sig påverka generation 

y och deras förväntningar på omvärlden vilket arbetsgivare måste anpassa sig efter enligt 

tidigare forskning. Casico och Graham (2016) menar att generation y har en uppbyggd 

förväntan på sin omgivning och anser sig ha rätt till snabb återkoppling och tillgång till 

information.  

 

Organisationskulturen kommer inifrån ett företag och speglas mycket i arbetet bakom employer 

branding, framförallt genom intern employer branding. Ett arbetsgivarvarumärke bygger 

således på den kultur och de värderingar som organisationen kännetecknas av och det är 

https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Pia%20Heilmann
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personalen på ett företag som lever dess varumärke (Gotsi & Wilson, 2001). Arbetet bakom ett 

arbetsgivarvarumärke börjar inifrån en organisation och det är därför viktigt att 

organisationskulturen stämmer överens med företagets image och rykte (Kowalczyk & 

Pawlish, 2002).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Med hjälp av vårt teoretiska ramverk kan vi analysera föreställningar om 

arbetsgivarvarumärkets betydelse i rekryteringsarbete. Det teoretiska ramverket kommer även 

ligga till grund för att skapa förståelse om olika påverkansprocesser utifrån ett 

rekryteringsperspektiv. Employer branding är en påverkansprocess som visar sig när företaget 

arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att nå ut till önskad målgrupp. Vidare sker även 

en förändring som grundar sig i ett generationsskifte som i sin tur påverkar olika 

rekryteringspraktiker, vilket det teoretiska ramverket skall hjälpa oss att förstå. Modell 1 

illustrerar hur vi uppfattar kopplingen mellan det teoretiska ramverk och det som studien avser 

undersöka. Det vill säga hur organisationens identitet omvandlas till en image genom att 

kommuniceras till utomstående parter. Arbetet med employer branding förstår vi som hela 

processen, att bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke, övergången från identitet till image samt 

hur man når ut med sin image till önskad målgrupp. Employer branding ökar möjligheten att 

attrahera och behålla personal vilket gör arbetsgivarvarumärket till en central del i hela 

processen. Den nyinstitutionella teorin skall hjälpa oss förstå organisationers handlingar i 

relation till modellen nedan. I vår analys kommer vi att utgå från ett professionsperspektiv 

vilket innebär att teorin handlar om organisationsidentitet och organisationsimage som del av 

arbetet med employer branding.  
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Modell 1. Koppling mellan teoretiskt ramverk och arbetet med employer branding 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Institutionell teori, som den nyinstitutionella teorin har sina rötter i, handlar om hur 

organisationer påverkas av sin omgivning. Organisationers handlingar och beteenden styrs av 

formella och informella regler som finns i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009). Teorin 

hjälper till att förstå vad som påverkar organisationers handlingar och därtill uppstår även en 

förståelse kring hur förändringar, idéer och moden både skapas och förs vidare mellan 

organisationer. Inom organisationsteorin förklaras begreppet institution som en underliggande 

struktur för kollektivt handlande och forskare har tidigare hävdat att organisationer är 

institutionaliserade. Organisationer vill visa sig vara rationella men det är oftast bara en fasad, 

institutionell teori kan bidra med en förståelse kring att alla handlingar inte är rationella 

(Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 

Som en vidareutveckling på institutionsbegreppet så beskriver den nyinstitutionella teorin hur 

organisationer anpassar sig efter normer och förväntningar från omgivningen för att 

upprätthålla och behålla sin legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Vi kommer att utgå från 

Meyer & Rowans samt DiMaggio och Powells syn på organisationer utifrån den 

nyinstitutionella teorin. Två centrala delar inom den nyinstitutionella teorin är huruvida 

organisationer skaffar sig legitimitet för att överleva och hur organisationer går mot att bli allt 
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mer lika varandra (isomorfism). Organisationer som verkar inom samma bransch framstår som 

homogena i sina handlingar, dessa organisationer påverkas både av sin omgivning och av 

tidigare mönster, även om de inte alltid är det mest effektiva.  

 

DiMaggio och Powells (1983) använder begreppet isomorfism för att förklara homogenisering 

av organisationer i samma bransch. Begreppet beskriver hur organisationer anpassar sig till sin 

omvärld och således blir allt mer lika varandra. Även Meyer och Rowan (1977) menar att 

isomorfism bygger på viljan att anpassa sig efter normer och föreställningar som finns i 

samhället. Problemet som uppstår är att organisationer försöker nå legitimitet gentemot sin 

omgivning snarare än att vara så effektiva som möjligt (DiMaggio & Powell 1983). Vi förstår 

nyinstitutionell teori utifrån Eriksson-Zetterquist (2009) tolkning, som att de anställda, som en 

del av organisationen, är organisationen och anpassar sig efter omgivningens normer och 

förväntningar. Eriksson-Zetterquist menar att organisationsmedlemmarna gör avsiktliga val för 

att uppnå de mål som organisationen har. De som arbetar inom en organisation, förverkligar 

den och lever organisationen genom sig själva. Det är individen som är organisationen och 

dennes handlande bidrar till organisationens identitet och image.  

3.2 Organisationsidentitet 

En organisationsidentitet står i nära relation till arbetsgivarvarumärket och enligt tidigare 

forskning är det viktigt att ett företags arbetsgivarvarumärke byggs upp inifrån för att det skall 

framstå som äkta och genuint mot potentiella arbetstagare (Kowalczyk & Pawlish, 2002). Det 

är därför aktuellt att studera teorier om organisationsidentitet eftersom det är nära kopplat till 

arbetet med employer branding och en organisationskultur på arbetsplatsen. Arbetet med 

employer branding handlar om att företaget skall kommunicera sin identitet, med hjälp av sitt 

varumärke, mot potentiella arbetstagare (Kowalczyk & Pawlish, 2002). 

 

En organisationsidentitet formas av historiska aspekter som skett genom handlingar och 

händelser. Det kan vara allt från anställda till ledning och från värderingar till strategier som 

bygger upp en organisationsidentitet (Balmer, 2001). Organisationsidentiteten är ofta djupt 

rotad i ett företag och är inte helt enkel att förändra. Identiteten är någonting som finns inom 

en organisation men som ändras till en image när den betraktas av utomstående och förverkligas 

via kommunikation med hjälp av olika kanaler. En del av organisationsteorin handlar om hur 



 

 12 

identitetkonceptet sätts i relation till vad organisationen har för bild av sig själva och hur de 

vill förmedla den bilden till omvärlden (Uggla, 2000).  

 

En organisationsidentitet beskrivs enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) som 

särskilda egenskaper förknippade med organisationen vilket speglar sig i både interna och 

externa faktorer genom kommunikation. Det handlar således om att en organisationsidentitet 

är en viss typ av “social identifikation” (Heide et al. 2005). Enligt Heide et al. är 

organisationsidentitet någonting nära kopplat till handlingar och händelser men även till kultur 

och värderingar, vilket denna studie kommer utgå från. Vidare menar Arnold (1993) att ett 

företag kan åstadkomma ett högre engagemang hos individer med hjälp av en stark 

organisationsidentitet vilket kan leda till att människor i större utsträckning vill arbeta på 

företaget.  

3.3 Organisationsimage 

Modell 2 visar hur organisationsidentiteten kommuniceras utåt och blir en image för 

organisationen på arbetsmarknaden. Syftet med att kommunicera företagets identitet är att nå 

ut till önskad målgrupp med en tillförlitlig och attraktiv bild av företaget.  

 

 

 

 

Modell 2 (Cornelissen, 2000): Organisationsidentitet kommuniceras till image  

 

När ett företag kommunicerar sin organisationsidentitet till omvärlden skapas en image som 

representerar organisationen. En organisationsimage grundar sig i organisationsidentiteten och 

handlar om hur företaget uppfattas som arbetsgivare av omvärlden (Hatch & Schultz, 1997). 

Företagets image skapas till följd av den kommunikation som sker mellan företaget och 

potentiella arbetstagare, det vill säga den målgrupp som företaget vill nå ut till. Enligt 

Cornelissen (2000) måste organisationen förhålla sin kommunikation efter vilken målgrupp de 

vill nå ut till och därmed anpassa innehållet efter deras beteenden. Cornelissen (2000) påpekar 

även att det är viktigt att göra reflektioner av organisationens image utifrån ett 

mottagarperspektiv för att kunna se hur företaget uppfattas ur ett externt perspektiv.  
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3.4 Kommunikation, från identitet till image  

För att ett företags identitet skall omvandlas till en image på arbetsmarknaden krävs att den 

kommuniceras rätt (Cornelissen, 2000). Den bild av företaget som kommuniceras förväntas 

stämma överens med hur identiteten faktiskt är. Det är således viktigt att organisationen är 

transparent med sin identitet genom processen för att kommunikationen skall spegla en äkta 

och genuin bild av företaget. Vi vill förtydliga att respondenterna till denna studie står i ett 

utanförperspektiv till modellen nedan. Det vill säga, de ingår inte i modellen själva utan hjälper 

sina kunder med employer branding processen.  

 

 

Modell 3 (Hatch & Schultz, 1997): Relation mellan organisationsidentitet och organisationsimage  

 

Det går att se en relation mellan organisationsidentitet och organisationsimage vilket Hatch och 

Schultz (1997) illustrerar i modell 3 ovan. Det finns ett antal faktorer som påverkar 

organisationskulturen vilket illustreras i den vänstra cirkeln i modell 3. Den ger en överblick 

på den process som sker internt inom ett företag och hur dess identitet påverkas av både ledning 

och anställda. De båda faktorerna som har en inverkan på företagets identitet utgör även 

organisationskulturen på företaget. I den högra cirkeln framgår den process som sker ur en 

extern kontext. Organisationens image formas av den kommunikation som sker från företaget 

till potentiella arbetstagare. Image handlar således om hur utomstående parter uppfattar 

företaget och hur det står i relation till arbetet med employer branding. Modell 3 ger en 

överblick på den process som sker av att arbeta med employer branding.  

