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Purpose/Aim: To identify which channels of communication are most effective in conveying 
consumer brands to students. The main areas of research are social media, brochures , 
employees, and face-to-face interaction as with job fairs, study visits and lectures.

Material/Method: Group interviews, literature, electronic sources, Internet sources. 

Main results: The results of the study show that employees are seen as the most trustworthy 
source since they are thought of as the most honest. Social media are seen as the 
communication channel with the broadest range of information but with the possibility of 
appearing unproffesional. Brochures were considered to be the least effective communication 
channel as these are rarely read and when they are, often seem contrived and give an overly 
rigid impression of the company. Face-to-face communication was considered to be the most 
effective way to gain a professional connection but was as viewed upon with certain skepsis 
due to the companies tendencies to at times present a false projection of themselves at events 
such as job fairs. The desire to aquire trustworthy and authentic information was constant 
throughout the results, something which the different channels of communication could offer 
to varying extents
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Sammanfattning
För att kunna rekrytera den bästa arbetskraften blir det för företag allt viktigare att kunna 
profilera sig som en attraktiv arbetsplats.
Vikten av att ha rätt personal och att kunna rekrytera de bästa talangerna uppmärksammas 
alltmer och employer branding är ett begrepp som växt fram utifrån detta behov. Employer 
branding är ett verktyg för företag att effektivt kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke och på 
så sätt skapa en positiv bild av att arbeta på företaget. 

Studenter är den målgrupp som snart kommer ut i arbetslivet och är därmed attraktiva för 
företag som söker ny kompetent personal.

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka kommunikationskanaler som är 
effektivast när ett företag vill kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till studenter.

Utifrån syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats:

• Hur ser studenter på kommunikationskanalerna: sociala medier,face-to-face,  
broschyrer samt anställda?

• Hur förhåller sig kommunikationskanalerna till varandra i fråga om effektivitet?
• Hur skapas ett positivt värde för ett företag hos studenterna?

För att svara på frågeställningarna gjordes en fokusgruppsundersökning med fyra grupper på 
fyra personer vardera. De 16 informanterna var alla studenter och syftet med diskussionerna 
var att dra fram åsikter och attityder kring de fyra kommunikationskanaler som presenterats i 
första frågeställningen.
De åsikter som framkom under studien analyserades med hjälp av en teoretisk ram som 
inkluderade teorier kring strategier, förmågan att skapa ett värde samt 
kommunikationskanaler. Resultatet av studien visar att anställda ses som den mest trovärdiga 
källan eftersom kanalen anses som mest ärlig. Sociala medier ses som en kanal där mycket 
information finns att hämta men med nackdelen är att de kan upplevas alltför osersiösa. 
Broschyrer ansåg vara den minst effektiva kommunikationskanalen då dessa knappt läses och 
om så ändå var fallet gav en alltför konstlad bild av företagen. Face-to-face ansågs vara bäst 
för att få professionell återkoppling direkt, men sågs också med viss skepis då företag många 
gånger visar en falsk fasad vid exempelvis mässor. Viljan till ärlig och autentisk information 
genomsyrar resultatet, vilket de olika kommunikationskanalerna hade olika förutsättningar för 
att lyckas med. 

Nyckelord: Employer branding, kommunikation, kommunikationskanaler
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1 Inledning
I det inledande stycket presenteras syftet med uppsatsen och en bakgrund ges för att skapa ett  
vidare underlag. Avsnittet introducerar även de frågeställningar som uppsatsen vilar på samt 
ger en kort överblick av tidigare forskning på området.

För framtidens företag kommer det att bli allt viktigare att kunna profilera sig som en attraktiv 
arbetsplats för att kunna konkurrera om den bästa arbetskraften. Vikten av, för företag, att ha 
rätt personal och att kunna rekrytera de bästa talangerna uppmärksammas alltmer. Employer 
branding som begrepp har växt fram utifrån detta behov som ett verktyg att effektivt 
kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke för att skapa en positiv bild av att arbeta på företaget. 
Behovet av employer branding speglas framför allt i den nya bransch som växt fram de 
senaste åren med företag som specialiserar sig på att hjälpa andra företag med att 
marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke.1

Employer branding kan definieras som ett företags varumärke till potentiellt anställda och ska 
inte blandas ihop med det snarlika begreppet employee branding vilken handlar om att 
marknadsföra varumärke och företagskultur till de redan anställda. Självklart går dessa två 
ihop då redan anställda är en viktig del i ett företags employer brand. Employer branding 
skulle på svenska kunna översättas till att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke. 

Men varför är då detta viktigt? För det första kommer bristen på välutbildad personal att öka, 
vilket också gör att bristen på kompetent personal blir större.2 För det andra vinner företag på 
att bredda sin rekryteringsbas eftersom det procentuellt ökar chanserna att unga talanger hittar 
till företaget.  För det tredje har employer branding en ekonomisk fördel då rätt personer på 
rätt plats gör att företaget kan öka sin effektivitet och ståndkraft i konkurrensen vilket medför 
en ökad vinst. Employer branding är också till nytta för samhället eftersom det öppnar för 
människor som är missnöjda på sin arbetsplats att se nya möjligheter vilket i längden kan leda 
till ett arbetsplatsbyte. Detta kan sin tur generera en nöjdare befolkning och därmed minskad 
risk för utbrändhet och andra hälsoproblem.3 Fördelen med employer branding för de som 
söker arbete är att med en tydlig marknadsföring från företagen ökar chansen att hitta den 
rätta anställningen. 

1.1 Problemformulering 
De som studerar på universitet idag, och alltså kommer att utgöra en potentiell arbetskraft 
inom ett antal år, är den målgrupp som många företag intresserar sig för. Denna målgrupp har 
genom sin medialt initierade uppväxt tillämpat sig en annan syn på kommunikation än 
tidigare generationer. Mediebruset och informationstätheten gör det svårt att nå fram med ett 
budskap, samtidigt som  digitaliseringen har medfört att antalet kommunikationskanaler och 
sätt att kommunicera hela tiden ökar. Den kommunikativa världen idag är komplex och 
transparent vilket leder till stora utmaningar för det företag som vill kommunicera sitt 
arbetsgivarvarumärke till målgruppen studenter. Hur ska de agera, och vilka 
kommunikationskanaler är effektiva för att tränga igenom mediebruset och nå fram med sitt 
budskap? 

1http://www.talenttalk.se/?gclid=CPaf3OmxlKYCFQmMzAod-hMdag   http://www.brandfuel.se/?
gclid=CLvUlvaxlKYCFYQXzQoddBsvaQ      
2http://www.slideshare.net/kullin/sociala-medier-employer-branding
3Parment, Anders & Dyrhe, Anna; Sustainable Employer Branding- Guidelines, Worktools and Best Practices. 
Liber AB, Malmö 2009 s.21
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kommunikationskanaler som är effektivast 
när ett företag vill kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till studenter.

Utifrån syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats:

• Hur ser studenter på kommunikationskanalerna: sociala medier,face-to-face,  
broschyrer samt anställda?

• Hur förhåller sig kommunikationskanalerna till varandra i fråga om effektivitet?
• Hur skapas ett positivt värde för ett företag hos studenterna?

1.3 Disposition
Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. Inledningsvis beskrivs syftet med uppsatsen samt 
problemformulering och frågeställningar. Här finns även ett avsnitt om tidigare forskning på 
området employer branding samt kortfattat kring de områden som är relevanta för uppsatsen. I 
slutet av kapitel ett presenteras en längre bakgrund som har till syfte att ge en djupare kunskap 
som grund till den teoretiska ramen. Kapitel två innefattar den teoretiska ramen och beskriver 
de tre huvudområden som uppsatsen teoretiska grund bygger på. Det tredje kapitlet beskriver 
den metod som används i undersökningen samt utförandet av själva undersökningen. Kapitel 
fyra är själva resultatdelen från undersökningen som gjordes och i kapitel fem analyseras detta 
i ljuset av den teoretiska ramen. I kapitel sex  finns en diskussion samt förslag till vidare 
forskning. I kapitel sju återfinns den litteratur och de elektroniska källor som använts i 
uppsatsen.

1.4 Tidigare forskning
I takt med det ökande intresset för employer branding hos företag ökar också mängden 
material kring ämnet. En sökning av begreppet på Google ger över 400 000 träffar.4 I toppen 
av träfflistan återfinns ett antal företag som arbetar med detta, bloggar som berör ämnet och 
uppsatser. Forskningen kring ämnet är dock inte utvecklad i särskilt hög grad om man jämför 
med det alltmer växande intresset hos företag. Detta medför att det finns ett begränsat antal 
vetenskapliga artiklar, och att denna forskning ännu inte vilar på någon större empirisk grund5 

Huvudsaken av det teoretiska materialet behandlar employer brandings systerbegrepp, 
employee branding. Detta har relevans för ämnet eftersom personal är en viktig del av 
employer branding. Dock är det inte till fullo av betydelse eftersom den i mindre utsträckning 
berör den externa kommunikationen.
Forskning inom området har dock visat att employer branding leder till konkurrensfördel för 
företag eftersom anställda lättare tar till sig företagskulturen och det därför är lättare att 
behålla anställda, vilket leder till att företaget blir en attraktivare arbetsplats. Detta enligt en 
undersökning av conference board, vilken beskrivs i artikeln Conzeptualizing and 
researching employer branding.6

När det kommer till kommunikationskanaler finns en längre tradition av forskning med 
exempel som Shannon och Weavers kommunikationsmodell som behandlar svårigheten med 
att att kommunicera ett budskap mellan sändare och mottagare och med den mänskliga 
4 http://www.google.se/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Asv-SE

%3Aofficial&channel=s&hl=sv&source=hp&q=employer+branding&meta=&btnG=S%C3%B6k+p
%C3%A5+Google

5Backhaus, Kristin, Tikoo, Surinder. Conzeptualizing and researching employer branding  s.503
6Ibid s.501
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faktorn som brister snarare än tekniken.7 Human relations är en annan forskningsgren som 
fokuserar på anställdas uppfattningar och attityder kring tillhörighet som betydelsefulla för 
hur de presterar i arbetet. Detta är viktigt när det kommer till den interna kulturen i företaget 
vilket i längden kan vara avgörande om företagets employer branding ska fungera. 8

Sociala  medier som forskningsfält har de senaste åren blivit allt större. 9 Fokus ligger till den 
största delen på antingen socialpsykologiska aspekter som interaktion eller ur 
marknadföringsperspektiv då företag alltmer börjar använda sig av sociala medier för att 
marknadsgöra sitt varumärke.10

Att marknadsföra sitt employer brand genom sociala medier har de senaste åren vuxit fram
alltmer, men då främst med konsulter som föreläser om hur företag ska gå till väga.11  
Även här ligger den traditionella forskningen efter.

1.5 Bakgrund
Människan har i alla tider kommunicerat, det är en grundläggande egenskap och en stor del i 
vad människan är idag. Det är också genom kommunikation som vi skapar våra komplexa 
samspel mellan oss själva och andra människor och på så sätt skapar vår världsbild.12 I alla 
samhällen och tider har människan ägnat sig åt att genom kommunikation utbyta 
värdeskapande symboliskt innehåll. Manuel Castell, sociolog och specialiserad på 
kommunikatonsvetenskap, definierar kommunikation som delandet av mening genom att 
utbyta information och menar vidare att  kommunikationen definieras efter teknologi och den 
kulturella och sociala kontext människor har.13

Sedan 1400-talet och framåt har kommunikation och informationspridningen förändrats och 
utvecklats. En milstolpe var tryckpressen som uppfanns 1450 av Johan Gutenberg vilket ledde 
till att informationsspridningen kunde utvecklas på ett helt nytt sätt. Detta banade väg för 
dagstidningar som 150 år senare började tryckas och växte sig allt större. 14.1925 började 
reguljära radiosändningar sändas över Sverige och genombrottet för TV var då inte långt 
borta. På 1950- talet  började TV:n sin framväxt och på 80-talet kom satellit TV-kanalerna till 
Sverige. Internets utvecklades redan på 1960-talet och 30 år senare blev systemet World Wide 
Web gratis och offentligt vilket tillsammans med att webbläsare utvecklades gjorde att 
Internet till fullo kunde utvecklas.15   Under de 20 år som passerat sedan dess har Internet ökat 
lavinartat och idag har 85 procent av Sverige befolkning tillgång till Internet och i 
åldersgruppen 18-34 ligger tillgången på nästan 100 procent och endast 25 000 personer i 
åldern 26-35 uppger att de inte använder Internet.16 

7McQuail, Dennis. McQuail´s Mass Communication Theory (5th ed) Sage, London 2005 s. 69
8 Åteg, Mattias m.fl Attraktivt arbete, Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Elanders Gotab, 
Stockholm 2004 s.17
9http://sociamediapedia.se/aktuell-forskning/  
10http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/jattarna-har-loggat-in-pa-sociala-medier_5107189.svd   
11http://www.employerbrandingtoday.com/se/2009/09/23/sa-kan-sociala-medier-starka-ert-employer-brand/  
12Hård af Segerstad, Peder, Kommunikation och Information- En bok om människans förmåga att tänka, tala och 
förstå. Uppsala Publishing House AB Uppsala 2002.  s.28
13Castells, Manuel, communication power Oxford university press inc., New York 2009. s. 54
14Hademius, Stig m.flMassmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Scandbook, Falun 2008 s.52-57
15Ibid s. 112-116 
16http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf
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Människan som kommunicerande varelse gjorde snabbt Internet till en kommunikativ plats 
och utvecklingen mot sociala medier, som kännetecknas av interaktion och symmetrisk 
kommunikation, kan ses som ett tecken på människans grundläggande vilja att kommunicera. 

I ljuset av den medialt historiska utvecklingen kan man tydligt se den ökade accelerationen 
när det gäller informationsteknik. Den generation som föddes sent 70 tal eller 80-tal är unik 
på det sätt att de är den första generation som fostrats i en starkt medial tidsålder. 

1.5.1 Generation Y

En målgrupp är en av grupp av människor som ett företag eller organisation vill nå ut till med 
sitt budskap vilka kan baseras på exempelvis kön, ålder eller livsstil. Studenter som målgrupp 
innebär att man vänder sig till en grupp som aktivt gjort ett val att studera vidare på 
universitet, men med ett antal undantag är det också i hög utsträckning också en åldersgrupp.17 

Generation Y är ett begrepp som ofta används för att generalisera beteenden hos de människor 
som är födda sent 70-tal eller 80-tal, vilka är den åldersgrupp där det återfinns flest studenter. 
Generation Y beskrivs ofta som sociala och högt presterande, men har också beskrivits som 
lata och krävande. Att dra generaliserande slutsatser kring gruppens egenskaper kan vara 
ganska missvisande, men ett faktum är att generation Y har växt upp i en medierad och 
datoriserad värld vilket gett dem en annan syn på socialt umgänge, arbete och livet i 
stort.18Tack vare Internet har världen krympt och blivit mer transparent. Tid och rumsaspekter 
har fått nya betydelser och kontakter med människor från andra sidan jorden kan vara lika 
enkelt som att gå över till grannen. Kommunikationen i den datoriserade världen är intensiv 
och flödar lätt genom olika kanaler, och kunskap för generation Y är inte längre bort än några 
musklickningar. 

