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Abstract 
 

Title: Employer Branding – Medias Influence on Vattenfall’s Employer Brand (Employer 

Branding – Medias påverkan på Vattenfalls arbetsgivarvarumärke) 

Number of pages: 53 including enclosures 

Author: Kristin Larsson Lindholm 

Tutor: Peder Hård af Segerstad 

Course: Media and Communication Studies C 

Period: Fall semester 2010 

University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, 

Uppsala University. 

Purpose/Aim: The aim of this study is to examine how a negative media image influences the 

Employer Brand of the Swedish company Vattenfall. First of all I will examine if Vattenfall 

have a strong Employer Brand and then if the media image have any influence over the 

Employer Brand. My hypothesis is that Vattenfall’s Corporate Culture is a big part of the 

Employer Brand and because of that negative media images has no power to influence on 

Vattenfall’s Employer Brand. The second aim is therefore to examine if the hypothesis is 

correct.     

Material/Method: The methods used in the study are two interviews with employees of 

Vattenfall and three group discussions with possible future employees to Vattenfall – students 

who are studying in the field of energy. 

Main results: The study has three main results. First, the visible structures of Vattenfall’s 

Employer Brand are strong among the students. Second, a negative media image does not 

influence the Employer Brand of Vattenfall because the students have a lot of knowledge in 

this particular field and that makes them a well-aware audience. Third, the hypothesis is 

correct. The corporate culture is a big part of the Employer Brand, mainly the artifacts of the 

company and the students underlying assumptions of the employer.  

Keywords: Employer Brand, Employer Branding, Media, Corporate Culture 

 

 

 

 



3 
 

Förord 
Uppsatsen handlar om medias eventuella påverkan på Vattenfalls arbetsgivarvarumärke. Idén 

grundar sig i tankar kring den makt som media har inom de flesta områden i dagens digitala 

samhälle. I samband med en förestående examen i Medie- och kommunikationsvetenskap 

med marknadsföring som biämne föll det sig naturligt att begreppet varumärke skulle finnas 

med i uppsatsen. Något som förmodligen alla studenter, som närmar sig en examen, funderar 

på är det blivande yrket och den framtida arbetsgivaren. Tanken slog mig att företag på något 

sätt måste locka potentiella anställda genom att marknadsföra sig som bra arbetsgivare. Vid 

en noggrann genomgång av litteraturen på området möttes jag av termen Employer Branding. 

Det kan översättas som företagens arbete med att kommunicera ett arbetsgivarvarumärke till 

anställda och potentiella anställda. Vid vidare efterforskning förstod jag att det var ett relativt 

nytt och outforskat fenomen som dykt upp i samband med att riskerna för att extern påverkan 

växer. Ett svenskt företag som på senare tid utsatts för en extern påverkan i form av negativ 

mediepublicering är Vattenfall. Företaget är samtidigt rankat i Företagsbarometern som den 

mest attraktiva arbetsgivaren inom området energi. Med detta motsägelsefulla förhållande 

som utgångspunkt ville jag veta mera. 

Jag vill rikta ett stort Tack till informanterna och deltagarna i fokusgrupperna, som gjort 

uppsatsarbetet möjligt. Tack också till Peder Hård af Segerstad som genom sin handledning 

hjälpt mig fram till färdig uppsats. Ett stort Tack även till mina närmaste som stöttat mig 

under denna termin.  

 

Trevlig läsning! 

Kristin Larsson Lindholm 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur en negativ mediebild påverkar Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke gentemot målgruppen studenter. Först undersöktes om Vattenfall 

verkligen uppvisar ett starkt arbetsgivarvarumärke hos målgruppen. Sedan undersöktes hur 

arbetsgivarvarumärket eventuellt påverkats av den negativa mediebilden. Min hypotes har 

varit att Vattenfalls företagskultur är så djupt förankrad i arbetsgivarvarumärket att 

målgruppen studenter i dagsläget inte påverkats av medias negativa publiceringar, syftet har 

därför också varit att undersöka om den hypotesen stämmer. Tidigare vetenskaplig forskning 

kring Employer Branding saknas men begreppet är högst aktuellt och därför har teorier 

utvecklats under senare år. Jag har främst använt mig av Backhaus & Tikoo’s teorier kring 

hur arbetet med ett arbetsgivarvarumärke leder till vilken image målgruppen har utifrån sina 

associationer kring arbetsgivaren, kännedom kring arbetsgivaren, arbetsgivarens kvalitet samt 

lojalitet till arbetsgivaren. Schein’s teori om företagens tre kulturnivåer har vidare varit en 

betydande del av uppsatsen. Ytterligare teorier som berör mediemakt har använts.  