 

Kommunikationen mellan identitet och image kan ske på flera olika sätt, Cornelissen (2000) 

beskriver fyra olika sätt som kommunikation kan ske på. Det första är företagskommunikation 

som sker via symboler, det handlar således om på vilket sätt utomstående parter uppfattar och 

tolkar företagets beteenden. Det andra sättet att kommunicera på är via “word of mouth” vilket 
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avspeglar sig i hur de anställda på företaget talar om sin arbetsplats och om hur organisationen 

är. Den upplevda image som en person har om ett företag kallas för intrapersonell 

kommunikation vilket både kan förändras över tid och påverkas av andra människor. Det fjärde 

sättet att kommunicera på enligt Cornelissen är den del som företaget själva har svårt att 

påverka. Det handlar om hur media framställer företaget eller hur företaget framställs via andra 

kanaler. Dessa fyra sätt att kommunicera på visar att det inte enbart är företaget som har en 

inverkan på hur imagen framställs utan även media och konkurrenter har en röst och påverkan 

i sammanhanget.  

3.5 Nyinstitutionell teori i förhållande till identitet och image  

Enligt vår tolkning är nyinstitutionell teori, i förhållande till organisationsidentitet och 

organisationsimage, ett sätt att förstå hur individer inom organisationen, är organisationen och 

lever den genom sitt handlande. Vi tolkar den nyinstitutionella teorin som ett sätt att förstå 

organisationens handlande vilket ger oss möjlighet att förklara organisationsidentitet och 

organisationsimage på individnivå snarare än på organisationsnivå. Med hjälp av våra 

teoretiska glasögon kommer vi kunna skapa oss en förståelse för respondenternas uppfattningar 

om hur organisationer förhåller sig till omvärlden och vad institutionella beteenden grundar sig 

i.  

4. Metod 

Kapitlet nedan kommer beskriva den insamlingsmetod som har använts, arbetet bakom 

intervjuerna samt utförandet av dem, urvalsprocessen och hur det insamlade materialet har 

bearbetats samt analyserats. Slutligen kommer det föras en diskussion i avsnittet vad gäller 

studiens kvalité och hur vi har tagit vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande.  

4.1 Val av metod  

Studien har för avsikt att belysa och problematisera föreställningar om arbetsgivarvarumärkets 

betydelse för rekryteringsarbete inom en konkurrensutsatt bransch. Vi har således valt att utföra 

en kvalitativ undersökning med intervjuer som insamlingsmetod för att kunna uppnå studiens 

syfte. Intervju som insamlingsmetod är fördelaktigt i vår studie då vi vill undersöka syftet 

utifrån ett rekryteringsperspektiv för att skapa oss en djupare förståelse om deras 

föreställningar av fenomenet. Kvalitativa studier tar sin utgångspunkt från det perspektiv som 

studieobjektet redogör för och tillåter en friare tolkning av fenomenet som studeras (Alvesson 
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& Sköldberg, 2017). Kvalitativ metod ger utrymme för mer flexibilitet vilket vi anser vara 

viktigt eftersom syftet var att skapa oss en djupare förståelse om fenomenet som undersöktes 

(jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer vilket är en metod som utgår från en 

intervjuguide som sedan kompletteras med följdfrågor under intervjutillfället (Bryman, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det uppstår ny kunskap när intervjuaren och 

respondenten interagerar med varandra. Vi undersöker arbetsgivarvarumärkets betydelse och 

föreställningar om konkurrensutsatthet ur ett professionsperspektiv och därför lämpar det sig 

bäst att använda semistrukturerade intervjuer. Att använda intervju som metod bidrar med en 

djupare förståelse kring rekryterarnas bild av fenomenet och deras utomståendeperspektiv 

medför en objektiv bild av företaget samt dess arbetsgivarvarumärke. Vi vill belysa och 

problematisera ämnet med utgångspunkt ur rekryterares syn och därför var det viktigt att vi 

fick möjlighet att ställa frågor samt följdfrågor via ett samtal med våra respondenter.  

4.2 Planering och genomförande av intervjuer  

Intervjuguiden (se bilaga 1) formades efter studiens syfte och frågeställningar. Eftersom vi 

valde att hålla semistrukturerade intervjuer så varierade ordningen på frågorna samt de 

följdfrågor som förekom vid varje tillfälle. Frågorna formulerades med ett vardagligt språk 

vilket tillåter respondenten att berätta om sina upplevelser och erfarenheter från sitt arbete. Vi 

var noga med att undvika ledande frågor samt ja och nej frågor för att få en mer nyanserad bild 

av respondenternas svar. Att ställa ledande frågor kan utgöra en betydande skillnad i 

respondenternas svar (Bryman, 2011).  

 

Det insamlade intervjumaterialet bygger på sju intervjuer med respondenter från ett och samma 

konsultföretag. Respondenterna i studien är alla rekryterare och arbetar mot IT-företag med 

både rekrytering och employer branding. En fördel med att använda semistrukturerade 

intervjuer var att vi hade möjlighet att justera ordningen på frågorna och följa upp med olika 

följdfrågor från ena intervjutillfället till det andra, för att få ut så beskrivande och kompletta 

svar som möjligt. Denna metod fungerade bra för vårt syfte eftersom vi ville få olika 

respondenters perspektiv på samma fenomen. Vidare informerade vi alla respondenter om 

studiens syfte innan intervjutillfället samt hur lång tid varje intervju skulle beräknas ta.  
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Bryman (2011) föreslår i sin bok att forskare bör genomföra en pilotstudie för att få till stånd 

ett bättre forskningsunderlag. Vi valde i enlighet med det förslaget att utföra en sådan för att 

säkerställa intervjufrågornas relevans och funktion. Pilotstudien genomfördes på två bekanta 

innan den riktiga intervjuundersökningen och gav oss möjlighet att förbättra underlaget. Alla 

intervjuer som slutligen genomfördes pågick under 30-45 minuter och utfördes under samma 

vecka. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så valde vi i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla alla intervjuer i videoformat via det 

digitala mötesverktyget Zoom. Nackdelen med digitala intervjuer är att de riskerar att bli mer 

formella vilket kräver goda förberedelser från forskaren för att undvika onaturliga pauser i 

samtalet (Ahrne & Svensson, 2015). Den plats som intervjuerna genomförs på kan påverka 

respondenterna och vad de väljer att svara på frågorna under intervjun (Ahrne & Svensson, 

2015). Det är någonting som vi anser vara viktigt men på grund av omständigheterna så hade 

vi inget annat val än att hålla intervjuerna på distans. Situationen tillät dock respondenterna att 

fritt välja plats för intervjun där de kunde tala ostört och där de upplevde sig vara bekväma.  

 

Transkriberingen av det insamlade intervjumaterialet påbörjades i direkt anslutning till varje 

avslutad intervju. Att transkribera i nära anslutning till intervjutillfället minimerar risken att 

förlora viktiga intryck från intervjun och underlättar således för vidare analys (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vid varje intervjutillfälle medverkade vi båda men frågorna delades upp 

innan för att inte riskera att prata i mun på varandra. Alla intervjuer spelades in efter samtycke 

med samtliga respondenter för att slippa föra anteckningar under intervjutillfället. Vi valde att 

spela in intervjuerna för att behålla närvaron i samtalet och för att kunna fokusera på vad 

respondenten sa. Vi ville även ge oss rätt förutsättningar att ställa lämpliga följdfrågor som vi 

skulle ha nytta av i ett senare skede.  

4.3 Urval 

Eftersom studien avser undersöka arbetet med employer branding inom IT-branschen så var 

det första steget i urvalsprocessen att söka kontakt med ett sådant företag. Vi har således använt 

oss av ett strategiskt urval när vi valde företag. Vi kontaktade ett företag som tidigare 

annonserat på LinkedIn om att hjälpa studenter med sitt examensarbete och fick då möjlighet 

att genomföra vår undersökning hos dem. Det företag vi kom i kontakt med är ett konsultföretag 

som hjälper andra företag med rekrytering av IT-tjänster samt employer branding.  
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Som ett första steg kontaktade vi den personen som stod med i annonsen på LinkedIn och hon 

kom sedan att bli vår kontaktperson under hela urvalsprocessen. Vår kontaktperson hjälpte oss 

sedan att få kontakt med sex andra personer på företaget som var villiga att ställa upp på en 

intervju. Som en del av det så kallade bekvämlighetsurvalet så finns snöbollsmetoden vilket är 

den metod som vårt tillvägagångssätt kännetecknas av. Metoden fungerar på så vis att den 

person som inledningsvis har kontaktats sedan rekommenderar andra personer som är lämpliga 

att medverka i studien (Trost & Hultåker, 2016). Metoden bygger på ett icke-sannolikhetsurval 

vilket betyder att urvalet inte är slumpmässigt och vi kommer således inte kunna generalisera 

resultatet till hela populationen.  

 

Vi bad vår kontaktperson att hänvisa oss till respondenter som har kommit i kontakt med 

employer branding i arbetet för att försäkra oss om att de skulle kunna besvara våra frågor väl. 

Som tidigare nämnt så består det insamlade empiriska materialet av sju personer som alla 

jobbar på ett och samma företag med rekrytering av IT-tjänster. Respondenterna har olika 

erfarenhet av arbetet med employer branding och har jobbat allt ifrån 7 månader på företaget 

till 2,5 år. De personer som var med och deltog i studien består av tre killar och fyra tjejer i 

olika åldrar varav tre stycken hade en högre befattning på arbetsplatsen än de övriga som 

deltog. Vi har valt att inte benämna några deltagare med deras riktiga namn för att behålla 

konfidentialitet i studien, istället kommer vi i analysdelen att använda oss av fiktiva namn när 

vi citerar respondenterna. Vi kommer även att benämna de IT-företag som nämns under 

intervjuerna som “kund” i analyskapitlet eftersom det är kunder till rekryteringsföretaget som 

vi valt att undersöka.  