Dessa egenskaper har medfört att generation Y har en annan syn på sin kommande 
arbetsplats. I sin uppväxt har de blivit vana vid snabb feed-back och öppen kommunikation 
vilket innebär att de också föredrar snabba lösningar och klara besked. De ser mer till 
kompetens än titlar och ett kreativt, meningsfyllt arbete samt ett gott arbetsklimat väger 
tyngre än en hög lön. Eftersom denna generation har växt upp i en globaliserad värld tenderar 
de att lägga stort värde i socialt ansvar vilket lett till att organisationer som exempelvis 
Amnesty och Greenpeace ökat i popläritet som arbetsplats.19Detta kan ses som ett tecken på 
generationens vilja att ”rädda världen” vilket företag som arbetar med sitt SCR kan ha mycket 
att vinna på. CSR står för Corporate Social Responibility, vilket innebär att företaget följer 
etiska normer och arbetar exempelvis för social rättvisa och en bra miljö.

1.5.2 Emloyer branding

Ett varumärke är ett namn, symbol, design eller en kombination av dessa vars syfte är att 
skilja varan eller tjänsten från konkurrenter vilken samtidigt ska identifiera det företaget 
producerar. Detta varumärke marknadsförs mot den målgrupp som företaget anser vara 
intresserade av det som de tillhandahåller. Employer branding handlar om att marknadsföra 
företagets varumärke som en attraktiv arbetsplats, vilket får en allt större betydelse i den 
kunskapsbaserade ekonomi samhället har idag.20Employer branding är alltså ett verktyg för att 
hjälpa företag att, genom en attraktiv bild av sitt företag som arbetsplats, locka nya 

17 2006 var 20 procent av alla studenter äldre än 34 enligt högskoleverkets rapport; vilka är studenterna. 
2008.33.R. 

18Parment, Anders & Dyrhe, Anna; Sustainable Employer Branding- Guidelines, Worktools and Best Practices. 
Liber AB, Malmö 2009 s.50
19Ibid s.53
20Backhaus, Kristin, Tikoo, Surinder. Conzeptualizing and researching employer branding s.502
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medarbetare men också engagera de redan anställda i företagets kultur, för att de i sin tur ska 
bli goda företrädare för företaget. Detta görs genom att skapa en bild av företaget som en bra 
plats att arbeta på.21 Denna process kan ses som tre steg, där det första är att värdera företagets 
kultur, kvalitéer, ledarskap och dylikt för att forma den bild företaget vill sända. Det andra 
steget är att marknadsföra denna bild till potentiellt anställda, men också andra intressenter så 
som bemanningsföretag. Det tredje steget är att marknadsföra den interna kultur företaget vill 
ha till sina anställda, för att inkorporera den bild företaget önskar ha, vilket gör att bilden av 
företaget blir mer autentiskt.22 

Ett företag måste ha något attraktivt att sälja för att ha ett starkt varumärke. Samma sak gäller 
för arbetsgivarvarumärket, eftersom det krävs något attraktivt att erbjuda för att kunna arbeta 
effektivt med employer branding. Att skapa en falsk bild av sitt företag är i dagens 
transparenta samhälle i princip omöjligt att genomföra.23

Eftersom unga prioriterar flera arbetserfarenheter blir arbete mer och mer som konsumtion. 
Detta tillsammans med det höga värdet ett märke kan inneha medför att det finns en stark 
sammankoppling mellan arbetsgivarvarumärke och konsumentvarumärke.24 Unga sätter hög 
prestige till att arbeta på en arbetsplats där märket har hög status. 

1.5.3 Kommunikationskanaler

Målgruppen generation Y är experter på att använda olika kommunikationskanaler. Detta 
medför att företagen bör anpassa sin kommunikation att passa flera kanaler, samtidigt som 
budskapen måste  bestå oförändrade och är ärliga.25

När företaget ska välja kommunikationskanal för att kommunicera den strategi som utarbetats 
krävs  det att företaget har god förståelse för sin kundkrets. Exempelvis om målgruppen har 
en låg medvetenhet om företaget behövs det en kommunikationskanal som kan nå ut till så 
många som möjligt för att skapa intresse hos gruppen. 

Nedan kommer de kommunikationskanaler som främst diskuterats i undersökningen 
översiktligt att presenteras.

Sociala medier
Den första kommunikationskanalen är sociala medier vilket innebär medier som tillåter 
interaktion. Ett kommunikativt nätverk kan definieras som sammankopplade individer som är 
sammanlänkade genom mönster av kommunicerade flöden.26 Sociala medier tar detta nätverk 
till Internet genom att det finns tekniker som möjliggör kommunikation mellan människor. 
Sociala medier är alltså alla medier där människor interagerar och som exempel kan ges 
Facebook och Twitter, vilka kommer beskrivas nedan, men det finns många fler exempel på 
Internet. Bloggar som vuxit fram de senaste åren ger ofta en god chans till återkoppling 
genom kommentarer, och att kunna kommenterar nyhetsartiklar och starta diskussioner kring 
dessa är även de exempel på sociala medier. Sociala medier har i hög grad medfört att 

21Backhaus, Kristin, Tikoo, Surinder. Conzeptualizing and researching employer branding s.501
22Ibid s.503
23Parment, Anders & Dyrhe, Anna; Sustainable Employer Branding- Guidelines, Worktools and Best Practices. 
Liber AB, Malmö 2009 s.137
24Ibid s.40
25Ibid s.78
26Windahl, Sven m. fl Using Communication Theory- An Introduction to Planned Communication (2nd  ed) Sage, 
London 2009 s.96
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samhället har blivit mer transparent vilket innebär att företag ställs inför nya utmaningar  när 
de ska kommunicera sina budskap på ett autentiskt sätt. 
Det är i åldersgruppen 19-26 år som  intresset för att delta i de sociala nätverken är som högst. 
88  procent av dessa är där ibland och 60 procent uppger att de kopplar upp sig på sociala 
nätverk dagligen.27

Linkedin
Linkedin är ett socialt nätverk där man kan sköta sina yrkesrelaterade kontakter. Meningen är 
att man ska knyta kontakter med vänner, bekanta och kollegor och på så sätt utvidga sitt 
nätverk i yrkesrelaterade syften. Tjänsten har ca 80 miljoner användare i över 200 länder 
varav Sverige står för över 130 000.28

Linkedin är också ett forum där viljan att växla jobb hos unga blir tydlig. Öppenheten och 
lättillgängligheten för både företag och arbetskraft medför flera möjligheter att utöka sitt 
kontaktnät och därmed potentiella anställningar. Många företag är omedvetna om att deras till 
synes lojala medarbetare gör reklam för sig själv på Internet i syfte att få ett nytt jobb.29

Facebook
Facebook är ett socialt nätverk med över 500 miljoner användare och grundades 2004 av 
Marc Zuckerberg. Det började som ett projekt att få studenter i USA att lära känna varandra 
bättre men har sedan dess växt explosionsartat och är nu öppet för alla.30
På Facebook skapar man sin egen profil, lägger till vänner och interagerar med dessa. Man 
kan även lägga upp bilder, skriva privata eller öppna meddelanden till varandra och uppdatera 
sin status, vilken syns för samtliga vänner.31

Twitter
Twitter är ett socialt nätverk där man genom högst 140 tecken skriver microbloggar som läses 
av de som valt att följa din profil. Twitter består av ett komplicerat nätverk av twittrade 
budskap, som kan kategorimärkas och retweetas det vill säga ett budskap som twittrats kan 
skickas vidare av någon annan. Det finns  175 miljoner konton registrerade och det skrivs 
ungefär 95 miljoner tweets varje dag.32

Face-to-face: Mässor, föreläsninga och studiebesök
Den andra kommunikationskanalen karakäriseras av interaktion face-to-face. Mässor innebär 
att företag bjuds in till universitet för att berätta om sina företag och dela ut information i en 
varsin monter. De kan också samlas i en extern lokal för att istället bjuda in studenter dit. Vid 
föreläsningar kommer en representant för ett företag och har en föreläsning för de studenter 
som läser det ämnet företaget arbetar med. Dessa varierar från att berätta vad de gör på sitt 
arbete för att ge studenterna inblick i arbetslivet, till att föreläsa om det ämne som är aktuellt 
utan att blanda in det egna företaget i alltför hög utsträckning. Studiebesök innebär att 
studenter besöker företag för att se hur de arbetar och på så sätt skapa en bild av vart de skulle 
vilja arbeta i framtiden. 

27http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf
28 http://press.linkedin.com/about
29Parment, Anders & Dyrhe, Anna; Sustainable Employer Branding- Guidelines, Worktools and Best Practices. 
Liber AB, Malmö 2009 s.52
30http://personalweb.about.com/od/makefriendsonfacebook/a/whatisfacebook_5.htm
31http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?v=info
32http://twitter.com/about
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Broschyrer
Den tredje kommunikationskanalen, tryckt media, så som broschyrer och tidningar är 
fortfarande en populär kommunikationskanal. I broschyrer presenteras ofta ett flertal företag, 
vilket ökar konkurrensen om studenternas uppmärksamhet men ger också möjligheten att 
jämföra företag vilket kan vara både en förd- och nackdel. Målet med broschyrer är oftast att 
rikta uppmärksamheten till företagets hemsida, där den intresserade kan få utökad information 
och fångas upp genom mer dialogartade strategier. Denna kommunikationskanal är att föredra 
om företaget åtnjuter god kännedom hos målgruppen och snarare satsar på kvalité än 
kvantitet.33 

Anställda
Den fjärde kommunikationskanalen anställda hänger ihop med begreppet Employee branding 
vilket handlar om att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke till redan anställda och är en stor 
och viktig del för att sedan kunna marknadsföra det externt. Anställda används i denna 
uppsats med definitionen människor som arbetar på ett företag men sprider information privat. 
Detta till skillnad från kategorin face-to-face då det också rör sig om anställda, men som 
sprider information professionellt via företaget de arbetar på. Vid lyckad employee- och 
employer branding blir processen cirkulär, potentiellt anställda blir intresserade av att arbeta 
på ett företag eftersom de anser företagets kommunicerade kultur, identitet och image passar 
dem. Därmed för de med sig denna bild tillbaka in i företaget och hjälper således till att 
förstärka den kultur som företag vill ha.34

Arbetsgivarvarumärket formas i organisationen till stor del av de redan anställda, eftersom 
alla som arbetar på ett företag bidrar till den bild som framställs av företaget.35 

Undersökningar visar att de anställda är de bästa ambassadörerna för en organisation, vilket 
ökar vikten av att ha en samstämd kultur. Den interna kulturen på ett företag är ett uttryck för 
normer, värden och attityder i företaget.  Människor pratar om sitt arbete, både det positiva 
och negativa, och ledningen kan inte gå in och säga hur de ska bete sig när de kommunicerar 
med andra människor. Detta måste vara rotat i företagets kultur och något som de anställda 
frivilligt anslutit sig till eftersom de finner det positivt. Är kulturen uppskattad, kommer de 
anställda inte bara göra ett bättre jobb, utan även kommunicera en mer positiv bild av 
företaget.36Att ha en stark företagsidentitet är av stor vikt när det kommer till den interna 
kulturen, men fungerar även som riktinje för företagets agerande.37

33Parment, Anders & Dyrhe, Anna; Sustainable Employer Branding- Guidelines, Worktools and Best Practices. 
Liber AB, Malmö 2009 s.73
34Backhaus, Kristin, Tikoo, Surinder. Conzeptualizing and researching employer branding s.503
35Parment, Anders & Dyrhe, Anna; Sustainable Employer Branding- Guidelines, Worktools and Best Practices. 
Liber AB, Malmö 2009 s.56
36Ibid s.112
37Ibid s.92 
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2 Teoretisk ram
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kommunikationskanaler som är 
effektivast när företag ska kommunicera sitt employer brand till målgruppen studenter har 
följande teoretiska referensram valts ut. Dessa tre huvudområden är: strategier vilken 
innefattar påverkan och McGuires 12-stegs trappa för övertalning Att skapa ett värde, vilken 
behandlar de aspekter som står bakom ett attitydbyte genom att ett positivt värde skapas. Det 
tredje teoretiska området är kommunikationskanaler där kommunikativa aspekter när det 
kommer till att nå en målgrupp belyses som räckvidd och sociala kontexter.

2.1 Strategier
En strategi kan definieras som en organisations plan, vilken interagerar mål, taktik och 
agerande i en sammanhängande helhet. En strategi används för att uppnå organisationens 
affärsmål, så som att sälja en vara eller en tjänst, eller alltmer på senaste tiden: sälja sitt 
företag som en attraktiv arbetsplats.38

När organisationen har bestämt vilket mål de vill uppnå och till vilken målgrupp krävs en 
strategi för att kommunicera detta och skapa ett värde vilket kan göras med olika 
strategimodeller. 
Historiskt sett har en linjär envägsmodell varit den som använts, vilket innebär att man 
skickar budskap till bestämda mottagare, med i princip obefintliga möjligheter till 
återkoppling. Vid denna modell ses sändaren som den med makt över kommunikationen, 
vilket är en förenklad bild eftersom den reducerar mottagarna till en passiv ej ifrågasättande 
massa. När behovet av återkoppling växte, eftersom det tillförde möjligheter till att modifiera 
sina kommunikativa budskap, introducerades dialog istället för monolog, vilken ses som en 
mer balanserad kommunikation där sändare och mottagare kan influera och påverka 
varandra.39

Medlemmarna i en målgrupp påverkar varandra i hög grad, och med hjälp av datoriserade 
kommunikationskanaler kan denna påverkan spridas mer effektivt än tidigare. Enligt 
tvåstegshypotsen kan opinionsbildare påverka andra genom att ta till sig mediala budskap och 
sprida dom till andra, så kallade följare, färgat av sina egna tyckanden och åsikter.40 Men 
samhället är inte bara uppdelat i opinionsledare och följare utan är mer komplext än så. De 
som följer är inte passiva utan kan även i sin tur påverka opinionsledaren och opinionsledare 
påverkar varandra. Detta har genererat ett utvecklad teori av tvåstegshypotesen; 
flerstegshypotesen.41 Internet och sociala medier gör det möjligt att sprida budskap i ännu 
större omfattning eftersom varje individ får tillgång till en ökad mängd opinionsledare och 
följare. Detta kan företag  utnyttja genom att skapa system som gör det möjligt för individer 
att mötas på Internet och påverka varandra.42 En risk med detta är dock att negativ eller 
felaktig information kan komma fram då företaget inte kan kontrollera informationen, 
eftersom Internet och sociala medier är alltför omfattande. 