Till den empiriska delen har jag tillämpat två kvalitativa metoder – samtalsintervju och 

fokusgruppsintervju. Jag har genom intervjuer med anställda på Vattenfall och fokusgrupper 

med målgruppen studenter, försökt belysa om Vattenfall uppvisar ett starkt arbets-

givarvarumärke. Med hjälp av fokusgrupperna har jag också försökt belysa hur 

arbetsgivarvarumärket eventuellt påverkats av en negativ mediebild. Hypotesen och därmed 

företagskulturens roll i arbetsgivarvarumärket utreds utifrån diskussionen från fokusgrupps-

sessionerna. Jag kan se tre tydliga resultat av min undersökning. För det första uppvisar 

Vattenfall ett starkt synligt arbetsgivarvarumärke hos målgruppen studenter. Målgruppen 

förmedlar emellertid inte balansen mellan arbete och privatliv som företaget också vill 

kommunicera ut. För det andra har Vattenfalls arbetsgivarvarumärke inte påverkats av 

negativa medieangrepp i dagsläget, eftersom studenterna är en medveten och aktiv publik. För 

det tredje stämmer hypotesen eftersom att ytterligare en anledning till att studenterna inte 

påverkats är att Vattenfalls företagskultur, präglad av synliga strukturer, lång historia, statlig 

tradition samt miljöansvar, är djupt förankrad i arbetsgivarvarumärket. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel introduceras ämnet för uppsatsen. Därefter belyses arbetets centrala 

problem och syfte, som leder till tre huvudfrågeställningar. Vidare redogörs för uppsatsens 

avgränsningar, disposition och tidigare forskning kring ämnet.  

 

1.1 Introduktion 

Varför gillar vi vissa människor mer än andra? Hur utmärker sig de förra? Det kan handla om 

en specifik klädstil eller bara ett visst beteende. Människor vi lär känna på djupet har på något 

sätt gjort en ansträngning för att fånga vår uppmärksamhet. Men bilden av din nya bekantskap 

kan snabbt förändras. Ett rykte om personen som du ville lära känna på djupet kan göra att ni 

förmodligen inte kommer bli vänner förrän han eller hon bevisat motsatsen. På liknande sätt 

värderar vi olika företag. Varför är vissa arbetsgivare mer attraktiva än andra? Hur utmärker 

sig en arbetsgivare så att vi rankar den högre än en annan, utan att ens arbeta på företaget? 

När vi värderar en arbetsgivare är det i termer av lön, självförverkligande, jobbtider, 

karriärmöjligheter etc. Man värderar företag och arbetsgivare dels utifrån vad företaget 

antyder om sig själva som arbetsgivare, men dels också vad vi hör från externa källor som 

vänner och bekanta – men även från media. När vi söker jobb är all information av intresse. 

Det kan det handla om företagets framställning, en logotyp eller ett visst beteende från redan 

anställda på företaget. För att vi ska ranka en arbetsgivare högre än en annan måste företaget 

anstränga sig för att fånga vår uppmärksamhet för att vi, de potentiella anställda, ska lära 

känna företaget på djupet. Liksom när det gäller människor, handlar det för företaget om att 

visa upp sig. Det kan handla om berättelser om företaget som arbetsgivare, föreläsningar, 

sponsring etc. I potentiella anställdas medvetande konkurrerar arbetsgivare med andra 

arbetsgivare och det gäller således att utmärka sig. Företagens kanske största konkurrent är 

idag media och dess negativa påverkan. Ett företag som de senaste åren utsatts för negativ 

mediepublicering är Vattenfall AB. Några av de skriverier och avslöjanden som medierna 

gjort handlar om planer på att sälja ut det svenska elnätet, kärnkraftreaktorer som står stilla i 

Tyskland samt uppköpet av det holländska energibolaget Nuon som anses vara alltför 

beroende av fossila bränslen. Mediepubliceringarna handlar främst om Vattenfalls verksamhet 

och ifrågasättande av företagets klimatansvar. Många kallar det för onödig mediestorm och 

andra kallar det för befogad kritik. Det viktiga för uppsatsens fokus är att omvärlden i högsta 

grad är beroende av vad medierna rapporterar och att det därför är viktigt för företag idag att 

ha ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera potentiella anställda.  