4.5 Bearbetning och analys 

I direkt anslutning till en genomförd intervju började vi transkribera materialet från 

inspelningen. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar hur transkribering är en tolkande process 

och omfattar olika praktiska och principiella frågor som forskaren behöver fundera över. De 

förklarar framförallt hur det finns en svårighet i att omvandla muntligt språk till skrift. Strategin 

för utskriften gick till så att vi textade ordagrant vad respondenterna sa samt skrev ner både 

våra intervjufrågor och följdfrågor. På så sätt säkerställer vi att våra utskrifter ser likadana ut 

och att utskrifterna inte bygger på en tolkning av materialet. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver om hur olika personers utskrifter kan se olika ut om de bygger på en tolkning och att 

tolkningen kan ge texten olika betydelse. Under transkriberingen försökte vi hålla oss objektiva 
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till materialet men vi förstår att initiala tolkningar kan ha påbörjats i detta skede. Några faktiska 

tolkningar formulerades dock först efter att transkriberingarna var genomförda. Innan 

transkriberingen startade gick vi igenom hur det skulle gå till och jobbade efter att upprätthålla 

ordagranna utskrifter med frågor och följdfrågor från intervjun.  

 

Vår analys bygger på olika teman av det empiriska materialet. Vi började med att gå igenom 

materialet och koda efter vad som lämpade sig bäst för vår analys för att sedan hitta teman. Vår 

teori hjälpte oss även att hitta relevanta kategorier och mönster i det empiriska materialet och 

vi upprepade vår läsning flertalet gånger för att inte missa någonting viktigt. Till följd av detta 

fann vi likheter och skillnader mellan de olika svaren vi fått av våra respondenter och kunde 

därefter välja rubriker till analysen. Vi fann fyra kategorier som fick bilda varsin rubrik inom 

olika områden och som tillsammans täcker det vi har för avsikt att undersöka i studien. Vi tog 

sedan fram citat från vårt transkriberade material som lämpade sig bra under varje rubrik och 

var noga med att alla respondenternas svar fick ta plats i analysen. Under analysens gång 

återkom vi ständigt till studiens syfte och frågeställningar för att se till att det som framkommer 

i analysen svarar på vad som skall undersökas. Vi skrev slutligen fram vårt resultat som med 

stöd av det teoretiska ramverket analyserades.  

4.6 Studiens kvalitét  

När vi som författare skall bedöma studiens kvalité är det viktigt att ha vissa aspekter i åtanke. 

Denna vetenskapliga studie bygger på en kvalitativ undersökning och i enlighet med Brymans 

(2011) rekommendationer så har vi valt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet när vi 

för en diskussion om studiens kvalité. Vi kommer således inte att använda begreppen validitet 

och reliabilitet eftersom det främst tillämpas inom kvantitativ forskning. Bryman (2011) har 

delat upp begreppet tillförlitlighet i fyra delar där forskaren bör föra en diskussion om studiens 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Vi har valt 

att utgå från det som Bryman rekommenderar inom kvalitativ forskning och kommer därför 

förhålla oss till de begrepp som vi ovan nämnt.  

 

Med trovärdighet menar Bryman att forskningsresultatet skall vara utförd i enlighet med de 

regler som finns och att forskaren uppfattat respondenterna på rätt sätt (Bryman 2011). Inom 

samhällsvetenskaplig forskning finns regler och riktlinjer som forskaren bör förhålla sig till för 

att uppfylla kriteriet om trovärdighet. Vidare måste studiens respondenter ha fått möjlighet att 

bekräfta materialet och resultatet av studien så att det finns en samstämmig bild mellan 
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forskarna och deltagarna i studien (Bryman, 2011). Denna studie följer de regler och riktlinjer 

som Uppsala Universitet har presenterat för oss gällande samhällsvetenskaplig forskning. Det 

betyder att vi har utfört vår forskning i enlighet med regler från universitetet och även från den 

litteratur som vi har använt oss av. I metodavsnittet följer en noggrann redogörelse över 

forskningsprocessen och hur vi som författare har gått tillväga för att komma fram till det 

resultat som presenteras. För att säkerställa att vår bild av fenomenet är korrekt och stämmer 

överens med respondenternas bild så valde vi att skicka ut det färdigställda materialet till alla 

respondenter innan publicering. Det öppnar upp för möjligheten att korrigera materialet om 

någonting skulle ha uppfattats på fel sätt.  

 

Studien tar även hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka presenteras mer 

ingående i nästa avsnitt. Vad gäller denna studies trovärdighet så anser vi att den är ganska 

hög. Det går att diskutera urvalsprocessen vad gäller vår kontaktperson och om hon valt ut 

personer som kan tänkas framställa företaget på ett önskvärt sätt vilket i sådana fall påverkar 

trovärdigheten. Det är någonting som vi hade i åtanke men som vi efter vissa överväganden 

kom fram till att studiens resultat inte skulle påverkas negativt. Intervjun bygger på frågor som 

handlar om individernas personliga erfarenheter av employer branding och vi ser därför ingen 

risk att de skulle ge oss en felaktig bild av det. Vi var också tydliga med att informera 

respondenterna om att fokus inte kommer hamna på någon enskild individ utan på den 

sammantagna analysen av allt insamlat intervjumaterial.  

 

Överförbarhet är det andra kriteriet och handlar enligt Bryman (2011) om att den kvalitativa 

forskningen skall vara så tydlig och detaljerad som möjligt för att läsaren skall ha en möjlighet 

att avgöra om resultatet är överförbart till andra områden och miljöer än vad som undersöks. I 

vårt fall där studien fokuserar på rekryterares bild av IT-branschen och arbetsgivares arbete 

med employer branding är det svårt att säga att resultatet är direkt överförbart på andra 

områden. Dock så ser vi en stor potential i att studiens resultat kan ge inspiration till andra 

företag och branscher, framförallt vad gäller arbetet med employer branding och kunskap kring 

arbetsgivarvarumärkets betydelse. Vi menar att eftersom alla arbetsgivare kan jobba med 

employer branding för att framhäva sitt arbetsgivarvarumärke kan studiens resultat bidra med 

nya synvinklar, både kring arbetet med employer branding och om föreställningar kring 

generation y.  
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Det tredje delkriteriet redogör för studiens pålitlighet. Om studien är pålitlig så är det möjligt 

för andra forskare att upprepa och genomföra samma studie på nytt. Det betyder att forskaren 

bör redogöra för alla delar av forskningsprocessen och varje steg skall finnas tillgängligt 

(Bryman, 2011). Studiens pålitlighet framkommer i denna studie under metoddelen där vi har 

försökt att skapa en fullständig redogörelse över hela forskningsprocessen. Vi beskriver 

utförligt vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av och hur vi har gått tillväga i alla delar av 

forskningen. Eftersom vi har genomfört semistrukturerade intervjuer så kan det påverka 

studiens pålitlighet. De följdfrågor som tillkommit under intervjun har skiljt sig från person till 

person vilket inte framgår i något underlag som tillhandahålls i denna studie. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är det bättre att använda standardiserade frågor under en intervju för att öka 

studiens pålitlighet. Vi valde ändå att använda oss av semistrukturerade intervjuer i denna 

studie då vi ansåg att det lämpade sig bäst. Vi ville få ut så kompletta svar som möjligt och då 

fyller följdfrågorna en viktig funktion.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera som är det sista delkriteriet, innebär att forskaren försöker 

säkerställa att studien är utförd i god tro och att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar styra (Bryman, 2011). Det anses omöjligt att förhålla sig helt objektiv inom 

samhällsvetenskaplig forskning men det vi har gjort är att vara medvetna om detta och i största 

mån inte blanda in personliga åsikter eller värderingar under studiens process. Vi har förståelse 

för att dessa åsikter och värderingar i största grad är omedvetna, därför har vi sett till att försöka 

hjälpa varann att vara neutrala i vårt förhållningssätt. I utformningen av intervjuguiden var vår 

förförståelse något som vi hela tiden fick förhålla oss till. Vi såg till att inte formulera ledande 

frågor utan fokuserade på att utforma mer öppna frågor då svaren blir mer utförliga. Detsamma 

gällde för intervjuerna, vi genomförde semistrukturerade intervjuer vilket ger utrymme för 

följdfrågor. Här kan vi se vår förförståelse som en fördel i och med vår tidigare kunskap kring 

både employer branding, generation y och IT-branschen. Vi hade då möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor under intervjuerna. Även om vi hela tiden fick ha i åtanke att inte låta våra 

personliga värderingar påverka eller försöka styra respondenternas svar.  

 

Den andra delen som avgör den kvalitativa studiens kvalité benämner Bryman (2011) som 

äkthet. Det handlar således om forskarrollen och på vilket sätt denne framställer deltagarna i 

studien. Forskaren besitter en viktig roll genom att göra en objektiv granskning av sina 

respondenter och ge läsaren en korrekt bild av det som studerats (Bryman, 2011). För att öka 

studiens äkthet så har vi valt att citera flera av deltagarna i studien. Syftet är att ge en 
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ocensurerad bild av respondenternas uttalanden och upplevelser. Alla som har medverkat i 

studien har fått utrymme i vår analysdel men vi har valt ut de citat som vi anser lämpar sig bäst 

för studiens syfte.  

4.7 Etiska hänsynstaganden  

Genom hela studiens gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren skall informera de berörda om 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I informationen skall det framgå att deltagandet i 

studien är frivilligt och att deltagarna alltid har rätt att avbryta sin medverkan. Dessutom skall 

informationen innehålla alla inslag i undersökningen som kan komma att påverka deltagarens 

vilja att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med att vi fick kontakt med 

våra respondenter så skickade vi ut ett samtyckesformulär (se bilaga 2). Formuläret innehöll 

information kring studiens syfte, intervjuernas planerade upplägg, deltagandets frivillighet och 

rätt till att avbryta medverkan samt att materialet från deras medverkan endast kommer att 

användas i den här forskningsstudien. I samtyckesformuläret fick deltagarna även ta del av 

kontaktuppgifter till oss samt till handledaren av vår studie.  