38Quinn, James B., Strategies for change i Mintzberg, H, & Quinn, J-B. The Strategy process, prentice-Hall 
International, New Jersey 1996. s.3
39Windahl, Sven; Signitzer; T Olson, Jean. Using Communication Theory- An Introduction to Planned 
Communication (2nd  ed) Sage, London 2009  s. 14 och s.52f
40McQuail, Dennis. McQuail´s Mass Communication Theory (5th ed) Sage, London 2005 s.476
41Windahl, Sven; Signitzer; T Olson, Jean. Using Communication Theory- An Introduction to Planned 
Communication (2nd  ed) Sage, London 2009  s. 73
42Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.168
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2.1.1 Två huvudstrategier

Två huvudstrategier kan användas för att sprida information. Inifrånstrategi innebär att sprida 
information till utvalda målgrupper vilken är en fördel då man vill nå stora grupper. 
Nackdelen med denna massmetod är att man förlorar individtänket. Inifrånstrategier innefattar 
envägskommunikation vilken har till avsikt att vara övertalande, och tvåvägskommunikation 
som har till avsikt att vara mer intresseskapande. 

Utifrånstrategi innebär att man genom system söker de som själva är intresserade av  den 
informationen som företaget har och skapar en tvåvägskommunikation med dessa. Vid denna 
typ av strategi då initiativet kommer från mottagaren går denna från att vara mottagare till att 
bli deltagare i processen. Detta innebär att företaget måste anpassa sin information till detta 
genom att hjälpa den informationsökande med system för att hitta informationen. Exempel på 
detta är sökfunktioner och rådgivning. 

När det handlar om att sprida positiv information om sitt arbetsgivarvarumärke, finns det  ett 
större intresse från målgruppen, eftersom dessa i sin tur är intresserade av att få arbete. Detta 
innebär att utifrån strategi kan lämpa sig bättre för dessa. 

I många fall kan den bästa strategin vara att inte kommunicera till målgruppen, eller med den, 
utan få målgruppen att kommunicera med varandra.43 Utmaningen med detta är att skapa ett 
intresse utan att målgruppen ser det som ett initiativ från något företag. Sociala medier kan i 
det fallet vara till stor hjälp eftersom det även ökar spridningen av budskapet. 

2.1.2 Påverkan och övertalning

Påverkan och övertalningsstrategier har länge varit ett omdiskuterat ämne. Att påverka någon 
innebär att man genom kommunikation lyckas influera en persons mentala tillstånd, vilken 
dock har ett visst mått av frihet.44 För att kunna skapa ett värde och därmed attitydsförändring 
krävs det en påverkan. Övertalning, ett snarlikt begrepp, kan vara allt från gratiserbjudanden 
till kraftfulla påtryckningar. 

2.1.3 McGuires 12-stegstrappa

En välkänd formel för påverkan och övertalning är McGuires 12-stegstrappa. 
Beskrivningen av denna syftar till att åskådliggöra de olika stegen i processen att skapa ett 
värde i detalj. Detta för att underlätta analysen av kommunikationskanalerna ifråga hur 
effektiva de är på att skapa värde. Samtliga steg kommer dock inte avhandlas i analysen, men 
för att klargöra helhetsbilden kommer de presenteras i sin helhet nedan.
Mcguires 12-stegstrappa syftar till beskriva den process en individ genomgår från att ha 
mottagit ett kommunikativt budskap, men också vad som möjliggör detta. 

Exponering
För att kunna påverkas av ett budskap måste individen först exponeras för det. Redan vid 
detta steg kan svårigheter uppstå eftersom mediebruset och informationstätheten konkurrerar 
kring uppmärksamheten. Detta steg kan karakteriseras av aktivitet, att mottagaren själv söker 
lösningen på ett problem genom olika källor, eller passivitet, att mottagaren får budskapet av 
en slump eller genom målsökande kampanjer45 
Uppmärksamhet 
43Windahl, Sven m.fl Using Communication Theory- An Introduction to Planned Communication (2nd  ed) Sage, 
London 2009 s.53
44Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.171
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Om informationen vid exponeringen lyckas fånga uppmärksamheten kan denna delas in i två 
steg; inledande- och fortsatt uppmärksamhet. Det är vid fortsatt uppmärksamhet som det är 
möjligt att påverkar individen eftersom det då skapas ett intresse.

Intresse
För att företaget ska kunna skapa ett positivt värde för målgruppen krävs ett intresse. Detta 
kan skapas genom strategier som är mindre inriktade på påverkan och mer på att vara 
symmetrisk intresseväckande. Enligt Preben Sepstrup, medieforskare inom kommunikation 
och medier, är fyra punkter viktiga för att skapa intresse: Den upplevda relevansen för det 
aktuella ämnet, aktiv och passiv uppmärksamhet hos mottagarna samt mediebruk som ligger 
inom eller utanför mottagarnas normala. Om mottagarna känner både hög relevans för 
budskapet samt att behovet motsvarar av deras efterfrågan är potentialen för att målgruppen 
ska ta emot informationen god. Denna höga potential begränsas dock av 
uppmärksamhetsgrad, både inledande och fortsatt, men också om mediet ingår i målgruppens 
mediebruk.46

Förståelse
För att intresset ska bibehållas och skapa en fortsatt uppmärksamhet måste mottagaren förstå 
informationen. Förståelse är första delen av att ta till sig den nya kunskapen. Exempelvis om 
ett företag vill marknadsföra sin arbetsplats som bra, måste de också informera om vilket 
slags företag de är om det finns en låg kunskapsnivå kring dem. 

Inlärning 
När individen förstått informationen startar processen med att lära sig kunskapen och göra den 
till sin egen. 

Kunskapsintag
För att ytterligare öka sin förståelse när väl intresset är väckt söker individen i vissa fall, mer 
kunskap. Att bara  sända ut kunskap är att förenkla en aning då olika individer i en målgrupp 
ofta ligger på olika kunskapsnivåer. Det är också en utmaning att hitta rätt kunskapsnivå på 
målgruppen  Allt i från bristande kunskaper i ämnet, till otydliga texter eller teknisk ovana 
kan ha negativa konsekvenser på framförandet av kunskapen. Exempelvis kan det vara ett 
problem att uppmana en målgrupp som har bristande Internetvana att besöka en hemsida för 
mer information. Att lägga kunskapen på för låg nivå kan också få en negativ effekt, då 
förenklade budskap snarare kan upplevas som nedvärderande av en målgrupp.47

Attitydförändring
Om individen anser informationen vara välgrundad och har tagit till sig denna som sann, sker 
en förändring i attityden till en positiv skattning av budskapet och de som står bakom.  Att 
hjälpa mottagaren genom praktisk assistans är ett sätt att skapa en positiv bild.48Exempelvis 
genom att företaget gör det enkelt att fylla i en intresseansökan för arbete på företaget eller 
praktiskt beskriva vad det skulle innebära för mottagaren att arbeta på företaget. Om 

45Windahl, Sven m.fl Using Communication Theory- An Introduction to Planned Communication (2nd  ed) Sage, 
London 2009 s.80
46Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.176
47Ibid s.154
48Windahl, Sven m.fl Using Communication Theory- An Introduction to Planned Communication (2nd  ed) Sage, 
London 2009 s.82
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förebilder för mottagaren visar att de antagit ett positivt beslut om företaget som arbetsplats 
ökar det chanserna till att göra det också eftersom mottagaren kan identifiera sig med dessa.49

Informationssökning
När en attitydförändring skett söker individen ofta mer information för att ytterligare bekräfta 
förändringen. Detta kan ske genom vänner och bekanta, eller rent informationshämtande i 
böcker eller på Internet, beroende på ämnets karaktär.

Beslut
Efter processen med inlärning och ytterligare informationshämtande tas sedan av individen ett 
beslut. Om attityden passar personens värderingar och sociala samt kulturella kontext blir 
beslutet positivt för de som sände budskapet, eftersom det ökar chansen att leda till handling.

Handling
Handling innebär att rent konkret uppvisa den förändrade attityden, exempelvis genom att 
köpa en vara, försöka påverka vänner att tycka likadant, eller söka ett arbete på ett företag. 
Vid detta stadium är det viktigt att företag lever upp till förväntan eftersom ett misslyckat 
gensvar kan betyda att personen istället får en negativ bild.50 Exempelvis om mottagaren fått 
en positiv bild av företaget och skickar in en förfrågan, men inte får något svar, kan det leda 
till att personen ändrar sin bild av företaget, och även sprider den vidare till vänner och 
bekanta. 

Förstärkning av beslutet
Genom att individen konkretiserat sitt attitydbyte genom en handling blir också beslutet mer 
förankrat. 

Konsoliderat handlande
Handlingen kan sedan bli en process som leder till sedimentering, det vill säga att det blir en 
slags vana. Exempelvis kan det röra sig om att alltid köpa samma schampo, men också att 
alltid tala väl om ett företag. 

Ett 13.e steg har också föreslagits; social and cultural change, vilket innebär att individen 
införlivar sig den kultur som omger den accepterade idéen. Starka varumärken bygger en hel 
kultur kring sina produkter, vilket teknikföretaget Apple är ett bra exempel på, då de har 
skapat en stark användarkultur kring sina produkter.  Att bli en del av denna kultur och den 
samhörighet den ger med andra Mac-ägare leder till att individen inte kritiserar märket 
eftersom det skulle vara som att kritisera sin egen kultur och livsvärderingar.51

2.2 Att skapa ett värde
Ett värde kan definieras som ”en varaktig föreställning om ett personligt eller socialt önskvärt 
slutmål”. Värden ligger djupare än attityder och är också de som bestämmer dem.  Värden kan 
delas upp i att innefatta utåtorienterade värden som motsvarar den sociala identiteten och 
inåtorienterade världen vilken motsvarar den personliga identiteten. Utåtorienterade värden 
präglas av materiella värden med uppfattningen om ”nytta”  och estetiska värden där något är 
”vackert”. Den inåtorienterade identiteen präglas av etiska värden som ”det goda” samt 
metafysiska värden som ”de sanna”. Dessa värden präglar våra attityder och kan översättas till 
49Windahl, Sven m.fl Using Communication Theory- An Introduction to Planned Communication (2nd  ed) Sage, 
London 2009 s.83
50Ibid s.83
51Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.172
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begrepp som intresse, principer, smak och övertygelse. Genom dessa filter konstruerar 
människan sina handlingar.52

Värden är alltså det som ligger bakom våra attityder kring omvärlden. Attityder 
tillhandahåller mallar för att individer ska kunna förhålla sig till olika skeenden och ting och 
därmed skapa mening. Dessa hjälper oss att förstå verkligheten och att anpassa oss till den 
och kan sägas vara verktyg för att hålla ihop vår självbild.  Attityden till ett fenomen är 
avgörande för om vi ska söka eller ta emot information, eller ignorera de som inte passar våra 
attityder.53

Det finns ett flertal teorier kring att förklara hur människans attityder uppstår. En av dem är 
den sociala lärteorin, vilken innebär att man lär sig sina attityder genom att imitera sin sociala 
omgivning, det vill säga andra människor. Enligt begreppet social representation är människor 
kollektivt formade av varandra och omgivningen vilket innebär att individen reagerar efter de 
attityder och värderingar den fått kulturellt betingat. 

Andra teorier menar att  processen även innehåller en kunskap- och förnuft komponent såväl 
som en känslomässig komponent. Att det alltså finns ett mått av logiskt tänkande vid våra 
attitydförändringar. Den sociokognitiva attitydmodellen menar att människan tar till enkla 
strategier när det kommer till att värdera något. Detta handlar om generaliseringar, vi sätter en 
etikett på något med hjälp av vår samlade kunskap kring detta vilket resulterar i en attityd 
kring fenomenet. 

Attityder förändras genom ny kunskap och information som skapar en konflikt mellan förnuft, 
känsla och handling. För att korrigera dissonansen som uppstår försöker man antingen att 
stöta bort den nya informationen, eller förändra sin attityd och därmed beteende.54

För att förändra en attityd krävs dock inte bara att ge en människa ny kunskap. Man måste 
även ha i beräkning en rad bakomliggande faktorer. En viktig del är individens sociala 
referensram som kan skifta i hög grad från person till person. Budskap kan kodas på vitt 
skilda sätt beroende på vilka kulturella verktyg personen besitter. Alla handlingar bottnar i 
denna sociala bakgrund, i vilken familj och umgänge är en stor del av. 

På senare år har medielandskapet växt sig allt större vilket kan sägas ha breddat den innersta 
kretsen som tidigare bestod av familj, släkt och vänner. Personligheter i program på TV kan 
komma att kännas som nära vänner vilket medför att dessas attityder och värderingar i hög 
grad påverkar hur vi ser vår världsbild. Att se situationer i media kan utmana människans bild 
att se på världen.55

Att konsumera har blivit ett sätt att visa vilka vi är och vilken livstil vi har. Förr i tiden var det 
samhällets strukturer som i hög grad bestämde den sociala rollen, som klass och det yrke som 
fanns att tillgå. I dagens samhälle är vi friare i våra val, vilket medför att man kan välja vilken 
livstil man vill ha genom att konsumera de attribut och välja det yrke som passar bäst till den 
egna identiteten.56 Reklam hjälper till att skapa dessa bilder och bygger till stor del på att 
skapa en känsla hos konsumenter. På samma sätt bygger employer branding mycket även på 
känsla. Kunskap är viktigt för att förändra en attityd, men personen måste även få en känsla 

52Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.157
53Ibid s.154
54Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s. 155ff
55Gauntlett, David, Media, gender and identity- an introduction. (2nd ed) Routledge, oxon, 2009 
56Ibid  s.111
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av att det är just den arbetsplatsen som kommer uppfylla alla de värden som han eller hon vill 
ha på sin arbetsplats. Dessa värden varierar från person till person, men också mycket mellan 
olika generationer, vilket diskuterats i bakgrunden. 
Behovet av kunskap och därmed motivationen till att lyssna på information är en viktig del 
vid attitydförändring och informationen bör vara anpassad till målgruppens behov snarare än 
vad sändaren önskar. Budskapet ska vara anpassat till mottagarens subjektiva behov vilket 
innebär hur individen ser på sin situation, vilka vägval personen har i livet och vilka 
möjligheter och hinder han/hon ser sig ha.57 Människan har inte alltid kunskap kring vilka 
behov av kunskap de har. Därför kan en väl riktad informationskampanj fungera till att skapa 
behov av mer kunskap, vilket kan handla om att väcka nyfikenhet eller uppmärksamma 
möjligheter som personen inte trodde sig ha.58

I vilken situationen människan befinner sig i är också viktigt när det kommer till 
attitydförändring. Kortsiktigt handlar det om var människor befinner sig i sin vardag, 
exempelvis kan det vara svårare att nå ut med kunskap till studenter på morgonen eftersom de 
generellt tenderar att sova längre än arbetande. Den långsiktiga aspekten handlar om att var 
människan står i livet. Värden och attityder förändras utifrån livssituationen, vilket kan 
illustreras med nyblivna småbarnsföräldrar som antagligen fått en helt annan syn på 
värderingar mot vad de kanske hade bara något år tidigare. Dessa rums-tids och geosociala 
aspekter är viktiga för att kunskap ska nå ut, men också tas emot på ett tillfredsställande sätt. 
En annan aspekt är den beredskap individen har för information. Är målgruppen förberedd på 
att få information, och kanske också på förhand intresserade av den, förenklare det 
informationsöverföringen i hög grad. Påtvingad information kan i motsats till detta få en 
negativ effekt, även då informationen i sig är önskvärd.59 

När det kommer till marknadsföringskampanjer är forskare överens om att budskapet måste 
upplevas som trovärdigt och tillförlitligt för att attityder ska förändras.60

Detta gäller även i hög grad vid marknadsföring av ett arbetsgivarvarumärke. Särskilt 
målgruppen studenter har en stark åsikt kring att ett budskap ska vara autentiskt och äkta. 
Autentiska och sanna budskap skapar ett högre värde eftersom människan är en ifrågasättande 
varelse. Är källan närmare skapar det större sanningsvärde än om källan är längre bort och 
mer svårdefinierad. 