 

1.2 Problemformulering 

Arbetsgivarvarumärke eller Employer Brand är den arbetsgivarimage ett företag skapar för att 

attrahera potentiella anställda (se avsnitt 3.3). Som arbetsgivare är det viktigt att ha ett starkt 

arbetsgivarvarumärke som kan stå emot påverkan från externa faktorer. Ett välkänt faktum är 

att företag dagligen brottas med medias inflytande på verksamheten i form av skriverier, 

avslöjanden och spekulationer. Dagens digitala värld gör det lätt för medierna att sprida 

rykten och publicera negativ kritik om ett företags verksamhet. Vattenfall AB är ett företag 

som under de senaste åren varit mycket omtalat i media, och då särskilt ställts mot väggen för 

bristande hantering av klimatfrågor. Samtidigt är företaget högt rankat inom området energi – 

när det gäller målgruppen studenter som den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Detta 

kan tyckas motsägelsefullt, och min hypotes är därför att Vattenfalls företagskultur är så djupt 

förankrad i arbetsgivarvarumärket ett att negativ mediepublicering i dagsläget inte skadar 

Vattenfall som en attraktiv arbetsgivare gentemot målgruppen studenter.  
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1.3 Syfte 

Utifrån problemformuleringen är syftet med uppsatsen att öka förståelsen för hur en negativ 

mediebild påverkar Vattenfalls arbetsgivarvarumärke gentemot målgruppen studenter. Först 

undersöks om Vattenfall verkligen uppvisar ett starkt arbetsgivarvarumärke hos studenter. 

Sedan undersöks hur arbetsgivarvarumärket eventuellt påverkats av en negativ mediebild. 

Eftersom min hypotes är att Vattenfalls företagskultur är så djupt förankrad i 

arbetsgivarvarumärket att målgruppen studenter ännu inte påverkats av en negativ mediebild, 

är syftet också att undersöka om hypotesen stämmer.   

 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har följande tre frågor ställts. Dessa utgör uppsatsen tre teman.  

1. Hur starkt är Vattenfalls arbetsgivarvarumärke hos målgruppen studenter? 

2. Gentemot målgruppen studenter, hur påverkas Vattenfalls arbetsgivarvarumärke av 

en negativ mediebild? 

3. Vilken roll spelar Vattenfalls företagskultur för arbetsgivarvarumärket?  

 

1.5 Avgränsning 

Det ena av uppsatsens syften är att undersöka hur en negativ mediebild påverkar Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke. En negativ mediebild framträder när medierna inför allmänheten 

framställer ett företag på ett negativt sätt under en längre period. I det här arbetet kommer den 

negativa mediebilden att utgöras av tre stora medieangrepp som Vattenfall utsattes för under 

åren 2009-2010 – försäljningen av elnätet, stillastående kärnkraftverk i Tyskland samt 

uppköpet av det holländska energibolaget Nuon. En sammanfattning av de tre angreppen 

presenteras i avsnitt 2.2. Händelserna fick stor uppmärksamhet med stora rubriker i all media. 

En sammanfattande artikel om Vattenfalls sammanbrott publicerades i Svenska Dagbladet i 

slutet av år 2009 och berör alla tre händelser.1 Därför har jag valt just dessa medieangrepp 

som grund för min slutsats att Vattenfall fått kämpa mot en negativ mediebild. Under 2010 

tillsatte Vattenfall två nya chefer för medierelationer. De har i flera sammanhang 

kommenterat att pressen gått hårt åt företaget de senaste åren och deras uppgift är att sprida en 

mer positiv mediebild av Vattenfall.2 Att Vattenfall själva hävdar att det stormat i medierna 

kring företaget stärker argumentet att Vattenfall under 2009-2010 haft en negativ mediebild. 

Vattenfall arbetar med arbetsgivarvarumärket på olika sätt i länderna där Vattenfall har sin 

verksamhet. Uppsatsen är för begränsad för att jag ska kunna utreda alla länders sätt att 

kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. En given avgränsning är därför det område där jag 

har störst möjligheter till kontakt med företaget. När jag skriver om Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke menar jag således Vattenfall i Sverige/Norden. När jag presenterar den 

negativa mediebilden kring Vattenfalls tyska kärnkraftverk i avsnitt 2.2.2 exemplifierar jag 

endast negativa mediepubliceringar från svensk media. Varumärkesarbetet i området 

Sverige/Norden är detsamma oavsett vilket land medierna rapporterar om.   