 

Samtyckeskravet sätter krav på att deltagarna själva skall ha rätt att bestämma över sitt 

deltagande i studien, vilket medför att forskaren skall samla in ett samtycke till medverkan från 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). I samtyckeskravet som deltagarna tog del av innan 

intervjuerna bad vi dem bekräfta sitt medgivande i ett svarande email till oss. I samband med 

intervjuerna gick vi igenom studiens syfte än en gång samt uppmärksammade deltagarna om 

att deras medverkan alltid är frivillig och bad om deras samtycke till att vi spelade in samtalen, 

vilket alla godkände.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i en studie skall ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter förvaras på ett säkert ställe, utan tillgång för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Till följd av konfidentialitetskravet har vi lagrat materialet 

från intervjuerna och från transkriberingarna i våra två datorer som båda är skyddade med 

lösenord. Intervjupersoner, företaget och benämnda kunder till företaget har försetts med 

fiktiva namn både i transkriberingarna och i det publicerade materialet, detta för att enskilda 

individer eller företag inte skall kunna identifieras. 
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Den sista principen, nyttjandekravet, handlar om att materialet som har samlats in endast får 

användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie följer vi 

nyttjandekravet genom att det insamlade materialet endast används i samband med denna 

studie.  

4.8 Metoddiskussion  

Det finns alltid en risk att fel uppstår i all typ av forskning. Vi har i ovanstående metodavsnitt 

försökt ge vår bild av de risker som finns med kvalitativ forskning och hur vi har undvikit att 

hamna där. Med det sagt så upplevde vi det ändå vara svårt att påvisa allt som kan ha påverkat 

vårt arbete både på gott och ont. En risk som alltid tillkommer vid intervjuer är den så kallade 

intervjueffekten, det vill säga att intervjuaren omedvetet påverkar respondenternas svar (Ahrne 

& Svensson, 2015). Vi tänkte över hur vår påverkan som intervjuare skulle kunna se ut men 

eftersom studien inte undersöker ett speciellt känsligt ämne så känner vi oss ganska säkra i att 

vår påverkan inte var så stor. Intervjuareffekten kan påverka att respondenterna svarar på ett 

sätt som de upplever att de förväntas svara på (Ahrne & Svensson, 2015). Vid intervjuerna la 

vi fokus på att respondenterna skulle svara utifrån deras personliga upplevelser och 

erfarenheter samt utifrån deras arbetslivserfarenheter. Med tanke på det så anser vi risken att 

vi skulle ha påverkat respondenternas svar vara ganska liten.  

 

Vi är medvetna om att det fanns ytterligare en risk som tillkom under intervjuerna i och med 

att vi valde att spela in dem vid samtliga tillfällen. Den risken var att någon av våra 

respondenter kan ha upplevt sig vara obekväm och inte givit oss ett tillförlitligt svar. Vi gjorde 

dock bedömningen att det istället skulle ge oss en mer rättvis bild av samtalet eftersom vi då 

fick möjlighet att gå tillbaka till inspelningen och lyssna på vad som sagts. Vi försäkrade oss 

även om att det var okej för alla respondenter att vi spelade in intervjusamtalet. För att 

minimera risken att respondenterna skulle känna sig obekväma valde vi att bygga upp intervjun 

mer som ett samtal för en lättsammare konversation. Vidare var vi medvetna om de svårigheter 

som kan uppstå med en videointervju. På grund av detta var vi väl förberedda och hade innan 

intervjuerna testat det digitala mötesverktyget Zoom och sett till att länken till intervjun 

fungerade. Vi upplevde inte några större problem med att hålla intervjuerna på distans. Våra 

respondenter har själva fått anpassa sitt arbete på grund av rådande omständigheter så detta 

tillvägagångssätt var naturligt för dem i och med att de själva håller i intervjuer på distans.    
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5. Resultat/Analys  

I följande kapitel kommer vi analysera arbetsgivarvarumärkets betydelse, hur arbetet med 

employer branding tar sig uttryck inom IT-branschen och vilken betydelse det har för 

rekryteringspraktiker. Resultatet från vårt empiriska material kommer presenteras i fyra olika 

teman som sedan kommer relateras till det teoretiska ramverket.  

5.1 Employer Branding i relation till rekryteringsprocessen 

Det första temat har för avsikt att förklara hur arbetet med employer branding påverkar 

rekryteringsprocessen. I det empiriska materialet framgår att alla arbetsgivare har ett 

arbetsgivarvarumärke men det kan få olika effekter beroende på hur de väljer att arbeta med 

det. Arbetsgivare måste upprätthålla sin image och försäkra sig om att den stämmer överens 

med företagets faktiska identitet. Det går att tolka detta utifrån vad Uggla (2000) menar med 

att identitetkonceptet sätts i relation till vad organisationen har för bild av sig själva och hur de 

vill förmedla den bilden utåt. Vi uppfattar arbetet med att upprätthålla sin image som en del av 

employer branding och en viktig del för rekryteringsprocessen.  

 

Jag tänker såhär, att man har ju ett arbetsgivarvarumärke fast man inte gör några employer branding 

insatser, även om man inte gör någonting för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke så har man fortfarande 

ett, så det är ju på nått sätt uppfattningen av bolaget kan jag känna. 

- Bea  

 

Alla respondenter i studien arbetar på samma IT-rekryteringsföretag och hjälper sina kunder 

med rekryteringsprocessen. I arbetet ingår även employer branding där de hjälper sina kunder 

med idéer och insatser för att kommunicera arbetsgivarvarumärket i syfte att attrahera och 

behålla personal. I praktiken så innebär det hela processen från idé till genomförande i form av 

annonsering, reklamfilmer och övrig marknadsföring. En respondent förklarar employer 

branding insatsen som “istället för att marknadsföra en produkt så marknadsför man sig som 

arbetsgivare” (Emma). Dessutom menar våra respondenter att employer branding även handlar 

om att synas för potentiella arbetstagare. Det vill säga att det skall finnas information om 

företaget på deras hemsida eller att de syns på sociala plattformar som LinkedIn och Instagram.  

 

Vidare är vår tolkning av att kulturen som en del av arbetsgivarvarumärket har en stor betydelse 

vid valet av arbetsgivare. Heide et al. (2005) förklarar organisationsidentitet som en social 
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identifikation till företaget. Våra respondenter förklarar att arbetstagare har en tendens att välja 

arbetsgivare efter hur väl de kan identifiera sig med kulturen inom organisationen, vilket går i 

linje med det Heide et al., beskriver som social identifikation. Den nyinstitutionella teorin 

hjälper oss att förstå citatet nedan och hur organisationens identitet också formar företagets 

arbetsgivarvarumärke. I linje med den nyinstitutionella teorin förstår vi det som att individerna 

är mer än bara organisationen, vi menar att de dessutom är organisationens varumärke som en 

förlängning av organisationens identitet. Det är således den bild och image som utomstående 

parter har av företaget som individerna inom organisationen har byggt upp.   

 

Det vi märker är just kulturen som folk väljer, att man vill jobba på ett litet bolag eller att man vill att det 

ska vara på ett visst sätt, att det ska vara flexibelt eller vad det nu kan vara. 

- Clara  

 

Samtliga respondenter anser att arbetet med employer branding påverkar rekryteringsprocessen 

på ett eller annat sätt. Employer branding har visat sig ge positiva effekter för en arbetsgivare 

och våra respondenter upplever att det framförallt har bidragit till en mer effektiv 

rekryteringsprocess. De menar att effekterna av att arbeta med employer branding resulterar i 

ett bättre kandidatinflöde, effektivare processer och att rätt person hamnar på rätt plats.  

 

[…] det påverkar ju rekryteringen otroligt mycket för man får ju ett helt annat typ av kandidatinflöde om 

man jobbar aktivt med employer branding. Sen upplever jag att man i varje fall får bättre kandidater 

eftersom dom hittar företaget och söker sig till företaget. 

-  Emma 

 

Har personen som man kontaktar något slags hum om vad det är för företag och hur det är att jobba där 

så är det mycket större chans att de liksom “det där känner jag igen” eller “det här har jag sett nånting 

ifrån” […] Då är de oftast mycket mer benägna att höra mer och höra av sig. Det handlar ju mycket om 

att väcka uppmärksamhet, så ja jag tror absolut att det har en stor betydelse för rekryteringsprocessen. 

- Fanny 

 

Emma förklarar att hon upplever en korrelation mellan ett aktivt arbete med employer branding 

och fler ansökningarna till en tjänst i samband med en rekryteringsprocess. Om företaget 

marknadsför hur det är att arbeta för arbetsgivaren så har arbetstagaren redan från första kontakt 

en bild av arbetsgivaren. Även marknadsföring via sociala plattformar och i annonser bidrar 

till att potentiella arbetstagare får en bild av arbetsgivaren. Om de lockas av vad de ser så är de 

mer benägna att själva söka sig till tjänsten. En stark organisationsidentitet förklarar Arnold 
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(1993) bidrar till ett högre engagemang kring tjänsten vilket resulterar i ett större 

kandidatinflöde. Vi uppfattar att det som Arnold beskriver som en stark organisationsidentitet 

går i linje med det som respondenterna beskriver i citaten ovan. Det vill säga, att om 

arbetstagare nås av organisationens starka identitet så är de mer benägna att vilja arbeta för 

arbetsgivaren.  

5.1.1 IT-branschen  

Våra respondenter berättar om kompetensbristen inom IT-branschen och förklarar att den höga 

konkurrensen har lett till att rekryteringsarbetet måste anpassas för att locka arbetstagare. För 

att nå ut till potentiella arbetstagare förklarar respondenterna att de aktivt söker upp kandidater 

vilket innebär att valet av marknadsföringskanal är viktigt för att nå rätt målgrupp. Detta 

förklaras av Cornelissen (2000) som poängterar att företag måste rikta sin kommunikation efter 

önskad målgrupp och dessutom föra reflektioner för att skapa en förståelse om hur de uppfattas 

utifrån. Flera av våra respondenter menar att IT-branschen skiljer sig från övriga branscher i 

och med att det finns fler tjänster än vad det finns kvalificerad arbetskraft. Till följd av detta 

poängterar de att arbetet med rekrytering för tjänster inom IT kräver nya strategier för att locka 

arbetstagare i en hårt konkurrensutsatt bransch. För att fånga kandidaters uppmärksamhet och 

intresse menar våra respondenter att innehållet i första kontakten är viktig. De arbetar bland 

annat med att skicka med rörligt material som visar hur det är att arbeta på företaget, vilket har 

visat sig vara effektivt. De menar att de flesta arbetstagare med rätt spetskompetens inom IT 

redan är anställda på ett företag som de trivs på så det är därför viktigt att hitta nya strategier 

som fångar deras intresse. Detta antyder både Anton och Bea i citaten nedan.  