2.3 Kommunikationskanaler
En förutsättning för att kunna kommunicera sitt budskap är kommunikationskanaler. 
Budskapet, ämnet samt kanalen måste betraktas som en helhet för att få en så god konsensus 
som möjligt. 
”Budskap-medium-match” innebär att vissa medier är bättre lämpade för visst budskap än 
andra är. Vilket budskapet och ämnet är spelar stor roll i valet av kommunikationskanal, 
exempelvis graden av seriositet avgör vilket medium som har störst potential att få önskvärd 
effekt.61

Medium och kanal definieras ofta som samma i princip samma sak, men i boken Using 
Communication Theory görs distinktionen kanal som det fysiska medlet för att framföra 

57Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.153
58Ibid151-152
59Ibid s.152ff
60Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.157
61Ibid s.218
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kommunikation medan medium definieras som mellanliggande organ som möjliggör 
kommunikation. Flera medium definieras som massmedier vilket oftast för tankarna till TV, 
tidningar och radio vilket medför att människor som medium ofta glöms bort.62

För att få effekt av sitt kommunicerade budskap genom någon vald kommunikationskanal är 
vissa faktorer mer eller mindre viktiga. Räckvidden behandlar hur stor del av målgruppen som 
faktiskt nås av budskapet. Medier kan ha hög räckvidd och passa till att nå breda målgrupper 
eller låg räckvidd, vilket gör det mer lämpligt för mindre målgrupper. 

Frekvens utgörs av hur lång tid eller hur ofta en målgrupp exponeras för budskapet. En 
annons i en tidning kan sägas ha relativt låg referens om man jämför med en återkommande 
reklam på exempelvis TV. En Internetsida har mycket hög frekvens eftersom den alltid finns 
tillgängligt, nackdelen där är dock att målgruppen aktivt måste söka sig in på sidan. 

Ett mediums verkningsgrad är avhängande dess genomslagskraft, eller vilken förmåga 
mediumet har att väcka uppmärksamhet och skapa intresse. Utformningen på materialet så 
som design och färger är viktigt och vissa anser även att ju kraftfullare emotionell karaktär på 
materialet desto kraftfullare effekt har det.63

Förmågan hos mediumet, att selektivt välja ut en målgrupp på ett effektivt sätt och sålla ut 
övriga mottagare, sparar resurser och tid. 

62Windahl, Sven m.fl Using Communication Theory- An Introduction to Planned Communication (2nd  ed) Sage, 
London 2009 s.17
63Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3.e uppl.) Studentlitteratur AB, Lund 2009 s.222
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3 Metod
Metodavsnittet inleds med att presentera valet av ämne samt beskriva 
fokusgruppsundersökning som metod. Vidare beskrivs utförandet samt en 
informantpresentation och slutligen problematiseras begreppen validitet samt reabilitet och 
hur undersökningen strävar efter att uppnå god sådan.

3.1 Val av ämne
Valet av ämne gjordes med intentionen att undersöka och lära mer om employer branding 
som fenomen, särskilt då det fortfarande är ett relativt nyintroducerat begrepp. Employer 
branding faller under flera discipliner som HR, företagsekonomi och medie- och 
kommunikationsvetenskap så valet att studera de kommunikationskanaler som är viktiga för 
employer branding syftar till att få en ökad förståelse för den kommunikativa delen av 
området, vilken också kan anses som en stor och viktig del i arbetet med att marknadsföra sitt 
varumärke. 

3.2 Val av metod
Tyngdpunkten i litteraturen kring employer branding ligger i företagets synvinkel. För att få 
en ökad förståelse för mottagarsidans bild av fenomenet valde jag att göra en undersökning 
som belyser målgruppen studenters uppfattningar och attityder kring hur företag 
kommunicerar sitt employer brand till dem. För att svara på syftet, som handlar om att 
undersöka vilka kommunikationskanaler som är effektivast när det kommer till studenter, 
valde jag att göra en kvalitativ fokusgruppsundersökning, med studenter som informanter.

3.2.1 Fokusgrupper

Att arbeta med fokusgrupper som undersökningsmetod innebär att man samlar en grupp 
människor med en moderator som leder diskussionen och introducerar följdfrågor vid behov. 
Diskussionerna kan vara mer eller mindre strukturerade, från ett hårt hållet frågemanus till i 
princip helt fria diskussioner. 
Fokusgrupper har tidigare främst använts vid marknadsundersökningar, men har nu även 
börjat användas i samhällsvetenskaplig forskning.64

Att använda grupper för att samla in data kring något fenomen, till skillnad  från exempelvis 
enskilda intervjuer, medför både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det i en grupp kan 
framkomma mer åsikter och värderingar genom att personerna i gruppen interagerar och 
tillsammans triggar varandra till att komma  med fler åsikter. En nackdel med fokusgrupper är 
de interpersonella faktorerna som alltid påverkar människor i en grupp. Har någon en stark 
personlighet kan det medföra att resten av gruppen tenderar att hålla med trots att de kanske 
egentligen inte gör det. Rädslan för att ha en avvikande åsikt och inte passa in i gruppen kan 
också vara ett hinder när det kommer till gruppaspekten, vilket kan medföra att åsikter 
utelämnas eller förvrängs. Diskuteras ett känsligt ämne kan detta vara till större nackdel än ett 
ämne som  anses mindre känsligt, personligt eller för utlämnande.

Min undersökning baseras på fyra fokusgrupper med fyra personer i varje. Tidsaspekten 
spelar in vid valet av hur många fokusgrupper som ska intervjuas, då det blir mycket material 
som ska transkriberas. Samtidigt kan för få grupper ge för lite material för att kunna se 

64Wibeck, Victoria, Fokusgrupper- Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (2.a uppl.) 
Studentlitteratur AB Lund 2010 s.11
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mönster och tendenser. Teoretisk mättnad innebär att forskaren har upptäckt det som finns att 
upptäcka och ytterliggare intervjuer inte skulle tillföra något nytt. Det är dock svårt att på 
förhand avgöra hur många som krävs för att få teoretisk mättnad.  Efter fyra grupper ansåg jag 
dock att jag hade tillräckligt med material för att kunna analysera generella tendenser.
När det kommer till antalet personer i gruppen finns det flera teorier kring hur många som är 
praktiskt lämpligt. Vissa menar att gränsen går vid fyra personer eftersom det vid fler 
personer är svårt att behålla allas uppmärksamhet, dessutom får varje person mer utrymme i 
samtalet. 
Wibeck skriver dock i sin bok fokusgrupper att en fokusgrupp kan innehålla upp till sex 
personer, men inte mindre än fyra. Tre personer bildar en triad vilket innebär att var och en i 
gruppen kommer fungera som medlare för de andra.65

3.3 Utförande
Nedan presenteras själva utförandet av undersökningen.

3.3.1 Urval och population

När man ska sätta samman fokusgrupper bör man i likhet med enskilda samtalsintervjuer 
tänka strategiskt. Det är viktigt att personerna i gruppen har åtminstone en viktig sak 
gemensamt.66 Populationen min undersökning avsåg undersöka var studenter varpå 
gruppernas gemensamma nämnare var att samtliga studerade på universitet samt tillhörde 
generation Y. Här är det alltså frågan om ett typurval eftersom syftet är att hitta mönster i 
fenomenet. Vid typurval använder man informanter som representerar det typiska, vilket i min 
undersökning är vanliga studenter från olika program.67 Dock kan inte dessa informanters 
åsikter sägas vara generaliserande för populationen eftersom undersökningens omfattning är 
för liten. Däremot fungerar de som experter på ämnet i sin egenskap av studenter eftersom det 
är dessas uppfattningar och värderingar uppsatsen strävar efter att undersöka.

Andra variabler, så som programtillhörighet, tid kvar av studier eller kön, ansågs inte relevant 
då det inte medverkar till att svara på syftet. Dock skulle det antagligen vara intressant och ge 
en mer vidgad vy av fenomenet att diskutera exempelvis huruvida olika program exponeras 
för employer branding. Eftersom min undersökning syftar till att undersöka studenters 
uppfattningar och värderingar kring hur arbetsgivarvarumärke marknadsförs genom olika 
kommunikationskanaler anser jag det dock enbart vara relevant att informanterna är studenter 
och inom åldern för den målgrupp jag undersöker. 

Urvalet skedde genom en öppen förfrågan till kandidater ur målgruppen som studerar på 
Uppsala universitet, och av de som svarade positivt sattes sedan de fyra grupperna ihop. Vissa 
i grupperna var bekanta sedan tidigare men målet var att så få som möjligt skulle känna 
varandra sedan tidigare. Intervjuerna utfördes i intervjuarens hem vilket skapade en 
avslappnad miljö som uppmuntrade till samtal. 

3.3.2 Informantpresentation

Vid en informantundersökning används svarspersoner som vittnen där de beskriver 
verkligheten. Denna metod används när man vill veta mer om något, exempelvis hur en 
organisation fungerar, och man bör därför ställa olika frågor till olika informanter för att få 

65Wibeck, Victoria, Fokusgrupper- Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (2.a uppl.) 
Studentlitteratur AB Lund 2010 s.60ff
66Esaiasson m.fl. Metodpraktikan- konsten att studera samhälle individ och marknad. (3.e uppl.) Elanders 
Sverige AB, Vällingby 2010  s.366 
67Ekström, Mats, Larsson, Larsåke. Metoder i komunikationsvetenskap. s.57
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alla puzzelbitar. Här används alltså intervjupersonerna som källor. Vid 
respondentundersökningar försöker forskaren få reda på hur svarspersonerna tänker kring ett 
studieobjekt, man vill alltså undersöka vad en grupp har för tankar och värderingar kring ett 
fenomen, som man sedan försöker finna mönster i. Vid denna metod används samma frågor 
till samtliga intervjupersoner.68 Jag valde att genomgöra en samtalsintervjuundersökningen 
vilket innebär att det förs ett samtal mellan forskare och informanter som följer en mall, men 
som är mer flexibel vad gäller utsvävningar. Vid en frågeundersökning som följer en striktare 
mall är meningen att man ska kunna generalisera resultaten till hela populationen medan 
målet vid en samtalsintervju är undersöka uppfattningar hos personer i en grupp.69

När känsliga ämnen ska undersökas är det god etik att låta intervjupersonerna vara anonyma, 
och ofta då också en förutsättning för att får göra intervjuer överhuvudtaget. Ämnet jag 
undersökt kan inte sägas ha en särskilt känslig karaktär, men för att få så frispråkiga 
diskussioner som möjligt utlovades anonymitet i uppsatsen. Särskilt då denna aspekt inte har 
någon större betydelse för presentationen av materialet. En annan etisk sida är att samtliga 
informanter vid en undersökning är medveten att de deltar i en vetenskaplig studie. Detta 
säkrades i min undersökning redan vid den inledande förfrågningen om de ville delta i en 
studie samt vid själva intervjumomentet då uppsatsens syfte presenterades kortfattat.70

Jag valde alltså att intervjua 16 personer uppdelade på fyra grupper. Personerna har fått 
fingerade namn i undersökningen. Personerna är presenterade med fingerat namn, ålder samt 
tid kvar på utbildningen.

Grupp 1: Anna 24 år, socialpsykologi 2 år. Martin 23 år, ekonomi, 2 år. Sanna 24 år, 
psykolog 2 år. Niclas 24 år, datasystemvetenskap ½ år.
Grupp 2: Sofie 23 år, kulturentrepenör 2 år, Sara 21 år, jurist, 4 år. Lisa, 23 år psykolog, 2.5 
år, Marie 23 år socialpsykolog 1 år. 
Grupp 3: Daniel 24  år, ingenjör 4,5 år, Isabelle 22 år studie-och vägledarprogrammet 2,5 år, 
Anders 25 år, ekonomi, ½. Moa 21 år, socialpsykologi 2,5 år kvar. 
Grupp 4: Therese 21 år, statsvetenskap 3 år, Stefan 22 år, ingenjör, 2,5 år, Henrik 21 år, idé- 
och lärdomshistoria 2,5 år. Jonas 23 år, datasystemvetenskap ½ år.

3.4 Undersökningens utformning samt utförande
Undersökningen är utformad genom en  intervjuguide med ett antal  frågor vilka finns 
bifogade till uppsatsen. Inledningsvis fick gruppen diskutera vart de helst arbetar när de är 
klara och om det finns några särskilda företag som de anser sig ha en bild av hur det kan vara 
att arbeta på. Dessa syftade till att komma igång med en diskussion samt att börja tänka i 
banor kring attityder till företag.
Efter dessa inledande frågor fick grupperna diskutera kring i vilka situationer och platser som 
de kommer i kontakt med företag. Denna fråga syftade till att få en bild av vad informanterna 
har för uppfattningar och kunskaper om hur företag söker upp dem i syfte att påverka deras 
attityd till att arbeta där. 

Eftersom syftet är att undersöka  vilka kommunikationskanaler som är effektivast för att 
förändra attityder handlar nyckelfrågorna om just attityder kring de kommunikatonskanaler 
jag redogjort för i avsnitt 2.3.

68Esaiasson, Peter m.fl Metodpraktikan (3.e uppl.) Elanders Sverige AB, Vällingby 2010 s.258 
69Esaiasson, Peter m.fl Metodpraktikan (3.e uppl.) Elanders Sverige AB, Vällingby 2010 s.259f
70Ekström, Mats, Larsson, larsåke. Metoder I kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB, Lund 2009s. 290
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Den första nyckelfrågan handlade om sociala medier och företags representation på dessa. För 
att få igång en diskussion kring detta användes stimulusmaterial, i form av tre hemsidor. 
För varje sida diskuterades för-och nackdelar med att presentera sitt företag på dessa sidor, 
men också allmänt om företag på sociala medier och vilken bild detta skapar av företagen och 
hur väl den speglar hur det är att arbeta där. 