                                                           
1 Svenska Dagbladet: < http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vattenfall-sa-gick-sammanbrottet-till_3827371.svd 

> Referensen upprättad: 2010-12-20. 
2
 Informant 2 via telefonsamtal, 2011-01-15. 
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Employer Branding är den arbetsprocess som företag utövar i syfte att behålla medarbetare 

samt attrahera potentiella medarbetare. Företagsbarometern3
 är en rankinglista där studenter 

årligen rankar arbetsgivare. Eftersom det endast är potentiella medarbetare som medverkat i 

årets undersökning och rankat Vattenfall högt i förhållande till andra energiföretag (se avsnitt 

2.1), har jag valt att avgränsa undersökningen till potentiella anställda. Att ytterligare 

undersöka hur redan anställda uppfattar medias påverkan på arbetsgivarvarumärket skulle 

falla utanför ramen för forskningsproblemet. Vattenfalls målgrupp gällande arbetsgivar-

varumärket är studenter inom energiområdet och så kallade Young Professionals – unga 

yrkesverksamma med ett till åtta års arbetslivserfarenhet inom energiområdet. De som 

medverkade i Företagsbarometern år 2010 var studenter som ännu inte tagit examen. 

Eftersom barometern är en viktig utgångspunkt för mitt syfte har jag, i uppsatsen, valt att 

avgränsa målgruppen för fokusgrupper till studenter inom energiområdet. För att praktiskt 

kunna genomföra fokusgruppsintervjuer inom ramen för uppsatsen har intervjuerna gjorts 

med studenter som läser Energisystem vid Uppsala universitet. 

 

1.6 Disposition och kommentarer 

Uppsatsen består av sju kapitel med ett antal tillhörande underavsnitt som samtliga redovisas i 

den inledande innehållsförteckningen. Varje kapitel inleds med en kort redogörelse för 

innehållet, som därför inte beskrivs närmare här. Det kan istället vara värt att notera följande.  

Källkritiken har ingen egen rubrik utan har bakats in i den löpande texten, framförallt i 

metodkapitlet. Vidare är teorikapitlet placerat före metodkapitlet eftersom teorierna har styrt 

vilka metoder som valts för undersökningarna och deras genomförande. I metodkapitlet har 

jag valt att återkomma till samma rubriker för att läsaren lättare ska kunna följa med i 

resonemanget. Målet har varit att utifrån teorierna välja lämpliga metoder för de empiriska 

undersökningarna, som utförts i form av intervjuer och diskussioner i fokusgrupper. De 

inledande frågeställningarna besvaras sedan i ställd turordning i analysen. Undersökningen 

avslutas med en diskussion.  

Till uppsatsen bifogas intervjuunderlagen som bilagor. De artiklar som speglar de i uppsatsen 

nämnda medieangreppen på Vattenfall, och som utgjort stimulansmaterial för 

fokusgruppernas diskussioner, bifogas också. Ytterligare bilagor utgörs av en lista över 

informanter och deltagare i samtalen, samt ett mail från Academic Work. Transkriberingar av 

intervjuer och fokusgruppsdiskussioner finns tillgängliga hos författaren. 

 

1.7 Tidigare forskning 

Employer Branding är ett relativ nytt begrepp inom forskningen. Därför finns det få 

vetenskapliga studier gjorda kring ämnet. Det kan emellertid konstateras att begreppet 

Employer Branding är ett aktuellt fenomen som är på frammarsch inom 

marknadsföringsforskningen. På grund av påverkan från externa faktorer, så som 

konkurrenter och media, blir arbetsgivare mer och mer beroende av att attrahera potentiella 

anställda. Det är något vi ser överallt idag.  

Det finns många teorier kring Employer Branding, men det är alltså svårt att hitta 

vetenskapliga studier där teorierna empiriskt prövas. Begreppets aktualitet kan istället visas 

genom innehållet i ett mail som kom till mig ett par dagar innan inlämnandet av denna 

                                                           
3
 Universum: < http://www.universumglobal.com/News-releases/Sweden-2010/ForetagsBarometern-2010 > 

Referensen upprättad: 2010-11-20. 
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uppsats. Academic Work ombad mig delta i undersökningen CareerIndex för att betygsätta 

Sveriges bästa arbetsgivare. Syftet var att uppnå ökad förståelse för hur studenter och unga 

yrkesverksamma tänker kring potentiella arbetsgivare och deras arbetsgivarvarumärken (se 

bilaga 5). Företaget Universum anses vara den globala ledaren för Employer Branding och 

låter årligen högskole- och universitetsstudenter i Företagsbarometern ranka Sveriges bästa 

arbetsgivare. Företaget har genom undersökningar uppmärksammat vikten av ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. I 2010 års barometer framkom att det viktigaste för studenterna var en 

arbetsgivare som erbjuder trygghet och stabilitet men också utvecklingsmöjligheter.4 Kanske 

kan denna aktualitet förklara varför tidigare vetenskapliga studier i ämnet ännu saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Universum: < http://www.universumglobal.com/News-releases/Sweden-2010/ForetagsBarometern-2010 > 

Referensen upprättad: 2010-11-20. 
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2 Bakgrund 
Här ges inledningsvis en kort beskrivning av elbolaget Vattenfall. Därpå introduceras de tre 

negativa medieangreppen som, i uppsatsen, utgör exempel på den negativa mediebilden på 

Vattenfalls verksamhet.   