 

Alltså jag tror just inom IT/Tech branschen där det är väldigt svårt att attrahera rätt kompetens så blir ju 

employer branding en extra viktig del i arbetet i och med att man måste jobba med att ta fram företagets 

förmåner och trycka väldigt mycket på vad just den här arbetsgivaren kan erbjuda som inte andra 

arbetsgivare kan. 

- Anton 

 

Jag känner att bara av att kunna skicka med en film exempelvis när man kontaktar någon gör stor skillnad 

för att folk faktiskt ändå tittar och läser någonting. Det är någonting mer än bara en klumptext. Att man 

faktiskt får se någonting, från kontoret osv och jag upplever att när man faktiskt pratar med folk att folk 

ba jag såg den filmen och jag tyckte att det kändes härligt, bra eller kul eller någonting. 

- Bea 
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Vidare framgår det att kommunikation är en central del av employer branding arbetet relaterat 

till IT-branschen. Det är viktigt att företag kommunicerar rätt budskap för att locka till sig rätt 

person till en viss tjänst likt Cornelissens (2000) teori. Det uppstår en problematik om företaget 

kommunicerar ut fel bild av sig själva till potentiella arbetstagare eftersom det kommer krocka 

med den verkliga bilden av företaget. Denna problematik menar även våra respondenter är 

viktigt att vara medveten om för att undvika i arbetet med employer branding. Respondenterna 

menar att det i första hand gäller att förstå sina kunders behov för att kunna bemöta deras 

förväntningar. Precis som både Bea och Emma berättar om i citaten nedan så eftersträvar alla 

organisationer att få rätt person på rätt plats. Vi tolkar detta, med stöd från vår teori, att 

kommunikation är den centrala delen i arbetet med employer branding. Vidare förstår vi det 

som att rekrytering inom IT-branschen påverkas mycket av den konkurrensutsatta situationen 

som de befinner sig i och rekryteringen blir som mest effektiv när företag arbetar med employer 

branding.  

 

Strategin är väl egentligen hela vår affärsmodell, att vara på plats ute hos kunder och försöka förstå vilka 

dom är för att kunna pitcha in det för rätt kandidat och liksom att få dom till rätt bolag, få rätt person på 

rätt plats. 

- Bea 

 

Man får leka lite detektiv och framförallt så är det sjukt viktigt att ha en dialog med kunden och kolla 

vad dom verkligen behöver, vad det är dom är ute efter både kompetensmässigt men ibland kan det också 

vara kulturmässigt. 

-  Emma 

 

Ovanstående resonemang går att relatera till Hatch och Schultz (1997) teoretiska modell 

(modell 3) om relationen mellan organisationsidentitet och image. Likt den teoretiska 

modellens innebörd så är det viktigt att förstå sin identitet när den skall kommuniceras till 

utomstående parter eftersom arbetsgivaren kommer förknippas med sin image. Vår tolkning 

utifrån den teoretiska referensram vi har valt är att kopplingen mellan employer branding och 

rekryteringsprocessen handlar om kommunikation. Det är viktigt att förstå hur kommunikation 

utgör en central del av arbetet med employer branding för att kunna attrahera och behålla 

personal på sitt företag. Det framgår i vårt empiriska material att rekrytering inom IT branschen 

kräver god kommunikation på grund av den höga konkurrens som finns på arbetsmarknaden. 

Våra respondenter menar att det därför är extra viktigt att synas och sticka ut.  
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5.2 Aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket  

I vårt empiriska material framkom det hur viktigt det är att ha en öppen kommunikation och 

enligt våra tolkningar ett transparent förhållningssätt till sitt arbete med employer branding. Ett 

företag måste framställas på ett sätt som sedan motsvarar det arbetstagarna har byggt upp sina 

förväntningar kring, menar våra respondenter. Att vara transparent tolkar vi även som att vara 

autentisk i sitt arbete med employer branding och det är också där som dilemmat i 

rekryteringsarbetet uppstår. Att arbeta med rekrytering handlar både om att möta ett företags 

behov och förväntningar samtidigt som det handlar om att vara ärlig och äkta. Det kan vara en 

svår balansgång för rekryteraren mellan att sälja in företaget som det bästa och samtidigt 

förmedla en autentisk bild av företagets identitet och kultur. Det kan ses som att rekryteraren 

blir en förlängning av företagets varumärke och utgör en symbol för hela organisationen. Det 

finns således en problematik med arbetsgivarvarumärket och diskrepansen mellan hur företaget 

vill förmedla en bild av sig själva och hur de faktiskt är.  

 

Desto starkare arbetsgivarvarumärke man har desto lättare tror jag det blir att attrahera rätt kompetens 

men samtidigt tror jag det är viktigt också att… hela tiden jobba med att upprätthålla ens varumärke och 

det man faktiskt avspeglar. Annars kan det bli ganska farligt i och med att det blir lite falsk 

marknadsföring.  

- Anton  

 

Speciellt för IT-branschen är att de förväntas anpassa sig efter arbetstagare för att konkurrera 

på arbetsmarknaden, menar våra respondenter. Företag blir allt mer lika varandra när de 

anpassar sig efter samma normer och förväntningar från sin omgivning. Vi tolkar det som att 

homogeniseringen kan leda till att organisationer försöker förfina bilden av sig själva för att de 

tror att det är vad som förväntas av dem. Precis som Anton beskriver i citatet ovan så kan detta 

medföra viss problematik i och med att det bidrar till falsk marknadsföring. Med hjälp av Meyer 

och Rowan (1977) kan vi förstå detta som ett sätt för företag att upprätthålla och behålla sin 

legitimitet på arbetsmarknaden genom att efterlikna andra företag. Att företag tar efter andra 

företagsstrategier behöver inte betyda att det är de mest effektiva för just dem. Det som fungerar 

för ett företag behöver inte vara lika effektivt för ett annat (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Du kan inte jobba med employer branding av ett arbetsgivarvarumärke som inte stämmer, för det kommer 

alltid att lysa igenom om det inte är genuint. 

- Emma 

 



 

 28 

Enligt Heide et al. (2005) bygger organisationsidentiteten på ett företags handlingar, kultur och 

värderingar vilket vi har valt att utgå från i denna studie. Genom teorin tolkar vi det som att 

företag riskerar att kommunicera ut fel bild av sig själva i hopp om att vara någonting de inte 

är. Det är lätt att hamna i den fällan eftersom organisationsidentiteten inom ett företag ofta är 

djupt rotad och svår att förändra. Det är lätt att företag vill förmedla en bild av hur de önskar 

vara snarare än vad de faktiskt är, påpekar några av våra respondenter.  

 

Jag skulle säga att en attraktiv arbetsgivare för mig ändå är att jag litar på att folk jag känner och som 

jobbar på bolaget, att de ger mig en rättvis bild av hur det är att jobba där. Jag litar på att de ger mig 

ärliga svar. Så har man den ingången kan man verkligen få en bra uppfattning, eller i alla fall en rättvis 

uppfattning.  

- Bea 

 

Utifrån den teoretiska referensram som vi har valt att använda oss av, så finns det fler sätt att 

kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke på. Den image som företaget har uppstår efter vad 

deras intressenter har för uppfattning om företaget. Enligt vår tolkning som utgår från 

Cornelissens (2000) kommunikationsmodell så utgör alla former av kommunikation en viktig 

del för företagets image. Företag kan påverka sitt sätt att kommunicera till stor del men de 

måste även ha i åtanke att deras image kan påverkas av utomstående parter, exempelvis media 

och konkurrenter. Cornelissen beskriver fyra olika sätt att kommunicera på där “word of 

mouth” är en av dem. Som Bea beskriver i citatet ovan är de anställda en viktig del av företagets 

arbetsgivarvarumärke och hur identiteten förmedlas utåt. Detta kan vi också förstå utifrån 

Balmers (2001) teori om organisationsidentitet. Balmer förklarar att ett företags identitet byggs 

upp dels av värderingar och strategier men också av anställda och ledning. Bea beskriver hur 

hon värdesätter kommunikation som sker via “word of mouth” just för att hon litar på att de 

anställda förmedlar en rättvis bild av företaget. Detta kan förstås genom att de anställda 

förväntas kommunicera en bra bild av företaget och bör således trivas i sin arbetsmiljö.  

5.3 Organisationskulturens betydelse 

I studien framkom att organisationskultur och arbetet med employer branding står i nära 

relation till varandra samt att många arbetstagare väljer sin arbetsplats efter kulturen. 

Digitaliseringen har satt sina spår inom IT-branschen och har bidragit till den 

konkurrensutsatthet som idag är påtaglig för många företag. Det betyder således att kulturen 

kan utgöra en viktig komponent för att locka potentiella arbetstagare. I vårt empiriska material 

framgår det att vad som betraktas vara en bra organisationskultur är individuellt. Det visar 
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återigen hur viktigt det är att ett företag kommunicerar rätt bild av sig själva för att locka 

medarbetare som vill stanna inom organisationen.  

 

Jag tror att employer branding och kultur måste hänga ihop för annars blir det på nått sätt att man lurar 

kandidater att det är på ett visst sätt […]. Sen när kandidaterna väl börjar så känner de att nä det var ju 

faktiskt inte alls så, det här är ju en helt annan kultur. Så det där hänger ju ihop jättemycket och jag tror 

det är jätteviktigt att förstå sin egna kultur innan man börjar jobba med employer branding… så att det 

inte blir en slags fasad. 

- Gustav 

 

Vi förstår det som Gustav säger när han berättar att organisationen måste förstå sin egen kultur 

innan den förmedlas utåt med hjälp av det Uggla (2000) säger om vad organisationsteori 

handlar om. Det vill säga att företag måste förstå sin egen kultur för att deras employer branding 

ska kunna riktas mot rätt målgrupp så mottagarens förväntningar överensstämmer med den bild 

som de fått av företaget.  