Facebook
Här visades en profil på Facebook upplagd av Östersunds kommun, där man om man gillar 
sidan, det vill säga klickar på ikonen ”gilla” automatiskt får upp lediga arbeten på den egna 
sidan från Östersunds kommun.71 

Twitter
För att visa ett exempel där Twitter kan användas för att göra reklam för företag när det 
kommer till att anställa visade sidan jobbtweet.se. På denna sidan samlas alla tweets, de 
inlägg som görs på Twitter, som kategoriserats till lediga arbeten presenterad i det 
karaktäristiska 140 tecken.72

Linkedin
för att exemplifiera ett socialt forum som är inriktad på arbete, visades en profil på Linkedin.73 

Nästa kommunikationskanal som behandlades var face-to-face, vilket innebär att man 
interagerar med varandra i samma tid och rum. Här diskuterades för och nack-delar med 
mässor, studiebesök samt gästföreläsningar. Studiebesök och gästföreläsningar kan kanske 
inte sägas vara en ren interaktion på samma sätt som man kan få på en mässa, men eftersom 
möjligheten finns att ställa frågor direkt till en person faller det under kategorin face-to-face. 
Diskussionen handlade också om huruvida man får en positiv eller negativ bild av företagen 
och hur väl det som sägs på exempelvis mässor speglar verkligheten på arbetsplatsen.

Den tredje kommunikationskanalen som avhandlades var broschyrer. Även här användes 
stimulusmaterial i form av två broschyrer; Balans i livet och Unga chefer.

71http://www.facebook.com/#!/pages/Lediga-jobb-i-Ostersunds-kommun/295953034841
72 http://www.jobbtweet.se/
73 http://www.linkedin.com/
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Diskussionen utgick från intrycket av en snabb genombläddring av broschyrerna och åsikter 
kring dem till att landa i en mer allmän diskussion om för- och nackdelar med broschyrer och 
hur väl de beskriver företagen.

Unga chefer
Unga chefer är en broschyr som ges ut av konsult och kommunikationsföretaget Universum. 
Broschyren har undertiteln: Möt 27 företag som satsar på ungt ledarskap,  och presenterar 
sedan dessa på ett uppslag var. Utformningen för de olika företagen är  likartad, fem till sex 
frågor i stil med ”hur är du som ledare?” följt av ett kort svar från en ung chef på respektive 
företag. Den högra sidan utgörs av en bild av intervjuperson, några korta fakta om denna samt 
en mycket kortfattad faktaruta om företaget. Företag som återfinns i broschyren är bland annat 
Ikea, tele2 och Scandia.74

Balans i livet
Balans i livet är också den en annons från Universum, och har undertiteln: Möt 31 företag 
som ger utrymme för både karriär och privatliv. Broschyren är liknande uppbyggd som Unga 
chefer med en person som representerar varje företag. Personerna är presenterade som 
”fotbollspappan” och ”vardagsnjutare” och frågorna berör harmoni mellan arbete och vardag 
samt vad företaget de arbetar på har för personalpolitik. Exempel på frågor är ”hur gör du för 
att skapa balans i ditt liv” och ”vad gör Carnegie för att underlätta för dig?” 
Företagen som finns representerade i broschyren är i princip samma som de i Unga chefer.75

Den sista kommunikationskanalen, anställda, inleddes diskussionen med egna erfarenheter 
genom frågan om informanterna hade en bild av något eller några företag genom att någon de 
kände arbetar där. Diskussionen fortsatte kring hur de ser på den informationen de får av 
företag från vänner och bekanta, samt hur benägen man är att lita på vad som sägs. 

Vid varje kommunikationskanal ställdes även frågan om det tack vare den skulle kunna leda 
till att de söker arbete på ett företag som marknadsfört sig där i framtiden.
Den avslutande frågan berörde vad informanterna ansåg kring de diskuterade 
kommunikationskanalerna i stort, och om de tyckte att någon tilltalade dem mer än någon 
annan. 

3.5 Reabilitet och validitet
Enkelt uttryckt kan man säga att validitet handlar om att mäta det man påstår sig mäta, medan 
reliabilitet betyder att i en undersökningen inte ha slumpmässiga eller osystematiska fel.76

Operationalisering handlar om att tilldela de teoretiska begreppen mätbara variabler och har 
stor betydelse för hur säkra resultaten blir för en undersökning.77 För att mäta effektiviteten 
hos olika kommunikationskanaler har således de teoretiska begreppen kring påverkan och 
strategier som beskrivits i teoriavsnittet operationaliserats till frågor om för och nackdelar 
kring  de utvalda kommunikationskanalerna. 

För att öka validiteten i undersökningen, det vill säga säkerställa att frågorna som ställs till 
informanterna svarar till syftet för undersökningen, gjordes en pilotstudie. Detta för att testa 
om de operationella indikatorerna fungerar som de var tänkt att de skulle göra, vilket i sådana 

74Unga chefer, en guide från universum. 2010
75Balans i livet, en guide från universum 2010
76Esaiasson, Peter m.fl Metodpraktikan (3.e uppl.) Elanders Sverige AB, Vällingby 2010 s.63 
77Ibid  s.59
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fall ökar begreppsvaliditeten.78 Efter pilotstudien framkom att vissa frågor kan vara svåra att 
svara på, exempelvis vad man har för uppfattning om Twitter, då kunskap om denna 
saknades. Detta ses dock inte som ett problem då icke existerande kunskaper om fenomen 
även är intressant ur syftessynpunkt. Däremot uteslöts några frågor som låg för långt bort 
ifrån syftet, för att konkretisera undersökningen och göra den mer effektiv. 

För att få en så hög reabilitet som möjligt krävs noggrant arbete och att i hög grad undvika 
slarv i anteckningar etc. För att öka validiteten i min undersökning använde jag mig av 
ljudupptagning vid sidan av mina anteckningar vid fokusgruppsintervjuerna. 

En negativ effekt på begreppsvaliditeten kan vara forskareffekten. De interpersonella 
samspelet i fokusgruppen påverkas av mig som moderator och kan leda till att medlemmar i 
gruppen svarar på ett sätt som hon/han tror att moderatorn vill. En svårighet är också att 
undvika att omedvetet ställa frågor som kan leda informanterna in på andra åsikter än de som 
de  egentligen har. Självinsikt kring detta och att  undvika egna åsikter ökar chansen till en 
god begreppsvaliditet.

Under intervjuerna användes ljudupptagning som stöd för anteckningarna. Transkriptionen på 
denna gjordes med avsikten att hamna på en medelnivå avseende noggrannhet
För att ytterligare höja reabiliteten transkriberades intervjuerna kort efter utförandet, eftersom 
det vid gruppintervjuer är lätt att glömma vilken röst som tillhör vilken person samt om något 
sagts otydligt79

 Desto noggrannare transkription ju lättare är det att undersöka  interaktionen i gruppen.80 

Eftersom det inte var syftet i min undersökning utan den strävar till att få fram åsikter och 
värderingar valde jag att lägga transkriptionen på en mer översiktlig nivå. Mellanprat som ej 
tillförde något till ämnet skrevs alltså inte ner. Däremot om någon var ironisk, skämtade eller 
fick medhåll i form av nickningar eller humningar, som tillförde frågan någon betydelse, 
nedtecknades detta. 

78Esaiasson, Peter m.fl Metodpraktikan (3.e uppl.) Elanders Sverige AB, Vällingby 2010 s. s.37.
79.Wibeck, Victoria, Fokusgrupper- Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (2.a uppl.) 
Studentlitteratur AB Lund 2010 s.96
80Ibid s.93
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4 Resultat
Här presenteras det resultat som framkom efter vad informanterna sade under 
fokusgruppsintervjuerna. Inledningvis presenteras svaren från de inledande frågorna för att  
sedan behandla kommunikationskanalerna var för sig. I slutet finns en kort redogörelse för 
den avslutande frågan. 

4.1 Inledande frågor
I samtliga grupper framkom snarare branscher än företag på frågan vart de gärna vill arbeta 
när de är klara. Vissa undantag nämndes som Accenture, Microsoft, Google och Ikea. Minst 
en i varje grupp framförde en vilja om att arbeta för någon organisation som arbetar för 
mänskliga rättigheter exempelvis SIDA, Röda Korset eller Amnesty, och gärna internationellt. 
När det kom till företag där informanterna tyckte sig ha en insyn i arbetet framkom egna 
tidigare arbetsplatser som ICA och McDonalds, men ytterst få  företag som de vill söka arbete 
på när de är klara med sina studier.

Informanterna ansåg det vara bekvämt att bli uppsökta av företag; ”det skadar ju  
inte”(Martin). Det negativa som kom fram är att de som har mer resurser kan använda sig mer 
av marknadsföring vilket gör att små företag blir mer osynliga. En positiv sak är att det 
minskar avståndet till företagen, eftersom man som student ibland kan få känslan av att ”jag 
är ju bara student” (Stefan) Det ökar känslan av att man ska få arbete när man är klar. 
Dessutom är det bra om företag som studenterna inte visste fanns visar sig på något sätt 
eftersom det ökar valmöjligheterna.

När det kom till var informanterna oftast kommer i kontakt med företag uppgav de flesta 
genom universitet, med Internet som andra kontaktkälla. Andra kanaler som nämndes var 
Spotifyreklam, platsannonser, annonser på Facebook, via bekanta och vänner samt TV-
program som gör djupgående reportage. Broschyrer nämndes överhuvudtaget inte som kanal. 

4.2 Kommunikationskanaler
Här presenteras resultaten från undersökningen som behandlade de fyra 
kommunikationskanalerna.

4.2.1 Sociala medier

När det kommer till sociala medier var informanterna i princip eniga om vad det tyckte med 
några få undantag. Sammanfattat kan man säga att bilden av företag på sociala medier är 
tudelad med en positiv och en negativ sida. 
På den positiva sidan framkommer att kommunikationen är symmetrisk, alltså att man lättare 
kan påverka företaget tillbaka och föra en dialog. En stor fördel som framkom var den 
transparens som sociala medier innehar. Det är lättare att skapa sig en helhetsbild av ett 
företag genom vad anställda skriver på sociala medier. Anonymitetsaspekten är en även en 
viktig då det kan medverka till att människor skriver mer ärligt än vad de skulle våga annars. 
Dock är det svårare att utvärdera den personen som uttrycker sig om företaget om man inte 
känner den, vilket gör att trovärdigheten för uttalandet minskar. Vissa ansåg även att det var 
svårare att få en rättvis bild av företagen på Internet just eftersom personer kan skriva vad 
som helst.
En annan stor fördel handlade om enkelheten i att ha företag samlade där man spenderar 
mycket tid, det vill säga Internet och sociala medier. 
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Utifrån informanternas personliga perspektiv framkom det en oro att blanda det privata, som 
flera sociala medier är, med arbetsrelaterade syften. Även om det exempelvis på facebook går 
att skydda sin profil, medförde denna oro en ökad skepsis hos vissa att använda forumet för 
att söka arbete. Även åsikter om att det kan kännas lite som ett intrång i det privata 
framfördes. 

En annan nackdel är om man saknar kunskap om Internet och sociala medier så riskerar man 
att hamna efter. Även om man, som de flesta i generation Y, har en bred baskunskap kring 
datorer och internet, så finns det många som inte intresserar sig för sociala medier. 
Visserligen hade samtliga informanter  facebook, men användningsgraden av denna varierar. 
Flera ser inte heller sociala medier så seriöst vilket kan ha en negativ påverkan av företag som 
försöker marknadsföra sig där. Här framkom också åsikten från flera att generationen efter 
dem själva kanske ser det seriösare eftersom de är uppväxta med sociala medier. 

Vid exemplet med Östersunds kommun  på facebook kom det mycket positiv respons. 
”Innovativt” och ”jättesmart” var de spontana reaktionerna. Informanterna uppgav att de får 
en bild av ett företag som ”hänger med” samtidigt som det framkom viss oro mot att fler och 
fler företag skulle ansluta sig på samma sätt och Facebook istället förvandlas till en 
platsannons. Andra såg dock inget problem eftersom man själv kan välja om man vill se 
annonserna. 
Faktumet att Facebook inte ses så seriöst framkom som nackdel, men som argument mot detta 
framfördes åsikten ”man vill ju ha alla möjligheter när man söker jobb” (Anna) Dessutom 
behöver man inte gå med i något nytt utan man utgår från den profil man redan har. 

Vid exemplet med sidan jobbtweets framkom att de flesta informanter inte hade så stor 
uppfattning om vad Twitter handlar om. Fördelarna som kom upp var det korta formatet och 
det faktum att det går att lägga twitter i kategorier. Det korta formatet diskuterades även som 
en nackdel dock då det är svårt att få en uppfattning om företaget på 140 tecken. Den låga 
kunskapen om Twitter som fenomen gjorde även att flera såg forumet som mycket oseriöst 
och därmed de företag som fanns där. 
Nackdelar som förekom var också att det verkar rörigt och inte särskilt tillförlitligt eftersom 
vem som helst kan lägga upp tweets. Men som motsatts till detta framkom också argument 
som att det känns effektivt och ”som framtiden”.

Sidan Linkedin som också användes som stimulusmaterial fick i princip enbart positiv 
respons med  reaktioner som ”det inkräktar inte på privatlivet” (Sofie) och att det känns 
seriöst än exempelvis facebook. 
En positiv fördel med Linkedin var också att när man väl gjort en profil så kan man ”visa 
framfötterna passivt” (Daniel) Man behöver inte skicka sitt CV till flera utan arbetsgivare kan 
gå in på den egna profilen. En nackdel är att få visste att forumet fanns. 

4.2.2 Face-to-face: Mässor, studiebesök samt föreläsningar

När det gäller mässor är det även här en kluven bild. Samtliga informanter anser det vara bra 
med möjligheter att få svar på frågor och att de kan gå runt och jämföra företag. En annan 
fördel flera nämnde är att man som student känner sig mer värdefull, ”som student tänker 
man: hur ska det finnas jobb till alla, men de gjorde så man känner sig värdefull” Menade 
Marie, apropå en mässa hon besökt. Detta kan också fungera motiverande för att fortsätta sina 
studier.  Det är också bra att kunna ge dem en bild av sig själv samt ge företag sitt CV direkt i 
handen. 
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Nackdelen är att det ”blir mer som en fasad” (Moa) och att man inte får någon riktig inblick. 
Ingen av informanterna tror att de företag som besöker mässor ger en autentisk bild av 
företaget, men att de flesta är medvetna om detta och att man som med all reklam måste vara 
kritisk. ”Man kan ju inte vara säker på att det är sanning i svaren” (Moa). Dock framkom det 
också att det är intressant att se den bild som företaget vill framställa eftersom det säger 
ganska mycket om företaget. Flera tillade också att om man får prata en längre stund med 
något företag så har man möjlighet att få en bättre bild än den första ytliga fasaden.    

Flera informanter ansåg det bästa vara att åka ut på företag eftersom man då får den bästa 
bilden av företaget. Man får se dem i sin naturliga miljö istället för glada leende människor 
bakom en monter.    
Även en person från ett företag som föreläser om ämnet man pluggar tyckte flera informanter 
var mycket positivt. ”Om man hänger med vad de pratar om får man en känsla av att de har 
koll. Kompetens är viktigt” ansåg Martin.  Om dom har omfattande kunskaper kring det ämne 
studenterna studerar så påverkar det bilden av företaget mycket positivt. 
Vem som föreläser har också betydelse. Yngre kan vara lättare att relatera till, men om de är 
tre år äldre och framgångsrika kan det få en motsatt effekt, eftersom studenterna då inte anser 
personen helt trovärdig och får svårare att relatera till den. 