 

2.1 Vattenfall AB 

Vattenfall i Sverige fokuserar på att producera, distribuera och sälja el till privatkunder runt 

om i landet. Sammanlagt har Vattenfall cirka 900000 elkunder, vilket gör att företaget är 

landets största nätoperatör. Cirka 50 procent av Sveriges elproduktion står Vattenfall för, 

främst från kärnkraft och vattenkraft men också från vindkraft.5 Vattenfall utvecklar bland 

annat elnäten för att kunna erbjuda kunderna bättre möjlighet till elanslutning och 

energieffektiviseringar. Elnäten ses som en avgörande faktor för att nå klimatmålen ”20-20-

20”. Värmeproduktion från biobränsle och fjärrvärme är också betydande verksamheter för 

Vattenfall.  Energin från det varma vattnet ger värme till bostäder, företag och andra 

verksamheter.6  

Vattenfall AB är moderbolag till den stora Vattenfallkoncernen och ägs till 100 procent av 

svenska staten. Verksamheten startade år 19097 och bedrivs på fem olika platser – Polen, 

Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Norden innefattandes länderna Sverige, 

Danmark och Finland.8 Vattenfall i Norden har som mål att vara klimatneutral år 2030, vilket 

innebär att de använder sig av koldioxidsnål produktion, satsar på resurseffektivitet och 

minskar farliga utsläpp för människan och naturen.9 Vattenfall själva hävdar i sin miljöpolicy 

att ”Vattenfalls ambition är att vara Nummer Ett för miljön och vara erkänd för detta”.10 

På Vattenfall arbetar ca 42000 anställda varav 9500 endast i Sverige.11 Företagsbarometern är 

en rankinglista som årligen rankar arbetsgivare i Universums undersökning av högskole- och 

universitetsstudenter. Frågorna som ställs behandlar karriärförväntningar och 

arbetsgivarpreferenser. I årets företagsbarometer (2010) har sammanlagt 16791 studenter 

inom ekonomi, teknik, juridik, IT och fastighetsmäklare svarat. De flesta är studenter med ett 

års arbetslivserfarenhet som ännu inte tagit examen.12 Företagsbarometern visar att Vattenfall 

rankas som den mest attraktiva arbetsgivaren i energibranschen.13Vattenfall hamnar även fyra 

bland civilingenjörer och intar plats tio bland högskoleingenjörer.14 Också inom övriga 

branscher har Vattenfall stigit i popularitet sedan förra årets Företagsbarometer. Inom 

                                                           
5
 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/vattenfall-i-norden.htm > Referensen upprättad: 2010-11-15. 

6
 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/vara-elnat.htm > Referensen upprättad: 2010-11-15. 

7
 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/koncernens-historia.htm >Referensen upprättad: 2010-11-15. 

8
 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/vattenfallkoncernen.htm > Referensen upprättad: 2010-11-15. 

9
 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/miljo.htm > Referensen upprättad: 2010-11-15. 

10
 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/miljo_111984.htm > Referensen upprättad: 2010-11-15.  

11
 Campus: < http://www.campus.se/Arbetsgivare/Alla-Arbetsgivare/V/Vattenfall > Referensen upprättad: 2010-

11-22. 
12

 Universum: < http://www.universumglobal.com/News-releases/Sweden-2010/ForetagsBarometern-2010 > 

Referensen upprättad: 2010-11-20. 
13

 Vattenfall: < http://www.vattenfall.se/sv/news-

details_152996.htm?newsid=F83C855A37204618B3C29D492E8C12C5 > Referensen upprättad: 2010-11-22. 
14

 Universums: < http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/The-National-

Editions/Swedish-Student-Survey > Referensen upprättad: 2010-11-22. 



12 
 

kategorin IT/Data klättrar Vattenfall fjorton placeringar mot toppen och inom Ekonomi tar 

företaget fem steg uppåt på rankinglistan.15 

 

2.2 Negativ mediebild 

Se även avsnittet om avgränsning, 1.5. 