 

Flertalet respondenter kunde se en skillnad i vad olika generationer anser vara en bra 

organisationskultur. De menar att den äldre generationen framförallt värdesätter trygghet 

medan hos den yngre generationen skall det finnas en balans mellan privatliv och arbetsliv 

samt flexibilitet. Ytterligare en sak som respondenterna poängterade var att arbetstagare gärna 

vill kunna identifiera sig med arbetsgivaren och känna att företaget gör nytta, detta är 

framförallt viktigt för generation y.  

 

Unga kanske är mer intresserade av det här flexibla, lätta och liksom mer flashiga delarna medan jag tror 

att för den äldre generationen handlar det mer om trygghet i längden och kanske inte lika mycket att 

saker förändras fort utan man gillar ju det här med struktur tror jag på ett annat sätt. 

- Anton 

 

Asså det som är allra tydligast, vad som attraherar, jag vet inte riktigt om det svarar på frågan då men det 

är där folk känner att dom får göra nytta. Där folk känner att dom får vara en del av någonting större, för 

att citera en utav mina kandidater till och med. Där dom får känna att deras jobb är meningsfullt. Det är 

ju verkligen det som drar mer än alla förmåner eller lägen eller lön. Det är så otroligt tydligt så där har 

ju dom sin fördel från början och det i sig upplever jag också skapar en speciell stämning på arbetsplatsen 

när alla som jobbar där får va med och dagligen känna att de bidrar till någonting som gör skillnad för 

människor, någonting som är meningsfullt.  

- Fanny 
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Några av respondenterna beskriver hur generation y´s uppväxt kan ha påverkat deras 

förväntningar på en arbetsplats. De har för vana att saker händer snabbt och förväntar sig 

således desamma inom arbetet. I vårt empiriska material framkom att organisationskulturen är 

viktig men att det också är individuellt vad som uppfattas som en bra organisationskultur. 

Vidare menar några respondenter att de krav och förväntningar som finns på en arbetsgivare 

präglas av det samhälle som individen har vuxit upp i, med faktorer som social miljö och digital 

förändring. Det är därför viktigt att förhålla sig till det vid arbetet med employer branding. Vår 

tolkning, utifrån DiMaggio och Powells (1983) syn på den nyinstitutionella teorin, är att just 

detta är anledningen till att organisationer inom IT-branschen, med generation y som målgrupp, 

anpassar sig efter normer och förväntningar från sin omgivning. 

 

Jag tror det är viktigare att jobba med employer branding mot generation y för att generationen är uppväxt 

med en både social men också digital förändring, man exponeras mycket mer för olika saker hela tiden 

och man blir mer medveten och mer ifrågasättande än vad man tidigare varit. 

- Anton  

 

Den förändring som skett i samhället i och med digitaliseringen har bidragit till den förväntan 

som finns på företagen att anpassa sig till sin omgivning. När företag väljer att anpassa sig till 

omgivningen blir de allt mer lika varandra precis som DiMaggio och Powells (1983) förklarar 

med begreppet isomorfism. Teorin om att alla företag blir allt mer homogeniserade bekräftas 

av citatet nedan som beskriver hur det är arbetstagaren som styr på marknaden och där 

företagen förväntas anpassa sig därefter. Frågan som Daniel besvarar i citatet nedan är om han 

upplever att deras kunder måste anpassa sig för att konkurrera inom IT-branschen vilket han 

förklarar att de måste göra.  

 

Verkligen, dom måste verkligen anpassa sig. Istället för att anpassa utvecklaren så anpassar man 

organisationen efter utvecklaren. 

- Daniel 

 

I citatet framgår det tydligt att organisationer har ett krav att anpassa sig efter sin omgivning. 

När omgivningen ställer krav på en arbetsgivare att anpassa sig så leder det till att allt fler 

organisationer liknar varandra, vilket kan förstås genom den nyinstitutionella teorin.  
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5.4 Anpassade arbetsplatser  

Till skillnad från tidigare generationer så menar respondenterna att generation y värderar sin 

fritid mycket mer och de beskriver hur organisationerna måste anpassa sig därefter. Det går 

inte att locka nya medarbetare om arbetsgivaren inte kan möta de förväntningar som ställs av 

arbetstagare. Detta leder i sin tur till att företag blir mer homogena och kan förstås genom 

DiMaggio och Powells (1983) teori om isomorfism som vi tidigare nämnt. Företag som har 

generation y som målgrupp kommer behöva bemöta liknande krav och förväntningar från dem. 

Det är således därför organisationer blir mer lika varandra eftersom de anpassar sig efter samma 

krav från omvärlden. I vårt empiriska material framkom att det inom IT-branschen är 

arbetstagarens marknad och att de därför kan spela ut arbetsgivare mot varandra.  

 

Ja, det tror jag väl. Dels vad man kan erbjuda, det funkar inte bara, till exempel många av våra kunder 

säger att dom inte har flextider eller att man inte får jobba hemifrån, det funkar inte riktigt och man måste 

kunna vara lite flexibel i det, man måste kunna få frihet under ansvar någonstans och det ska va bra 

förmåner, det är inte bara bra lön som räknas utan folk värderar sin fritid ganska mycket. 

-  Clara 

  

Clara beskriver hur viktigt det är att förstå att organisationer måste anpassa sig efter sin 

omgivning för att överleva. Företag kan inte göra saker på samma sätt som det alltid har gjort 

utan måste anpassa sig både efter tillväxt, medarbetare och målgrupp. Detta går att förstå utifrån 

den nyinstitutionella teorin där Meyer och Rowan (1977) förklarar att organisationer anpassar 

sig efter normer och förväntningar från sin omgivning för att upprätthålla sin legitimitet. Det 

som framgår i citatet nedan är att arbetsgivare måste vara försiktiga så de inte fastnar i samma 

mönster som de alltid har haft. När ett företag växer så tillkommer även nya förväntningar och 

behov på arbetsplatsen vilket gör att arbetsgivaren måste anpassa sig därefter. Det som 

fungerade bra på arbetsplatsen förr kanske inte är det mest effektiva idag.  

 

Vi har fått anpassa vårt arbete med employer branding väldigt mycket när företag blir större, bara för 

man har vissa värdeord när man är 30 st medarbetare så kanske man inte kan ha samma när man är 70 st 

på bolaget, nu är det nya människor osv. Sånt är väldigt viktigt att tänka på vilket jag kanske inte fattade 

innan. Man måste alltid jobba aktivt med det eller vad man ska säga. 

- Daniel  

 

Respondenterna beskriver att det finns en skillnad i de förväntningar som ställs på en 

arbetsgivare från generation y och de förväntningar som tidigare generationer har. Det 
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generation y förväntar sig av en arbetsgivare handlar i stort om att det skall finnas en balans 

mellan arbetsliv och privatliv, att arbetet skall vara flexibelt samt att arbetet skall vara 

meningsfullt. Eftersom generation y har andra förväntningar och krav på en arbetsgivare än 

tidigare generationer så är arbetet med employer branding ett sätt att anpassa sig enligt vår 

tolkning. Några respondenter uppmärksammar en diskrepans inom generation y. De förklarar 

att det finns en viss problematik i att uttala sig generellt om hela generationen och menar att 

det finns en skillnad i de som är födda sent och tidigt i åldersspannet.  

 

Det är ett väldigt stort spann, jag kan tycka att det ändå finns en stor skillnad i den gruppen liksom. Dom 

som är födda sent har helt andra krav än dom som är födda tidigare. Så uppfattningen är väl att man har 

högre krav på sin arbetsgivare om man är född lite senare i det där spannet. Både krav på förmåner och 

den typen av grejer men också krav på att bolaget ska göra någonting speciellt och unikt och man vill 

inte jobba med någonting vad som helst typ.  

- Bea 

 

Utifrån vårt empiriska material förstår vi employer branding, med hjälp av vårt teoretiska 

ramverk, som någonting som måste anpassas efter varje enskilt företag. Våra respondenter 

framhåller att employer branding är en individuell process och företaget bör studera sig själva 

snarare än andra. Vidare i det empiriska materialet framhålls att ett företag inte gynnas av att 

kopiera employer branding-insatser från andra utan måste själv utvärdera och analysera sin 

egen organisation. Våra respondenter har förklarat att processen kräver att organisationer är 

medvetna om sin identitet och kan kommunicera den på rätt sätt för att nå sin målgrupp. 

Resultatet visar även på att det är det viktigt att företaget förstår sig själv inifrån så att den bild 

som marknadsförs är äkta och genuin. I vårt empiriska material framkom det hur viktigt våra 

respondenter anser att arbetsgivarvarumärket är för ett företag eftersom hela employer branding 

processen bygger på det. Sett ur rekryterarens rekryteringsarbete så kan vi förstå vad 

arbetsgivarvarumärket betyder för att attrahera och behålla personal på ett företag.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys  

 

1. Hur förstår rekryterare arbetsgivarvarumärkets betydelse i relation till 

rekryteringspraktiker?  

Vad gäller rekryterares uppfattning av arbetsgivarvarumärkets betydelse framkom det i vår 

studie att arbetsgivarvarumärket utgör en viktig roll i rekryterares rekryteringspraktiker. 
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Resultatet visar att employer branding är en strategi som hjälper företag att upprätthålla sin 

image, vilket har visat sig ge fördelar i en rekryteringsprocess. Som en del av 

arbetsgivarvarumärket kan företagets image locka potentiella arbetstagare att vilja arbeta för 

dem, det är därför viktigt att ett företag arbetar aktivt och förstår sin image för att kunna dra 

nytta av sitt arbetsgivarvarumärke i rekryteringsprocessen. Våra respondenter upplever att 

arbetstagare känner ett större engagemang till företaget om de kan identifiera sig med kulturen. 

Företagskulturen har visat sig vara ytterligare en faktor som arbetstagare lägger stor vikt vid i 

valet av arbetsgivare. Våra respondenter menar därför att företagets kultur, som en del av 

arbetsgivarvarumärket, även den har visat sig vara en viktig del för rekryteringspraktiker. Att 

aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke har i vår studie visat sig bidra till mer effektiva 

rekryteringsprocesser i form av bättre kandidatinflöde, kortare rekryteringsprocesser och högre 

kvalitét på kandidaterna. 