4.2.3 Broschyrer 

Informanterna hade överlag en mycket skeptisk inställning till broschyrerna. Till att börja med 
att få den överhuvudtaget eftersom flera inte tar emot reklam. Sedan var många tveksamma 
till att läsa den, och vissa blev även irriterade från en miljösynpunkt. Även om ett antal sa att 
de skulle bläddra i den om de hade tid var nästan alla skeptiska mot utformningen. Särskilt 
broschyren balans i livet kändes ”klyschig” och överdriven. Samtliga informanter anser 
inteatt broschyren speglar arbetslivet ”Det är verkligen vinklat och vridet” (Isabelle) andra 
åsikter som förekom kan sammanfattas med kommentaren: ”Man skulle läsa mer om det  
kändes mer verklighetstroget. Det är bättre att dom säger som det är, att man får 
slita”(Henrik) Det framkom också kritik mot att människorna på bilderna är snygga, smala 
och glada, vilket leder till att man lägger mindre vikt vid texten. Samtliga informanter var 
dock eniga i att man har en inbyggd skepsis mot detta, som vid all reklam. 
Det framkom också åsikter som att studenter inte ser så långt som att ha fritid eller kunna vara 
hemma med barn, utan är i första hand glada för att få ett jobb. 

Broschyren Unga chefer tyckte de flesta var vettigare, vissa tyckte den kunde ses som en 
sporre att kunna bli chef relativt ung, medan den gick bort för andra som inte var intresserade 
av att bli chef.
Andra såg broschyren som orealistisk eftersom de hade svårt att se att man kan bli chef så 
snabbt och att broschyren då istället gör att man känner sig lite pressad.

Några fördelar kom fram, framför allt känslan av att det är lite påkostat att ha nåt att sitta och 
bläddra i. Dessutom uppgav informanterna att det känns lite mer personligt att få ett ansikte 
på någon som arbetar på företaget. Ytterligare en fördel var att företagen i broschyrerna ökar i 
status eftersom det visar på goda resurser att vara med i en lite mer påkostad broschyr. 
Som motsatts till den överlag negativa uppfattningen informanterna hade kring broschyrerna 
medgav de flesta att det är bra att få reda på att företagen  finns, ”På ett sätt så sätts dom i  
mitt huvud” (Moa) och det gör att dom bidrar till helhetsbilden. Flera av informanterna sa 
även att de inte skulle avgöra vart man söker arbete i framtiden, men att det kan leda till att 
nyfikenheten väcks och att man söker mer information. Bara att ha sett företaget någonstans 
förut påverkar. 
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4.2.4 Anställda

Dom flesta informanter hade inte särskilt mycket insyn i företag förutom egna erfarenheter av 
arbetsplatser. ”I vår ålder känner man inte så många med ett seriöst jobb” (Stefan)
Grupp fyra tog dock upp föräldrar och släktingar som personer genom de fått en viss insyn på 
arbetsplatser. Denna information sågs också som högst tillförlitlig. ”Dom skulle inte ljuga” 
(Therese) Men, tillades också, kan de ha haft en dålig dag på arbetet vilket kan ge en negativ 
bild.

Samtliga informanter ansåg det trovärdigt med information från anställda, men att man måste 
se till vad det är för slags människor och vilket liv de lever. 
”Även om en person är väldigt positiv till sitt arbete så kanske det inte passar mig” (Anders)
Anledningen, menade informanterna, till att man kan få en verklig bild av företaget är 
eftersom personen säger exakt som det är, och man oftast får höra båda sidorna eftersom folk 
klagar mycket på jobbet. Det senaste kan dock leda till att man istället för en negativ syn på 
företaget, men som motargument framkommer att man oftast märker om någon arbetar 
mycket, verkar ha någon fritid eller tjänar mycket pengar och på så sätt kan skapa sig en bild 
av företaget.  

En generell tendens hos samtliga informanter var att de litar på informationen från någon de 
känner  i högre utsträckning än all annan reklam, eftersom man får förstahandsinformation. 
Men den är också ganska påverkad eftersom det beror mycket på hur en person fungerar på 
arbetet. Det är lätt att utgå från att man själv skulle uppfatta det på samma sätt som den 
personen man pratar med, även om så inte skulle vara fallet. Som Maria uttrycker det:

”Skulle en kompis säga att dom behandlar en som skit skulle jag nog inte söka men om han 
säger att det inte är utvecklande så är det kanske det för mig, så jag skulle nog ge det en 
chans” 

I grupperna diskuterades också att få information genom anställda man känner på sociala 
medier vilket sågs som en bred informationskälla där man kan få reda på mycket, men även 
här beror det på vilken person som uttalar sig.

”Pratar man med mamma tror man nog på det till 100 procent, men läser man det på Twitter  
kanske man kan tänka att han bara vill ha uppmärksamhet” (Martin)

De flesta informanter uttryckte att denna kommunikationskanal har en stor potential till att 
man söker arbete på ett företag i framtiden.

4.2.5  Avslutande fråga

Internet och anställda hamnar i toppen generellt hos informanterna. Studiebesök och 
föreläsningar kommer strax därefter med mässor en bit längre ner. Broschyrerna hamnar i 
botten för samtliga informanter. Flera åsikter framkommer dock om att företagen bör utnyttja 
flera kanaler och kombinera dem för att få ett brett perspektiv. 
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5  Analys
Analysen syftar till att, genomlyst av de teorier som tagits upp i den teoretiska ramen,  förstå 
mönster och värderingar i undersökningsmaterialet, för att därmed svara på de 
frågeställningar som ställts och uppfylla syftet med uppsatsen. I kapitel 7 kommer sedan 
analysen av kommunikationskanalerna jämföras och diskuteras. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka kommunikationskanaler som är 
effektivast när ett företag vill kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till studenter.
För att svara på syftet vilken kommunikationskanal som upplevs som mest effektiv när det 
kommer till att skapa ett positivt värde för en arbetsplats hos studenter, har jag valt att 
analysera kommunikationskanalerna först var för sig i analysen och sedan jämföra i kapitel 
sex. 
Svaren från informanterna kring kommunikationskanalerna undersöks i ljuset av de teorier 
kring strategier, övertalning och kommunikationskanaler samt att skapa ett positivt värde, som 
beskrivits i uppsatsens teoretiska ram.

5.1 Inledande analys                                          
En svårighet när det kom till intervjuer med informanterna var att kringgå det ständiga 
mindervärdeskomplexet de känner som student inför att i framtiden få ett arbete. 
Lågkonjuktur och arbetslöshetsrapporter har satt sina spår i informanterna, och detta 
försvårade till viss grad undersökningens syfte. Detta fenomen är intressant i det avseende att 
större delen av teorin i de böcker som behandlar employer branding utgår från att den 
potentiella arbetskraften förstår sitt värde vilket kan leda till att kommunkationskampanjer 
kan få ett sämre resultat. Redan vid exponeringssteget kan budskapet falla om inte företaget är 
tydligt med att de är intresserade av att anställa studenter. Risken finns att studenter inte 
känner att de gäller dem eftersom de ”bara är studenter” och därför inte visar något vidare 
intresse. Möjligen kan detta fenomen ses som en positiv aspekt för företagen om de färdiga 
studenterna är glada och tacksamma över första bästa arbete som erbjuds, men det kan även 
leda till att de i rädsla för att söka vidare ger företaget ”fel” person på fel plats, vilket 
employer branding delvis är till för att förhindra. 

Att flera av informanterna uttryckte en vilja att arbeta med socialt ansvar kan ses som ett 
uttryck för flera i generation Y. De är uppväxta i en globaliserad värld där orättvisor kommer 
nära och avstånd till andra som har det sämre minskar. Att som företag då aktivt arbeta med 
sitt SCR kan skapa ett högre värde för organisationen vilket kan leda till att studenter hellre 
söker sig till den arbetsplatsen än till ett företag som inte har något uttalat SCR. 

Vid frågan om vilka företag som sticker ut när det kommer till arbetsplats nämndes nästan 
uteslutande företag som Accenture, Google och Ikea, det vill säga företag som aktivt arbetar 
med sitt employer brand. 
Problemet enligt informanternas svar är att studenter inte vet att ett företag finns, och därmed 
inte vad det har för identitet, värden och kultur, vilket även det kan kopplas till första steget i 
Mcguires 12-stegstrappa; exponering.  
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5.2 Sociala medier
Dagens teknik medför en alltmer ökad möjlighet för företag att kommunicera symmetrisk 
med sina intressenter och detta leder till att en helt ny värld av möjligheter öppnas för företag 
som vill kommunicera sitt employer brand. 
På sociala medier kan man vara ny och innovativ, vilket exemplet med Östersunds kommun 
visar. Detta har ett positivt och intresseskapande värde för informanterna eftersom att göra 
något nytt och bryta mot mönstret oftast är positivt värdeladdat för dem. Problemet med att 
använda sig av sociala medier är att det kan få en oseriös framtoning för företaget. 
Exempelvis ses Linkedin som mer seriöst än Facebook, men då är problematiken istället att 
för få studenter hittills har hittat dit, medan de flesta redan har en facebookprofil. Twitter är 
ett bra sätt att marknadsföra sitt företag på gratis och informanterna ansåg det vara positivt 
eftersom det är så öppet och effektiv. Men problemet även här är att  företagen fick en lite 
oseriös stämpel, vilket kan höra ihop med okunskap om vad Twitter är för något. En oseriös 
stämpel kan få företag att även brista i det autentiska i sin image, vilket leder till att studenter 
får en känsla av att inte kunna lita på företaget.

Som en fördel med Twitter nämndes dock formatet, att budskapet måste vara kort och koncist, 
vilket kan höra samman med det enorma mediebruset som gör att man redan måste sålla i hög 
utsträckning. Detta kan kopplas samman med första steget i Mcguires 12-stegstrappa, 
exponering. I sociala medier är informationstätheten mycket hög, och för att lyckas sticka ut 
och konkurrera vid sidan av roliga filmklipp, vänner och dylikt krävs det något extra av 
företagen. Att det finns ett intresse genom att studenter vill ha arbete underlättar, men 
konkurrensen från andra företag är fortfarande hård. Har företaget väl fångat 
uppmärksamheten krävs det även att budskapet ska vara tillräckligt intresseväckande, men 
också att personen har teknik- och media vana nog för att förstå hur vidare information ska 
kunna hämtas. 
 
Det är alltså ett vågspel mellan risken att bli betraktad som oseriös eller risken att ses som ett 
företag som ”inte hänger med”. Som flera informanter uttryckte det kan det vara frågan om en 
generationsfråga. Eftersom generation Y växt upp med dagens teknik och har generellt lätt för 
att ta till sig nya tekniker och medier skapas lätt en bild av att de är positiva till allt som har 
med Internet att göra. Dock har inte sociala medier varit en del under gruppens uppväxt, vilket 
enligt informanterna inneburit en viss skepsis hos vissa. Kanske har, som påtalade av fler 
informanter, nästa generation omfamnat sociala medier i större utsträckning i och med deras 
uppväxt med fenomenet. 
 
Värden är det som ligger bakom våra attityder och är därför avgörande för om en person ska 
se en arbetsplats på ett positivt eller negativt sätt. Genom att förändra ett värde förändras även 
attityden. Omgivningen har en stor påverkan här och eftersom man på sociala medier hela 
tiden interagerar med ett stort antal personer så är förutsättningarna för att förändra en attityd 
stora. På sociala medier kan personer man inte känner i verkligheten bli förebilder med stor 
chans att påverka. För att nå ut med ett budskap på sociala medier måste hänsyn tas till de 
sociala koder och den kulturella kontext som råder på olika forum och som kan variera från 
person till person. För många är Facebook något privat och att som företag försöka kontakta 
en målgrupp här kan då få motsatt effekt än den önskade. Den stora fördelen med sociala 
medier är att finnas där studenter är en stor del av sin tid. Dessutom kräver det inte full 
uppmärksamhet utan kan kombineras med andra saker. 

Det unika med sociala medier är möjligheten till en stor räckvidd i kombination med att 
budskapet kan anpassas mer eller mindre till individ nivå. Dels tack vare tekniken bakom 
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sociala medier men också att de ofta bygger på att man har en profil som berättar vem man är. 
På så sätt kan budskapet i  anpassas efter mottagare på ett sätt som krävde mycket större 
ansträngningar före de sociala mediernas tid. 

Sociala medier underlättar när företag vill använda en strategi för att få målgruppen att prata 
med varandra om företaget. Tekniken underlättar en spridning av budskap där källan inte 
behöver vara explicit. Exempel på detta är reklamfilmer maskerade till roliga filmer på 
Youtube som skickas  runt bland vänner och bekanta på sociala medier enbart på grund av sitt 
underhållningsvärde. Att få målgruppen studenter att kommunicera med varandra kan leda till 
ett ökat positivt värde för företaget eftersom det inte verkar finnas något uttalat 
marknadsföringssyfte bakom.

På sociala medier blir också människans komplexa kommunikationsmönster extra tydligt. 
Dels tar vi med oss de vi influeras av från den verkliga världen in på forum så som Facebook 
men vi hittar också nya inspirationskällor. På Internet kan en person som i sitt vanliga liv 
påverkar några stycken, lätt bli den som istället påverkar ett hundratal. Informanterna sade sig 
dock göra en distinktion på hur trovärdiga källor är på Internet. På facebook presenterar man 
sig med namn och genom att man måste godkänna vilka man vill ha som ”vänner” så känner 
man vanligtvis de flesta. Detta ansåg informanterna göra att källorna blir mer tillförlitliga än 
om någon använder ett smeknamn på något annat forum. Både Facebook och twitter är goda 
exempel där flerstegsteorin kan appliceras. På Internet och i sociala medier går budskap ofta i 
flera omgångar och skickas vidare mellan vänner och bekanta, som svarar och på så sätt 
skapar en mer symmetrisk kommunikation.

Att använda sig av sociala medier som marknadsföringskanal innebär att man måste arbeta 
med både  inifrån- och utifrånstrategier. Inifrånstrategi underlättas genom att det är lätt att nå 
ut till flera med sitt budskap och dessutom relativt billigt. Men utifrånstrategi kan nästan sägas 
vara viktigare eftersom det är på Internet och sociala medier studenter söker mer information 
kring företag. Om det saknas  möjligheter att lätt hitta information om hur det är att arbeta på 
ett företag misslyckas lätt försök till employer branding. 

Informanterna var eniga om att de sociala koderna på Internet gör att människor blir mer 
öppna med sina åsikter. Även anonymitetsaspekten är viktig och har saknat motsvarighet 
innan Internet. Detta medför att människor överlag skriver mer ärligt om sina arbetsplatser, 
menar informanterna, vilket innebär att det också är lätt att hitta information som inte kommer 
från företaget. Samhället har blivit mer transparent tack vare detta vilket informanterna anser 
vara bra samtidigt som de tycker att man måste vara kritisk till det man läser. 