2.2.1 Försäljning av det svenska elnätet 

Den 10 november 2009 avslöjar TV4 att Vattenfall planerar att sälja det svenska elnätet i syfte 

att köpa brittisk kärnkraft. TV-kanalen hävdar att de tagit del av ett internt styrdokument där 

uppgifterna bekräftas. Det är Vattenfalls VD som enligt dokumentet ligger bakom planerna, 

men han vägrar enligt Dagens Nyheter att låta sig intervjuas. Bolagets presschef menar att 

Vattenfall inte kan kommentera alla rykten som går kring verksamheten och så länge som det 

inte finns ett beslut om affärer så vill inte VD:n kommentera. Vattenfalls vice VD ska ha 

motsatt sig en försäljning och avgår därför strax efter avslöjandet. Medierna hävdar att en 

försäljning av elnätet, för att istället köpa brittisk kärnkraft, skulle vara en skandal eftersom 

det går helt emot Vattenfalls satsningar på förnyelsebar energi.16 

 

2.2.2 Stillastående kärnkraftverk i Tyskland 

I juni 2009 blev det kortslutning i en transformator till Vattenfalls tyska kärnkraftverk 

Krümmel och senare upptäcktes att reaktorn hade skadade bränsleelement. Olyckan väckte 

stor uppmärksamhet bland Tysklands befolkning eftersom Krümmel stått stilla i två år efter en 

liknande olycka 2007. Samma år stängdes ett annat av Vattenfalls tyska kärnkraftverk, 

Brunsbüttel, och det är ur drift än idag. Medierna kritiserar Vattenfall för slapp skötsel av sina 

kärnkraftverk och Vattenfalls VD blir särskilt kritiserad. Svenska Dagbladet skriver att 

Vattenfalls VD gärna framstår som en miljökämpe som alltid tänker på klimatet, men i och 

med stillastående kärnkraftverk i Tyskland anses det som ett skämt för svensk klimatpolitik 

att Vattenfalls VD utsetts till rådgivare i klimatfrågor 2006.17 

 

2.2.3 Uppköpet av Nuon 

I februari 2010 presenterar Vattenfall ett köp av det holländska energibolaget Nuon i syfte att 

bli den ledande energijätten i Europa. Media skriver att Miljöpartiet är stor motståndare 

eftersom de anser att uppköpet innebär ett beroende av fossila bränslen. I Vattenfalls 

bolagsordning hävdar bolaget själva att de är ledande i utvecklandet av ett alternativt 

energisystem, vilket uppköpet av det holländska energibolaget inte stödjer. Anledningen är att 

Nuons nuvarande energitillverkning i huvudsak sker med fossila bränslen, varav kol utgör 36 

procent. Affären kostar Vattenfall cirka hundra miljarder kronor. Medierna hävdar att 

Vattenfall istället borde lägga dessa hundra miljarder på alternativ energiproduktion, något 

som skulle vara i enlighet med Vattenfalls bolagsordning.18 

                                                           
15

 Vattenfall: < http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/18/vattenfall-populart-bland-teknikstudenter/ > 2010-11-

15. 
16

 Dagens Media: < http://www.dagensmedia.se/karriar/article123310.ece > Referenserna upprättade: 2010-12-

01 & Dagens Nyheter: < http://www.dn.se/ekonomi/vattenfall-tanker-salja-elnatet > Referenserna upprättade: 

2010-12-01. 
17

 Svenska Dagbladet: < http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vattenfall-sa-gick-sammanbrottet-

till_3827371.svd > Referensen upprättad: 2010-12-01. 
18

 E24 Näringsliv: < http://www.e24.se/makro/politik/stoppa-kopet-av-nuon_1116601.e24 > Referensen 

upprättad: 2010-12-01. 
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3 Teori 
Kapitlet inleds med några teorier kring medias makt att påverka en publik. Vidare 

introduceras fenomenet varumärkesbyggande och därefter redogörs för begreppet Employer 

Branding och sambandet mellan företagskultur och arbetsgivarvarumärke.   

 

3.1 Mediemakt 

Larsson menar att medier väljer ut nyheter och har rätten att ha synpunkter på händelser som 

de uppmärksammar. En viktig del av mediemakten är att de alltid får sista ordet.19 Eriksson 

menar att massmedia har en betydande roll för företags image därför att medierna påverkar 

övriga intressenter, till exempel potentiella anställda. Ett företag kan ha en positiv, negativ 

eller diffus mediebild. En positiv mediebild vill företag vårda väl, en negativ mediebild 

drabbar företagets utveckling och en diffus bild är riskabel på så sätt att mediebilden inte har 

någon stabilitet och snabbt kan förändras mot en negativ bild vid till exempel negativ 

publicering.20 Thomson menar att medierna skapar en synlighet som gör det möjligt att sprida 

budskap i betydligt större omfattning än tidigare, men att synligheten också innebär risker 

som kan leda till en negativ eller diffus mediebild. Hur mycket företag och dess ledare än 

försöker kontrollera sin synlighet i medierna, kan de inte kontrollera det helt. Thomson tar 