 

2. Hur påverkar föreställningar om generation y rekryterares arbete med employer 

branding? 

Vår studie visar att generation y har speciella krav och förväntningar på en arbetgivare. 

Respondenterna menar att företag måste förstå sig på de föreställningar som finns om 

generationen för att kunna anpassa sig därefter. Arbetet med employer branding är således ett 

sätt att anpassa sig för att kunna attrahera och behålla personal på sitt företag. I och med att 

generation y har vissa krav på en arbetsgivare så menar våra respondenter att företag måste 

anpassa sig både efter tillväxt, medarbetare och målgrupp i sina employer branding-insatser. 

Resultatet visar att ett arbete med employer branding via sociala plattformar och i annonser 

bidrar till att potentiella arbetstagare får en positiv bild av arbetsgivaren. De uttrycker att 

generation y är mer benägna att söka sig till ett företag om de har fått ta del av vad företaget 

står för och hur det är att arbeta där eftersom de då lockas av vad de ser. Vår studie 

uppmärksammar dock en problematik i att uttala sig om generation y som en enhetlig grupp. 

Några respondenter upplever att det finns vissa skillnader även inom generationen och att 

arbetet med employer branding därför påverkas och måste anpassas efter önskad målgrupp. 

Som rekryterare är det viktigt att förstå sin målgrupp för att kunna nå den på det mest effektiva 

sättet. Arbetet med employer branding förutsätter därför att arbetsgivaren och rekryteraren har 

en samstämmig bild av behovet som finns och hur de skall attrahera rätt kandidater.  
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3. Hur kan detta bidra med kunskap om rekryteringspraktiker inom en 

konkurrensutsatt bransch? 

Arbetet bakom ett starkt arbetsgivarvarumärke och employer branding-insatser kräver att ett 

företags identitet förmedlas på rätt sätt. Det betyder att den image som utomstående parter 

förknippar med företaget skall spegla företagets verklighet. Vårt resultat visar att 

kommunikation är en central del av arbetet med employer branding för att nå ut med sin 

organisationsidentitet. Framförallt inom den konkurrensutsatta IT-branschen är det viktigt att 

kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke för att synas och sticka ut på arbetsmarknaden. Det 

handlar om att visa upp företagets bästa sida men samtidigt vara autentisk. Respondenterna 

belyser att arbetet med employer branding måste anpassas efter varje enskilt företag för att inte 

riskera att förmedla en bild av företaget som inte stämmer överens med dess faktiska identitet. 

Trots att företaget själva kan påverka mycket av den image som utomstående parter tar del av 

så finns det även andra faktorer som påverkar hur företaget uppfattas. Det handlar dels om vad 

medarbetarna förmedlar för bild av arbetsgivaren och dels hur media och konkurrenter 

framställer företaget. Våra respondenter förklarar att det finns vissa svårigheter när det kommer 

till rekrytering av IT-tjänster men de belyser även vikten av att få arbetstagare att vilja stanna 

på företaget. Rekryterarens roll handlar därför om att nå ut till rätt målgrupp för att få rätt 

person att hamna på rätt plats från början.  

6. Diskussion 

I det avslutande kapitlet kommer vi diskutera resultatet från vår studie i förhållande till tidigare 

forskning. Vi har i denna studie undersökt föreställningar om arbetgivarvarumärkets betydelse 

och om employer branding arbetet bör anpassas till föreställningar om generation y. Vidare har 

vi fokuserat vårt arbete på IT-branschen, sett ur ett rekryteringsperspektiv. Utifrån studiens 

syfte så formulerades tre frågeställningar: Hur förstår rekryterare arbetsgivarvarumärkets 

betydelse i relation till rekryteringspraktiker? Hur påverkar föreställningar om generation y 

rekryterares arbete med employer branding? Hur kan detta bidra med kunskap om 

rekryteringspraktiker inom en konkurrensutsatt bransch? Vi vill bidra med ny kunskap inom 

det arbetslivspedagogiska forskningsområdet och kommer således dra slutsatser från vårt 

resultat i relation till tidigare forskning.  
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6.1 Resultat i relation till tidigare forskning 

Vi hade för avsikt att bland annat undersöka föreställningar om arbetsgivarvarumärkets 

betydelse i denna studie. Det har visat sig vara en viktig del av arbetet med employer branding 

sett ur ett konkurrensperspektiv. Vi har funnit fördelar både i en rekryteringsprocess men även 

andra fördelar till följd av att arbetsgivarvarumärket syns för omvärlden. Resultatet i vår studie 

visar att det leder till ett bättre kandidatinflöde, effektivare rekryteringsprocesser, högre kvalitét 

på kandidaterna samt en mer attraktiv arbetsgivare. Precis som Hatch och Schultz (1997) ser 

vi en koppling mellan organisationsidentitet, organisationsimage och arbetsgivarvarumärke. 

Arbetet med employer branding leder till ett mer konkurrenskraftigt varumärke som tar sig 

uttryck i flera sammanhang. Det är arbetsgivarvarumärket som syns för utomstående parter och 

bildar en image av organisationens identitet. De Chernatony och Cottam (2006) menar att ett 

framgångsrikt arbetsgivarvarumärke handlar om att kommunicera sin identitet med hjälp av 

employer branding insatser vilket även vi vill poängtera med vår studie. Det har framkommit 

att det är medarbetarna inom organisationen som upprätthåller arbetsgivarvarumärket. Detta 

går i linje med det som Ambler och Barrow (1996) beskriver vara två viktiga resurser för att 

konkurrera på arbetsmarknaden. De menar att arbetsgivarvarumärket och medarbetarna måste 

vara förenade med varandra för att uppnå ett gott resultat och ett bra rykte på arbetsmarknaden.  

 

Både Nilsson et al. (2011) och Foster et al. (2010) menar att arbetstagare måste ha ett genuint 

intresse för den organisation som de arbetar på för att de skall kunna identifiera sig med 

organisationen, vilket kan jämföras med det Ambler och Barrow (1996) säger. I vår studie 

framkom att ett effektivt sätt att förmedla företagets identitet på är via “word of mouth”. Det 

innebär att medarbetare talar gott om företaget till utomstående och sprider en bra bild av 

företagets identitet. Även Gotsi och Wilson (2001) samt De Stobbeleir et al. (2016) menar att 

kommunikation via “word of mouth” är ett effektivt tillvägagångssätt. Det förutsätter dock att 

företaget har lyckats med att förena medarbetarna med varumärket som Ambler och Barrow 

(1996) skriver, för att den bild som sprids skall vara äkta och genuin.  

 

Alla företag kännetecknas av ett arbetsgivarvarumärke vilket både kan vara i positiv och 

negativ bemärkelse. Vårt resultat visar att arbetsgivare måste arbeta aktivt med sitt varumärke 

för att kunna förmedla den bild som önskas. Det handlar således om att upprätthålla den image 

som företaget har byggt upp och samtidigt försäkra sig om att den stämmer överens med 

företaget faktiska identitet. Detta styrks av Casico och Graham (2016) som också förklarar 
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vikten av att aktivt arbeta med ett arbetsgivarvarumärke. Arbetet med employer branding 

handlar om att förstå organisationens identitet och att kunna förmedla den till potentiella 

arbetstagare. Utifrån vårt resultat har vi förstått att det ligger mycket arbete bakom ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke men vi kan se en problematik i hur arbetsgivarvarumärket framställs i 

vissa fall. I analysen belyser vi hur viktigt våra respondenter anser det vara att ett företag förstår 

sin egen identitet innan den förmedlas utåt. Problematiken som vi ser ligger i rekryterarens roll 

att förmedla en autentisk bild av företaget samtidigt som företaget vill visa upp sin bästa sida.  

 

Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke handlar enligt vår förståelse om att förstå 

organisationen inifrån och kunna förmedla det till utomstående. Den bild som förmedlas av 

företaget bör vara äkta och genuin eftersom företagets uppfattade image måste avspegla dess 

identitet. Detta hänger ihop med det som Kowalczyk och Pawlish (2002) säger om att ett 

företags image måste komma inifrån organisationen för att den skall vara äkta och genuin. 

Vidare menar forskarna att den bild som företaget förmedlar måste stämma överens med vad 

de faktiskt kan erbjuda. Det som arbetsgivarvarumärket kännetecknas vid kan ses som ett löfte 

till potentiella arbetstagare, det vill säga en bild av hur det är att jobba för arbetsgivaren. Det 

är därför viktigt att allt som förmedlas är äkta och genuint precis som Ambler och Barrow 

(1996) påpekar i sin studie. Sett från ett rekryteringsperspektiv så har vi förstått att det mest 

effektiva för en organisation är att utgå från sig själv och förmedla en sann bild av företaget för 

att attrahera rätt person.  

 

Arbetsgivarvarumärket har visat sig utgöra en viktig del inom många områden men kanske 

framförallt för rekryteringsprocessen. Vårt resultat visar att effektiviteten i rekryteringsarbetet 

ökar och bidrar till en högre kvalitét. Vi har utifrån vårt resultat förstått att 

organisationskulturen, som en del av arbetsgivarvarumärket, utgör en betydande roll för 

arbetstagare när de skall välja arbetsgivare. I grunden bygger detta på att arbetstagare vill kunna 

identifiera sig med organisationen enligt vår tolkning. Arbetet med employer branding ligger 

till grund för ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket inom rekryteringspraktiker har visat sig ge 

effekter som ett bättre kandidatinflöde samt att rätt person hamnar på rätt plats från början. 