När man ser till generations Y är det lätt att utgå från att alla har en god vana av datorer, 
internet och sociala medier. Men som flera informanter påpekade är det inte alla som 
använder sociala medier och har därför inte särskilt stor kunskap kring dem. Bland mina 
intervjupersoner fanns som exempel bara en som hade Twitter, vilket antagligen går 
generalisera ganska bra på de flesta studenter. Att marknadsföra sitt företag på Twitter och tro 
att det därmed går ut till många studenter kan alltså, enligt min undersökning, ge ett felaktigt 
utfall. Det krävs kunskap om företaget för att skapa en attitydsförändring och är den för svår 
att hitta på Internet exempelvis kan det leda till förlorat intresse hos vissa i målgruppen. Att gå 
in på företagets hemsida uppgav många av informanterna att de skulle göra för att få mer 
information, men flera sade också att det var svårt på dom flesta hemsidor att hitta 
information om hur det är att arbeta på företaget. Dessa företag har ingen utifrånstratgi 
eftersom de inte skapat något system för att lätt tillhandahålla information till de som själva 
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söker den. Exempelvis kan en student ha fått en positiv bild av företaget som arbetsplats men 
för att lära sig ytterligare innan han/hon tar sitt beslut, att kanske söka arbete där, så vill 
han/hon läsa ytterligare information. Personen har alltså genomgått steget attitydsförändring 
och är nu på informationsökning. Om företaget i fråga inte har arbetat för att göra 
informationen lättillgänglig kan det leda till att personen ger upp eller söker sig till andra 
källor så som forum på Internet eller bekanta där företaget har mindre chans att påverka och 
personen dessutom kan få felaktig information.
För företag som vill kommunicera sitt employer brand på sociala medier är det svårt att 
beräkna vilken räckvidd det får. Även om de skickar ut ett budskap till tusentals i målgruppen 
gör den enorma informationstätheten på Internet och sociala medier att det har svårt att nå 
fram genom bruset. Frekvensen hos en hemsida eller informationsida på Facebook är hög, 
men då måste studenterna aktivt söka sig dit. 

5.3 Face-to-face: mässor, studiebesök och föreläsningar
Mässor och andra initiativ där företag är närvarande får studenter att känna sig värdefulla 
vilket ökar värdet hos företaget. Enbart att visa att de satsar tid och resurser bidrar till att en 
attitydsförändring kan äga rum, även då studenten inte ens talar med företaget. Om 
representanten ses som en förebild, kanske någon som relativt nyss avslutat sina studier, ökar 
det chansen till att studenterna ska få en positiv bild av företaget. 

Den största fördelen vid face-to-face när det kommer till mässor, studiebesök och 
föreläsningar uttryckte informanterna vara att få direkt återkoppling i form av svar på frågor. 
De tre första stegen i McGuires 12 stegstrappa kan sägas vara lättare här då exponeringen vid 
en monter är förhållandevis enkel. Uppmärksamheten fångas genom att företaget genom sin 
närvaro visar att de är intresserade av studenterna och därmed uppstår även intresse hos dem. 
Det är vid det fjärde steget, förståelse som företagen måste välja rätt nivå. Som nämndes i 
resultatet skapas en positiv bild exempelvis vid en föreläsning om representanten kan lägga 
informationen på en nivå som är lite över studenternas, men dock inte för svårbegriplig. 
Genom frågor till representanter på mässor och vid studiebesök ökar inlärningen om företaget 
som arbetsplats och om studenterna anser att den informationen passar deras värderingar och 
kulturella kontext så kommer de att ta den till sig på ett positivt sätt. 

Det är dock inte bara kunskapen som ska ligga på rätt nivå för studenterna, företagen måste 
även  ha god kunskap om vad målgruppen önskar av en arbetsplats. Generation Y har andra 
krav på sin arbetsplats så som ärlig kommunikation och att arbetet ska vara stimulerande och 
utmanande som viktigare än att ha en hög position och hög lön. Detta fick även medhåll från 
informanterna som sade sig vilja ha en rolig och stimulerande arbetsplats. Det är därför viktigt 
för företag som vill nå ut effektivt på denna kommunikationskanal att skapa rätt känsla för 
arbetsplatsen. 

En svårighet vid en önskad attitydsförändring på särskilt mässor är att representanterna ofta, 
menar informanterna, framstår som aningen falska och ger en snedvriden och alltför 
glamouriserad bild av företaget. Detta vänder sig emot den vilja av äkta och autentisk 
information som studenter i hög grad har, och kan leda till att attitydförändringen istället går 
från neutral till negativ. Att marknadsföra ett företag utan att visa en oärlig reklamsida är en 
svår balansgång vilken kräver en god insyn i hur generation Y tänker och fungerar. I ljuset av 
den hastigt accelererande tekniska utvecklingen som beskrivits i bakgrundskapitlet blir det 
extra tydligt att denna generation är uppväxt med ett kommunikativt nätverk som saknar 
motstycke i historien. 
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Att förlägga sina kommunikationsbudskap till universitet får, förutom den höga selektiviteten 
på målgruppen, positiva aspekter eftersom studenterna inte känner att det inkräktar på 
privatliv.  Dessutom befinner sig företagen i den sociala kontext studenterna förknippar med 
arbete, eftersom det är vad studierna i de flesta fall går ut på. Det medför att de är mer 
benägna att visa intresse än något annat mer privat sammanhang.

5.4 Broschyrer
Broschyrer är ett tydligt exempel på inifrånstrategi för att sprida sitt budskap. Den utvalda 
målgruppen är studenter och företagen kan genom massutskick sprida dem till stora grupper. 
I likhet med annan annonsreklam förlorar dock strategin det individuella och har snarare som 
avsikt att uppskattas av så många som möjligt. Återkopplingen här är mycket begränsad och 
kräver ett aktivt handlande genom att studenten själv går in på hemsidan och exempelvis 
skriver ett mail. Detta medför också att det är svårt att veta hur effektiv denna 
kommunikationskanal verkligen är.

Eftersom flera av informanterna var skeptiska till att läsa broschyrerna riskerar de att falla 
redan på första steget, exponering. Lyckas de fånga uppmärksamheten väcks i bästa fall ett 
intresse. Broschyren i sig har ett värde för studenterna, eftersom de vill ha arbete när de är 
klara, men har broschyrerna en alltför reklampräglad utformning kommer studenterna istället 
ta avstånd till dessa. Generation Y är uppväxt i ett samhälle där reklam är en stor del av 
vardagen. Samtidigt som de tar avstånd till det, erkänner de också att de blir påverkade av 
den. 

Flera informanter uppgav även att de blir irriterade när de får reklam i pappersformat eftersom 
det är skadligare för miljön. Detta kan skada det värde företagen i broschyren vill sända då 
personen blir negativt inställd även om intresset för att läsa den skulle väckas. Broschyrer och 
andra marknadsföringskampanjer i pappersformat hör till de mer traditionella sätten att 
kommunicera budskap, vilket även kan leda till att företagen får en mer traditionell prägel. 
Som motsatts till detta ska också nämnas de informanter som uppskattade att broschyrerna 
kändes påskostade och uppskattar att ha något i handen när man läser. Med detta blir det 
tydligt att studenter, eller generation Y, inte kan ses som en homogen grupp utan att de även 
har vitt skilda åsikter om saker. 

Ett budskap ska upplevas som trovärdigt och tillförlitligt för att attityder ska förändras. 
Samtliga informanter tyckte att broschyren Balans i livet inte gjorde det vilket kan tolkas som 
att kommunikationskanalen har misslyckats. Dock är människan mer komplex för att man ska 
kunna avfärda den helt. Informanternas vilja av att få autentiska budskap ställs mot faktumet 
att de är uppväxta med reklam som en naturlig del av vardagen. Samtidigt som de flesta 
informanter var negativt inställda till den kommersiella framtoningen och vissa även 
avfärdade den helt, uppgav den större delen att de trots detta skulle kunna avgöra vart de 
söker arbete i framtiden. Denna paradox kan ses som ett uttryck för den moderna människans 
komplexitet som ständigt matas med mediala budskap, medvetet och omedvetet. 

Särskilt broschyren Balans i livet har intentionen att skapa en känsla hos sina läsare. Känslan 
som förmedlas är att om man arbetar på de företag som presenteras så har man tid för både 
stimulerande arbete och en givande vardag. Dessa värden anses viktiga för generation Y, 
vilket även beskrivits i bakgrunden. Informanterna höll med om att det är ett bra budskap 
även då de ansåg dem vara presenterade på ett väl reklamartat sätt. 
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Broschyrers räckvidd är enligt informanterna sämre eftersom de flesta uppger att de inte 
skulle läsa dem. Här kan det dock bero på vilken slags broschyr studenterna får, skulle de vara 
mer anpassade till deras utbildningen uppgav flera att det skulle öka chansen till att läsa dem.

För båda broschyrerna framkom åsikter som att det inte berör dem för det ligger för långt bort 
i framtiden. Då åsyftades att bli chef samt de företag som ville trycka på att dom har en god 
föräldrarpolicy. Därmed förlorar broschyrerna i intresse och misslyckas till en del att skapa 
värde, eftersom det inte är anpassat efter målgruppens subjektiva behov. Här måste dock 
tilläggas att samtliga informanter är i den yngre delen av generation Y, skulle man frågat 
personer födda i slutet av 70-talet skulle svaret kanske vara annorlunda.

Om företagen i broschyrerna skulle väcka intresse uppgav informanterna att nästa steg skulle 
vara att gå in på företagens hemsida. För att kommunikationskanalen broschyrer ska ha någon 
effektivitet alls måste därför företagen ha en god uitfrånstrategi som gör det möjligt att lätt få 
fortsatt information om hur det är att arbeta hos dem.

5.5 Anställda
Anställda sågs spontant av flera informanter som den säkraste källan för information eftersom 
den kom från källor som ligger nära dem. Därmed kan kanske sägas att kanalen till stor del 
uppfyller kriterierna för att vara autentiska. Efter vidare diskussioner framkom dock kritik 
mot detta eftersom informanterna ansåg att människor talar mer negativt än positivt om sin 
arbetsplats och därmed kan bilden av företaget bli sned. Dock var de flesta informanterna 
eniga om att det är en äkta förstahandsbild som anställda vänner, familj och bekanta visar, 
vilket medför att de är mycket villiga att ta till sig information från denna kanal. Dock visar 
informanterna även här sin känsla för källkritik genom att påpeka att man måste ta 
informationen med en nypa salt ibland. 

Ett  problem med anställda som kommunikationskanal är att det oftast faller vid första steget, 
exponering. Informanterna uppgav att de inte känner särskilt många med ”ett seriöst jobb” 
vilket kan tolkas som att arbeta på ett företag där studenterna gärna ser sig arbeta när det är 
klara. Detta medför ett problem för många företag som arbetar aktivt med anställda som 
marknadsförare eftersom det är svårt att påverka vilka målgruppen känner. Om ett företag har 
mycket kontakt med studenter kan det medföra att bekantskapskretsen när det kommer till de 
anställda ökar. Dock minskar detta det autentiska värdet eftersom studenterna vet att de 
anställda blir bekant med dem för att marknadsföra sitt företag som attraktiv arbetsplats. 

Har målgruppen väl exponerats för en anställd blir nästa steg i trappan lättare. 
Uppmärksamhet ger människan automatiskt till en annan människa eftersom sociala koder 
påverkar att man ska lyssna på andra.  Det är också lättare att skapa en fortsatt 
uppmärksamhet vid samtal face-to-face. När det kommer till hur en person i målgruppen ska 
ta till sig informationen blir det vida komplext vilket informanterna diskuterade mycket. Vem 
personen är, hur väl man känner den, i vilken kontext man befinner sig i och dylikt spelar stor 
roll för hur man ska ta till sig situationen. 
 
När det kommer till att anställda påverkar målgruppen blir det en differentierad situation från 
vanliga kommunikationskampanjer. Detta eftersom det nästan aldrig är en medveten 
kommunikativ handling av anställda att tala om företaget i syfte att skapa ett positivt värde för 
arbetsplatsen. Även om den kan ha ett visst mått av medvetenhet i det syfte att kulturen på 
företaget är stark för att de anställda ska sprida den på ett positivt sätt, så har företag ingen 
kontroll över vad de anställda säger eller skriver till andra. Särskilt med sociala medier kan 
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denna brist på kontroll få oanade följder. Förr gick man hem till sin familj och vänner för att 
klaga på sitt arbete, nu kan man skriva negativa kommentarer på facebook och på så sätt 
sprida budskap till hundratals personer. 
Detta medför att företag måste ha en stark intern kultur som de anställda tagit till sig och 
gärna sprider vidare till andra. 

En fördel med anställda som kommunikationskanal är att de ofta delar samma sociala och 
kulturella  referensram eftersom de studenter de anställda kommer i kontakt med oftast är 
inom det egna nätverket. Detta medför att viljan att lita på informationen är hög och att ett 
värde lättare kan skapas. Är den anställda någon som delar samma subjektiva verklighet ökar 
chansen att studenten anser att även han/hon skulle gilla arbetsplatsen. Förutsatt då att den 
anställda säger positiva saker om sitt företag vilket kan sägas vara grundutmaningen för 
företaget. Att det är så pass viktigt för företag visar det alltmer framväxande intresset för 
employee branding, vilket även visades sig få stöd från informanterna i min undersökning då 
de uttalade sig om den höga graden av autenticitet hos kommunikationskanalen. 

En svårighet när det kommer till anställda som kommunikationskanal är att för företaget 
förmedla en helhetsbild av arbetsplatsen. Informanterna ansåg att det de får höra om oftast 
bara berörde den avdelning personen arbetade på, eller ibland bara negativa saker om någon 
kollega eller chef. Risken blir då att bilden av företaget avgörs av att den anställda enbart 
förmedlar sin irritation på en kollega vilket inte på något sätt gynnar företaget. Här blir det 
extra tydligt att företaget måste ha en stark kultur, image och profil som aktivt kommuniceras 
till de anställda för att de i sin tur ska kunna förmedla den rätta bilden för företaget. Att som 
företag arbeta aktivt med sitt SCR och även ha det som en viktig del i sin interna kultur kan 
medverka till att skapa ett positivt värde om det förmedlas från de anställda till studenter. För 
ett flertal informanter är detta mycket viktigt och för några till och med avgörande när de 
söker en arbetsplats. Det hjälper även till att skapa ett positivt värde rent allmänt eftersom det 
ligger i samhällets normer att uppskatta och tillskriva högre värden till det som är etiskt rätt. 

Oavsett om den anställde gett en positiv eller negativ bild av arbetsplatsen kan det väckta 
intresset leda till att personen söker mer kunskap kring hur det är att arbeta där. Åter igen 
emfaseras vikten av att som företag underlätta vidare informationssökning.

5.6 Jämförande analys
Den jämförande analysen avser dra fram huvudresultaten från analysen och med hjälp av 
dessa svara på de frågeställningar som ställts på uppsatsen. 

• Hur ser studenter på kommunikationskanalerna: face-to face, sociala medier, 
broschyrer samt anställda?