bland annat upp skandalen som exempel. En skandal innebär att medierna (journalister) 

avslöjar något som ett företag egentligen vill hemlighålla. Det kan handla om viss information 

eller en aktivitet som företaget vill undanhålla och dölja för allmänheten. Genom medierna 

kastas skandalen ut i det offentliga rummet och äventyrar den offentliga bild som ett företag 

eller ledare egentligen vill visa upp.21 Larsson pratar också om att mediernas publik kan vara 

mer eller mindre aktiv beroende på kunskap och involvering. Publiken kan vara inaktiv, 

uppväckt eller medveten. En inaktiv publik har inga kunskaper kring det publicerade och även 

låg involvering. En väckt publik har låg kunskap men hög involvering, medan en medveten 

publik istället har hög kunskap och låg involvering. Den medvetna publiken kan bli aktiv om 

den även visar ett högt värde av involvering.22  

I McQuail’s Mass Communication Theory beskrivs att publiken lär sig från nyheter och blir 

mer informerad än den var innan. I vilken utsträckning nyheter har någon effekt beror på 

möjligheten att nå en publik som uppmärksammar nyheten, förstår den och kan bära med sig 

den i sitt medvetande.23 Begreppet Agenda-setting myntades av McCombs & Shaw och syftar 

till att beskriva hur nyheterna som medierna lyfter fram blir viktiga för publiken och 

medborgarna. Medierna bestämmer vilka nyheter som anses ”nyhetsvärdiga” och bestämmer 

hur mycket plats dessa nyheter ska få i kommunikationen till allmänheten. Möjligheten att 

influera publiken och kontrollera rubrikerna till den allmänna dagordningen gör således att 

medierna har en ”agendasättande” roll.24 Trenaman & McQuail menar att omgivningen 

funderar kring det som medierna skriver om, men inte vad medierna skriver om och medierna 

sätter därmed också agendan för vad som ska diskuteras i samhället.25 Enligt Rogers & 

                                                           
19

 Larsson, Lars-Åke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (3e uppl.), Studentlitteratur, Lund 2008, s. 267. 
20

 Eriksson, Peter, Planerad kommunikation – strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, (5e uppl.), 

Liber, Malmö 2007, s. 101. 
21

 Thompson, John B., Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg 2004, s. 181-184. 
22

 Larsson, Lars-Åke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (3e uppl.), Studentlitteratur, Lund 2008, s. 145. 
23

 McQuail, Dennis, McQuail’s Mass Communication Theory, (5
th

 ed.), SAGE Publications, London 2005, s. 

504. 
24

 Larsson, Lars-Åke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (3e uppl.), Studentlitteratur, Lund 2008, s. 54. 
25

 McQuail, Dennis, McQuail’s Mass Communication Theory, (5
th

 ed.), SAGE Publications, London 2005, s. 

512. 
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Dearing delar publiken inte alltid samma värderingar som medierna. Hur trovärdigheten i 

mediernas innehåll upplevs bland befolkningen kan variera och innehållet kan dessutom ha 

olika effekt på olika människor. Det beror på att alla människor har olika erfarenheter och 

värderingar och mediebilden kan således variera beroende på vem medierna försöker nå.26  

Framing handlar om hur nyheter presenteras i media, hur de är ”inramade” för att tilltala en 

publik. Framing innefattar urval av en nyhetshändelse, det vill säga utpekande av detaljer som 

ger större effekt på mottagaren. Entman beskriver att de huvudsakliga aspekterna av framing 

innebär att definiera problem, analysera en orsak, göra moraliska bedömningar och föreslå 

vad som kan göras för att hjälpa eller gottgöra skadan eller problemet. Genom denna process 

kan media bestämma vilken effekt en nyhet ska få hos offentligheten. Han understryker att 

även publiken ”ramar in” nyheterna utifrån egna erfarenheter och värderingar. Entman 

exemplifierar framing genom att beskriva två nyheter rapporterade av USA. Den första 

nyheten berörde det koreanska flyplanet KAL 007 som sköts ner av ett Sovjetplan 1983 och 

den andra nyheten handlade om det iranska civilplanet Iran Air 655 som sköts ner av ett 

amerikanskt marinfartyg 1988. Dessa två likartade nyheter ”ramades in” och rapporterades på 

olika sätt till den amerikanska befolkningen. KAL 007 sades vara en attack där motivet var 

avsiktligt och nyheten fokuserade mycket på de känslomässiga effekterna som dådet hade. 