Detta menar våra respondenter medför att rekryteringsprocessen blir mer effektiv och kvalitén 

ökar vilket stärks av Mičík och Mičudová (2018) studie. Likt vårt resultat så menar även 

Heilmann et al. (2013) att rekryteringsprocessen påverkas positivt av ett starkt 

arbetsgivarvarumärke och att rekryteringsprocessen blir mer effektiv.  
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Sett ur ett konkurrensperspektiv så visar vår studie att ett företag har ytterligare fördelar i en 

rekryteringsprocess om de besitter ett starkt arbetsgivarvarumärke som förknippas med en 

önskvärd image. Berthon et al. (2005) menar att de fördelar som ett företag kan erbjuda 

kommer locka potentiella medarbetare att vilja arbeta där. Ett företag kan med hjälp av 

employer branding nå ut till potentiella medarbetare och locka arbetstagare med sina fördelar 

vilket också framkom i vår studie. Vidare framkom att just extern employer branding handlar 

om att vara en attraktiv arbetsgivare för potentiella arbetstagare och en del av processen handlar 

om att bygga upp en image som tilltalar önskad målgrupp. Detta kan jämföras med hur 

Backhaus och Tikoo (2004) skriver om att målet med employer branding är att förknippas med 

ett bra rykte. I vår studie förklarar vi den bild som finns av ett företag som en image snarare än 

ett rykte, men vi förstår det på samma sätt som Backhaus och Tikoo.  

 

Studiens resultat bidrar till forskningsfältet genom att skapa en förståelse om hur viktigt ett 

aktivt arbete med ett arbetsgivarvarumärke inom IT-branschen är. Det har visat sig ge stora 

fördelar i en konkurrensutsatt bransch, framförallt som ett sätt att nå ut med sitt varumärke 

genom employer branding-insatser. Vi förstår employer branding som ett hjälpmedel som 

företag kan nyttja, framförallt inom IT-branschen eftersom det har visat sig ge goda effekter. 

Även Chhabra och Sharmas (2012) studie visar på effekten av employer branding inom IT-

branschen och att det har visat sig vara en fördel i rekryteringsprocessen. Vi har fokuserat vår 

studie på generation y och resultatet speglar rekryterares föreställningar av generationen i 

relation till IT-branschen. Tidigare forskning som vi har tagit del av förklarar generation y som 

en enhetlig grupp av människor vilket är någonting som inte överensstämmer med vår 

forskning (Cennamo & Gardner, 2008; Lyon, 2004; Valentine & Powers, 2013). Vi ställer oss 

således kritiska till denna tolkning och menar att det finns skillnader även inom generationen, 

vilket är viktigt att förstå. Utifrån vårt resultat har vi förstått att det finns föreställningar om en 

brytning i generationen. Respondenterna menar att det finns skillnader mellan de som är födda 

tidigt i åldersspannet och de som är födda senare. Vidare har vi förstått att det beror på 

digitaliseringens utveckling och det är således därför det finns skillnader inom generation y.  

 

Generation y likväl som IT-branschen är intressant att studera med anledning av detta. Den 

digitala utvecklingen går snabbt framåt och förändras hela tiden vilket vi menar har bidragit 

till den uppdelning som studien visar på. Både vår och Ito et al. (2013) studie visar att det är av 

stor betydelse som arbetsgivare att förstå de skillnader som finns för att kunna förhålla sig till 

dem, framförallt i arbetet med employer branding. Det är också därför företag inte kan göra 
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som de alltid har gjort vilket var ytterligare någonting som framkom i vårt resultat. Vi jämför 

det med Mičík och Mičudová (2018) som förklarar hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad 

till den utveckling som sker på arbetsmarknaden för att kunna attrahera ny personal och anpassa 

sina employer branding insatser till önskad målgrupp. Eftersom employer branding handlar om 

att synas för potentiella arbetstagare så är det viktigt att anpassa arbetet till sin målgrupp. I vårt 

resultat blev det tydligt hur viktigt det är att använda sociala medier mot den generation som 

vuxit upp i takt med utvecklingen av dem. Detta är någonting som Backhaus (2016) också 

beskriver i sin studie, som ett sätt att konkurrera om en viss målgrupp. Sammanfattningsvis så 

påvisar denna studie att arbetsgivarvarumärket har en stor betydelse i rekryteringsarbetet, 

framförallt inom IT-branschen som är utsatt för hög konkurrens.  

6.2 Studiens bidrag och begränsningar  

Vi vill i det avslutande avsnittet uppmärksamma studiens bidrag och begränsningar. Denna 

studie begränsas av ett förhållandevis litet urval eftersom vi endast har sju stycken respondenter 

som underlag för vår studie. Att alla våra respondenter själva är födda och ingår i generation y 

kan tänkas begränsa studiens resultat. Resultatet hade möjligtvis sett annorlunda ut med 

respondenter från andra ålderskategorier. En annan begränsning i urvalet är att alla 

respondenter arbetar på samma företag vilket kan utgöra en risk att en ensidig bild presenteras, 

vilket gör det svårt att generalisera resultatet. Studien utgår från ett professionsperspektiv vilket 

innebär att våra respondenter delar sina upplevelser och föreställningar om fenomenet utifrån 

deras rekryteringpraktiker. Detta skulle kunna ses som ytterligare en begränsning eftersom 

arbetsgivarens bild av företaget skulle kunna skilja sig från rekryterarens. Vi ser dock detta 

som ett bidrag eftersom rekryterarens bild av företaget är objektiv i förhållande till 

arbetsgivarens och därför kan bidra med kunskap från ett utomståendeperspektiv. Denna studie 

bidrar med en ökad förståelse om arbetsgivarvarumärkes betydelse i relation till rekrytering 

inom IT-branschen och belyser vikten av att kommunicera rätt bild av ett företag. Vidare bidrar 

denna studie med kunskap om att företag måste anpassa sitt arbete med employer branding till 

önskad målgrupp för att lyckas attrahera och behålla personal. Slutligen bidrar denna studie 

med ny kunskap till en bransch som ständigt står inför förändring och belyser samt 

problematiserar arbetsgivarvarumärkets betydelse för rekryteringspraktiker.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Inledande frågor:  

• Vad är din arbetsbefattning och vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Har du arbetat med employer branding? 

- På vilket sätt? 

 

Employer Branding: 

• Kan du berätta om vad din bild av employer branding är?  

• Tror du att employer branding påverkar rekryteringsprocessen?  

- På vilket sätt? 

• Hur arbetar ni med employer branding på företaget och i vilken omfattning? 

- Respons? 

• Vad innebär organisationskultur för dig? 

• Vad kännetecknar organisationskultur på din arbetsplats? 

• Vilken betydelse tror du att er organisationskultur har ur ett konkurrensperspektiv? 

• Kan du berätta om ditt företags värderingar? 

- Jobbar ni aktivt med dem i det dagliga arbetet, på vilket sätt? 

• På arbetsmarknaden idag finns det fler jobb inom IT än vad det finns kvalificerad 

arbetskraft. Med tanke på att det är hög konkurrens inom IT branschen, hur ställer ni 

ett till problematiken, kan du berätta om ni använder några specifika strategier?  

 

Intern 

• Hur arbetar ni på företaget internt med EB? 

• På vilket sätt arbetar ni med intern employer branding för era anställda konsulter som 

arbetar ute hos era kunder? 

• Skiljer det sig i arbetet kring employer branding för anställda hos er och anställda hos 

era kunder? Vad är det som skiljer sig isåfall? 

• Hur mycket påverkan har ni som arbetsgivare för de externa konsulterna?   

• Arbetar ni specifikt med att behålla personal?  

- (Använder ni er av några strategier eller förmåner?) 

- På vilket sätt arbetar ni?  

 

Extern 

• Hur arbetar ni på företaget externt med EB? 

• Vad gör ni för att hitta rätt kompetens? Märker ni någon skillnad i att rekrytera till en 

kund som har ett starkt arbetsgivarvarumärke? 
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• Hur vet man att ett företag är attraktivt?  

- Anser du att det är några speciella saker som utmärker sig? 

- Hur når man dit? 

• Vilka kanaler använder ni för att nå ut till potentiella arbetstagare? 

- Ser ni någon skillnad i generationer förhållande till olika kanaler? 

 

 

Generation Y: 

• Kan du berätta om din bild av generation y som ni arbetar mot? 

• Upplever du några tydliga generella drag/krav/förväntningar från generation Y? 

- Kan du berätta om hur de utspelar sig? 

• Kopplat till de generella drag/krav/förväntningar som du precis berättade om, 

upplever du att ni förväntas anpassa verksamheten efter målgruppens förväntningar?  

• Förväntas ni anpassa er till generation Y och isåfall hur 

(rekrytering/marknadsföring/kanaler osv)? 

- Om ja, kan du ge exempel på vad dessa förväntningar bygger på? 

- Om nej, vad är det som gör er employer branding stark?  

• Upplever du att olika generationer har olika syn på vad en attraktiv arbetsgivare är?  

- Några exempel? 

 

Är det någonting mer du vill tillägga om ert arbete med employer branding som du känner att 

du inte har fått sagt?  
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8.2 Bilaga 2 - Samtyckesformulär 

Till berörda deltagare för en undersökning om employer branding i arbetslivet. Vi är två studenter som studerar 

till personalvetare på Uppsala Universitet och skriver nu vårt examensarbete inom ämnesområdet pedagogik med 

inriktning mot vuxna och arbetsliv. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så följer vi 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket medför att alla intervjuer kommer hållas i videoformat genom 

det digitala mötesverktyget Zoom. Vi söker nu ditt medgivande för deltagande i studien.  

 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka om företag inom IT-konsultbranschen anser det vara viktigt att 

arbeta med employer branding för att attrahera och behålla personal och i sådana fall på vilket sätt. Vidare finns 

det en generell bild av vad generation y förväntar sig av en arbetsgivare och vi avser undersöka om företag 

upplever att de måste anpassa sig till det. Ytterligare information om studien ges vid intervjutillfället. Vi önskar 

hålla intervjuer under kommande vecka (v. 16) och ser gärna att vi tillsammans bokar in ett datum som passar dig 

bäst. Ditt deltagande i studien innebär att du kommer bli intervjuad av oss och vi beräknar att intervjun kommer 

ta ca 45 minuter.  

  

Vi avser att genomföra en kvalitativ undersökning som kommer bestå av videointervjuer som sker i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att din medverkan är frivillig och du har möjlighet att 

när som helst avbryta ditt deltagande om så önskas. Alla uppgifter som du lämnar kommer behandlas konfidentiellt 

och den information som tillhandahålls kommer endast användas till denna studie. Allt material som vi får till 
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