Den första frågeställningen, hur studenterna ser på de respektive kommunikationskanalerna 
besvaras till större del i resultatet och analysen och kommer därför ägnas mindre 
uppmärksamhet här. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de kanaler informanterna var mest positivt inställda till var 
anställda, sociala medier och föreläsningar tätt följt av mässor och sedan broschyrer som 
sämst. En kombination av flera kanaler togs även upp som positivt. 
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• Hur förhåller sig kommunikationskanalerna till varandra i fråga om effektivitet?

Anställda var de som informanterna ansåg ge den högsta autentiska bilden i motsats till 
broschyrerna. När det kom till sociala medier var de mest positiva aspekterna att det är 
lättillgängligt och transparent vilket medför att det är enklare att söka information där. Detta 
är både en för- och nackdel för företagen beroende på om de anställda är benägna att skriva 
positiva eller negativa saker. Detta fenomen visar i hög grad att vikten av att ha en stark intern 
kultur ökar i och med framväxten av sociala medier. Anställda måste ses som en 
kommunikationskanal dels face-to-face och dels på sociala medier eftersom det, mycket tack 
vare anonymitetsaspekten på Internet, kan skilja sig mycket hur de förmedlar budskap. 

Mässor, föreläsningar och studiebesök ansågs vara bäst för att få återkoppling professionellt, 
men med nackdelen att det i likhet med broschyrerna riskerar att få en alltför ytlig fasad. 
Särskilt mässor som kommunikationskanal skulle öka i värde, enligt min undersökning, om 
representanterna arbetade mer för att visa en så ärlig och autentisk fasad som möjligt. 
När det kom till sociala medier diskuterades trovärdigheten snarare i fråga om seriositet 
avhängande vilket forum företagen fanns på. Det är därför viktigt att inte klumpa ihop sociala 
medier till en och samma sak eftersom mångfalden gör att de kan ha i hög grad differentierade 
värden. 

När det kommer till räckvidden, hur stor chansen är att studenterna blir exponerade för 
budskapet i respektive kanal, ligger face-to-face kanalerna bäst till. Särskilt studiebesök och 
föreläsningar, med mässor som lite svårare då studenterna aktivt måste stanna och vilja prata. 
Anställda har en god möjlighet att få uppmärksamhet men här faller det mer på att studenter 
ska träffa de anställda som privatpersoner. Sociala medier har en fördel här genom att de kan 
medverka till att öka bekantskapskretsen. Broschyrerna var det flera av informanterna som sa 
sig inte läsa och sociala medier har svårt att nå fram i mediebruset. Samtliga 
kommunikationskanaler har alltså en utmaning vid exponeringssteget. 

För samtliga kommunikationskanaler är det viktigt att företagen har system för att lätt hitta 
mer information på Internet. Särskilt när det kommer till broschyrer är det viktigt eftersom de 
syftar till att skapa ett intresse för mer information, vilket de andra inte är beroende av i 
samma utsträckning.

Självklart kan inte företag använda sig av enbart en kommunikationskanal när de arbetar med 
employer branding, utan en kombination av flera får bättre effekt. Dock är det även viktigt att 
ta hänsyn till vilket slags företag det är och hur det vill profilera sig. Exempelvis kan ett 
konservativt bankföretag verka mer oseriöst på sociala medier än en reklambyrå. 
Med dagens tekniker går även kommunikationskanalerna ihop med varandra. Anställda finns 
på sociala medier, vilket ökar deras spridningskraft av budskap i hög grad och representanter 
från företag kan kontaktas via hemsida, email eller sociala medier. 

• Hur skapas ett positivt värde för ett företag hos studenterna?

För att svara på frågan om en kommunikationskanal är effektiv måste man veta i vilken grad 
den kan skapa ett positivt värde hos en person. För att få till stånd en attitydsförändring, vilket 
innebär att kanalen är effektiv krävs det att kanalen möjliggör för skapandet av värde.  

En avgörande faktor som framkommit under arbetet med studien är värdet av att budskapet 
framförs på ett autentiskt och äkta sätt. Kanalerna har olika förutsättningar för att uppfattas 
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som ärliga. Generellt uppfattas närmare källor som mer ärliga än källor som kändes ligga 
längre bort, exempelvis broschyrerna. Studenter är vana vid att skaffa sig kunskap, och vill de 
veta mer om något vänder sig de flesta till Internet. Detta har medfört att de är mer 
källkritiska och vill undersöka information från flera vinklar, vilket kan sägas lett till deras 
strävan efter så autentisk information som möjligt. En viktig aspekt av detta är som tidigare 
nämnts att företagen är medvetna om att studenter gärna söker information och därför 
underlättar denna informationssökning och även uppmuntrar den.

Studenter är en målgrupp som använder sig mycket av Internet och sociala medier och 
därmed har de flesta skapat en god kunskap kring dessa. För företag är det därför viktigt att 
veta de sociala koder som gäller på olika forum för att visa att de är ett företag som har koll 
vilket medför ett ökat värde för företaget som arbetsplats. 
Kunskap är överlag viktigt att visa för företagen, vilket exemplifieras väl vid den positiva 
inställningen till föreläsningar av representanter för företag. Studenter ägnar sin tid åt just 
kunskap och därför imponerar det att ett företag verkligen vet vad dom pratar om, vilket 
därmed bidrar till att skapa ett värde.
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6 Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen samt vilka mekanismer som kan tänkas ligga 
bakom uttalanden och fenomen. I slutet av kapitlet finns förslag till vidare forskning.

6.1 Sociala medier
En av de mer framträdande dragen vid diskussionerna kring sociala medier var bland annat 
fördelen med att ha företag samlat där man har mycket annat av sitt liv. Anledningen till detta 
kan vara generationens vana vid att ha saker på bekvämt räckhåll. För att få information om 
något krävs det inte längre att gå till ett bibliotek och slå upp i en bok, utan det görs lätt på en 
dator. Detta kan ha medfört att informanterna anser det vara positivt helt enkelt för att det 
kräver en mindre arbetsbelastning för dem. Som motsats till detta framkom även motviljan 
hos flera att blanda det privata livet som sociala medier ofta är med arbetssökande. Att 
åsikterna gick isär mycket, vissa tyckte det var negativt medan andra inte hade något emot det 
alls, är en intressant aspekt från företagens synvinkel. Vad är det som gör att informanterna 
har så olika uppfattningar kring detta? Antagligen spelar uppfostran, umgängeskrets och vana 
kring sociala medier stor roll. 

En annan intressant aspekt som framkom var att vissa ansåg sociala medier vara mycket 
oseriösa medan andra hade en helt annan bild av fenomenet. Även här förekom alltså 
motpoler mellan åsikterna. En anledning kan mycket väl vara kunskap kring de olika 
medierna. De som hade låg kunskap kring exempelvis twitter tenderade också att anse det 
vara mindre seriöst. En utmaning för företagen kan då vara att inte bara finnas på sociala 
medier, utan även utbilda kring fenomenet.  

6.2 Face-to-face
Den största nackdelen som framkom vid kontakt via kommunikationskanalen face-to-face 
visade sig vara att företagen inte framstod som autentiska. Men hur ska då företag agera för 
att visa en sannare fasad? Förslag från en informant, att de ska berätta att man får slita och 
arbeta hårt i början, kan kanske ses som ett bra upplägg. Uppenbarligen appellerar inte den 
alltför polerade fasaden till studenternas vilja till autenticitet, därför bör företagen eventuellt 
satsa på att helt enkelt bli ärligare. Tack vare den transparens, som särskilt Internet möjliggör 
till, kan den potentiella arbetskraften få mycket information från andra källor än företag hur 
det kan vara att arbeta där. Därför kan företag vinna på att vara ärligare i sin framtoning och 
förmedlande av kommunikation. 

En intressant aspekt som framkom var åsikten att det blir mindre autentiskt när den som 
kommer och föreläser är två år äldre och framgångsrik. Personen som förmedlar information 
om företaget är viktig för hur budskapet ska tas emot. Anledningen till detta skulle vara 
intressant att undersöka vidare då det är viktigt för företag att personen de skickar förmedlar 
en bra bild av företaget. Om flera delar åsikten om att personen i fråga har blivit framgångsrik 
för snabbt kan personen bli en nackdel för företaget. Varför denna åsikt förekommer kan 
alltså värt att spekulera i. En anledning kan vara den press flera informanter nämnde om att 
det känns oklart med arbete när de är klara. Att någon då lyckats bli framgångsrik på kort tid 
kan upplevas som alltför ologiskt och därför ifrågasätts autenticiteten hos personen. 

6.3 Broschyrer
Varför kommer det sig att broschyrer hamnade så lågt som kommunikationskanal? 
Informanterna uppgav att de gärna såg kommunikation från flera kanaler, men ändå vände sig 
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de flesta emot denna form av budskap. Eventuellt kan det röra sig om någon slags allmän syn 
om att denna generation ska gilla nya, gärna datoriserade kanaler och att broschyrer därmed 
blir en alltför gammaldags kommunikationskanal. Dock framkom det även åsikter om att det 
var positivt att ha något i handen att läsa, så kanske uppskattar informanterna kanalen mer än 
de erkände i gruppdiskussionen. En parallell kan dras till papperstidingar, som trots 
gratisversioner på Internet fortsätter sälja prenumerationer. Kanske uppskattar informanterna 
också känslan av att allt skrivet material inte finns på Internet. Utformningen på broschyren 
Balans I livet var mycket reklamliknande, kanske skulle broschyrer som inte hade samma 
annonsprägel tilltala informanterna mer. I likhet med kanalen face-to-face, bör företag alltså 
arbete mer på att försöka skapa en så sann och autentisk bild av sitt företag som möjligt. 

6.4 Anställda
Ett resultat av undersökningen visade sig vara att många av informanterna tyckte att anställda 
var den bästa kommunikationskanalen, vilket kan kopplas till tidigare undersökningar som 
visar detsamma, vilket jag berört i avsnitt 1.5.3 under rubriken Anställda. Anställda är den 
trovärdigaste källan för förstahandsinformation ansåg informanterna under diskussionen. 
Detta bör dock problematiseras och utforskas mer på djupet. Är det den bästa 
kommunikationskanalen även för företag? Diskussionerna visade även att informanterna 
ansåg att de flesta anställda berättar mycket negativt om sitt arbete, vilket kan ge en 
snedvriden bild av företaget även då kanalen fortfarande är trovärdig. En annan aspekt är i 
vilken grad kanalen är så trovärdig som informanterna anser. I förhållande till de övriga 
kanalerna då det var mycket källkritiska, fanns inte samma ifrågasättande förhållningsätt till 
anställda vilket kan leda till att de tror sig få en trovärdig bild som kanske inte stämmer alls.

Rätt utnyttjat kan dock kanalen anses vara mycket effektiv, men det krävs att företagen 
arbetar aktivt med sitt employee brand för att utnyttja dess potential till fullo. Detta kommer 
antagligen bli alltmer viktigt i framtiden med tanke på den ökande transparensen sociala 
medier bidrar till. 

6.5 Avslutning
Att hitta den effektivaste kommunikationskanalen för att kommunicera sitt employer brand till 
studenter är en utmaning för alla företag. Kommunikationsnätet är komplext och i målgruppen 
finns flera motpoler när det kommer till åsikter. Mer forskning skulle behövas, men med 
tanke på det accelererande intresset för employer branding hos företag är det antagligen något 
allt fler kommer att studera i framtiden. 

Min undersökningen syftade till att göra ett försök att veta mer om hur studenter tänker kring 
kommunikationskanaler, och även då många intressanta tankar framkom, är det av vikt att 
bredda området och gå djupare. Exempelvis kan åsikterna från studenter på Uppsala 
universitet vara avvikande från studenter på exempelvis Lunds universitet . Vilken slags 
universitet och var i landet målgruppen befinner sig kan innebära skiftande attityder vad gäller 
åsikter kring kommunikationskanaler. Vilket program studenterna går kan även vara 
avgörande för vilket intryck de har fått av olika kanaler. Även då undersökningen strävade 
efter att blanda programtillhörighet för att få så stor bredd som möjligt, kan en undersökning 
baserad på endast ett eller två program få en annan vinkel på fenomenet. 

6.6 Fortsatt forskning
En svårighet för företag som jag stött på i mitt arbete med uppsatsen är att locka folk till 
anställning vid företag inom vissa branscher. Exempelvis kan större skönhetsföretag ha 
svårigheter att hitta duktiga IT-tekniker eftersom de utbildningarna domineras av män med 
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generellt mindre intresse för att arbeta med make-up. För att inte halka efter på dessa 
avdelningar måste företag som har svårt att rekrytera på grund av bristande intresse arbeta 
ännu mer med employer branding. Vilka utmaningar och lösningar som finns på detta 
problem skulle vara intressant att undersöka vidare.

Ytterligare en aspekt som framkom vid undersökningen var vissa negativa kommentarer om 
att arbeta för Accenture. Accenture är ett konsultföretag inom managemant, IT och 
outsourcing, som arbetar väldigt mycket med sitt employer brand. Intressant att undersöka 
skulle vara om det finns en negativ syn till att arbeta på företaget, och om så är fallet, vad har 
misslyckats i deras employer branding?
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Intervjuguide

Inledande frågor
Vilka program går ni?

Hur länge har ni kvar på er utbildning?

Vart vill ni helst jobba när ni är klara?

Är det något eller några företag där ni har fått en bra uppfattning om hur det skulle vara att 

arbeta?

Introduktionsfrågor

Vad anser ni om att företag söker upp er med förhoppningar om framtida anställningar?

Var/hur kommer ni oftast i kontakt med företag?

Nyckelfrågor

Kommunikationskanaler

Vad anser ni om att allt fler företag använder sig av sociala medier för att göra reklam för sin 

arbetsplats?

Exempel på webbaserade mötesplatser. http://www.linkedin.com/ 

Exempel med facebook, Östersunds kommun

.http://www.facebook.com/#!/pages/Ostersund-Sweden/Lediga-jobb-i-Ostersunds-

kommun/295953034841  

Exempel med twitter,  http://www.jobbtweet.se/ -

Face-to-face

I vilka sammanhang har ni stött på företag som vill locka er till en eventuell anställning?

Vilka för och nackdelar finns det med att företagen kommer ut till universiteten?

Hur väl tror ni att dessa speglar verkligheten på företaget?

Broschyrer

Vad tycker ni om att läsa om företag i de här, eller liknande broschyrer?

Skulle det på något sätt kunna avgöra vart ni väljer att söka arbete i framtiden?

Hur väl tror ni den speglar verkligheten?
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Anställda

Har ni en bild av hur det är att vara anställd på något företag enbart genom att ni känner någon 

som jobbar där?

Hur mycket information om företag och om hur det är att arbeta där får ni av vänner eller 

bekanta som är anställda där? (uppskattningsvis)

Hur ser ni på denna information, litar mer/mindre på den?

Hur bra är detta sätt för att få information om hur det skulle vara att jobba på företaget?

Kan det leda till att man söker jobb på ett företag i framtiden?

Speglar de verkligheten?

Avslutande frågor
Vilken kommunikationskanal tror ni är bäst/sämst för att nå ut till er?
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