Iran Air 655 rapporterades istället som ett stort misstag, en olycka, en tragedi och nyheten 

genomsyrades av att olyckan orsakades av ett tekniskt problem. Framing beskriver alltså hur 

media väljer att rapportera nyheter beroende på vem mottagaren är och vilken effekt nyheten 

önskas få hos publiken.27 Men i McQuail’s Mass Communication Theory listas anledningar 

till varför media ändå inte påverkar befolkningen, och då speciellt människors attityder och 

åsikter. För det första är attityder bestämda av fundamentala och varaktiga personliga 

omständigheter och åsikter influeras snarare av den sociala omgivningen och personliga 

influenser. För det andra tenderar människor att välja budskap som de redan håller med om, 

vilket leder till en förstärkt åsikt eller attityd snarare än till förändring. För det tredje ger alla i 

publiken olika mycket uppmärksamhet till media, vilket också leder till olika effekter, och för 

det fjärde är publiken resistent för medias övertalningsförmåga.28  

 

3.2 Varumärkesbyggande 

Bland världens starkaste varumärken är Coca-Cola som värderas till ca 700 miljarder 

kronor.29 Coca-Cola har varumärkesskyddat sin produkt på fyra olika sätt. För det första själva 

namnet Coca-Cola, för det andra kortformen Coke, för det tredje typsnittet som Coca-Cola 

och Coke skrivs i logotypen samt för det fjärde flaskans utformning. Överallt i världen kan 

vem som helst köpa en burk Coca-Cola och känna igen varumärket. Om det heter Coca-Cola 

eller Coke kan det bara vara en och samma dryck – nämligen Coca-Cola. Detta är bara ett 

exempel på starka varumärket runt om i världen. Andra exempel är McDonald’s, Disney och 

IKEA.30  

Starka varumärken är ett företags mest värdefulla tillgång.31 Inom varumärkesforskningen 

handlar varumärket om att kunden upplever mervärde när denne köper en viss produkt.32 En 

                                                           
26

 McQuail, Dennis, McQuail’s Mass Communication Theory, (5
th

 ed.), SAGE Publications, London 2005, s. 

513. 
27

 Ibid., s. 378-380. 
28

 Ibid., s. 516. 
29

 Melin, Frans, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla varumärken, Liber, Malmö 2006, s. 9. 
30

 Ibid., s. 29. 
31

 Ibid., s. 9. 
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av varumärkets viktigaste funktioner är således att det fungerar som ett konkurrensmedel. 

Genom ett starkt varumärke kan varumärkesinnehavaren få en dominerande position på 

marknaden och kan kommunicera direkt med sin målgrupp.33 Melin menar att de två 

viktigaste kraven för att kategoriseras som ett varumärke är att det ska kunna återges grafiskt 

och särskiljas från andra produkter.34 Att bygga ett starkt varumärke är något som äger rum 

parallellt både internt i en organisation och externt i konsumenternas medvetande. 

Målsättningen med varumärkesbyggande är att attrahera en lojal bas av märkeslojala kunder.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Branding. Koppling mellan de olika varumärkesområdena. Källa: Jönsson & Nissfeldt (2007:19)  

Figuren ovan är hämtad från en kandidatuppsats där författarna beskriver vilka delar som 

ingår i familjen Branding. Den visar att ett företags totala varumärke kan byggas med hjälp av 

de tre delarna; Corporate brand, Product brand och Employer Brand.36 Varumärkesarbetet 

med Corporate Branding och Product Branding skiljer sig från arbetet med Employer 

Branding på så sätt att de förstnämnda riktar sig till konsumenter och Employer Branding till 

potentiella medarbetare. I denna uppsats kommer jag fokusera på den del av 

varumärkesbyggande som berör just de potentiella medarbetarna – Employer Branding.37  

 

3.3 Employer Branding 

För många företag och organisationer är det en stor utmaning att rekrytera och behålla 

medarbetare med rätt kompetens. Behovet av att locka till sig potentiell arbetskraft till företag 

har bidragit till att begreppet arbetsgivarvarumärke vuxit fram.38 Backhaus & Tikoo, Miles & 

Mangold samt Punjasiri & Wilson tar alla upp benämningen Employer Brand för att beskriva  

                                                                                                                                                                                     
32

 Falonius, Tommy, Varumärket inifrån och ut – En handbok i internt varumärkesarbete, Liber, Malmö 2010, s. 

16. 
33

 Melin, Frans, Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla varumärken, Liber, Malmö 2006, s. 39. 
34

 Ibid., s. 29. 
35

 Ibid., s. 206. 
36

 Jönsson, Rebecka & Nissfeldt, Karl, Socialt ansvarstagande ett medel för att vinna kampen om arbetskraften? 

Kandidat‐/magisteruppsats på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2007. Tillgänglig: < 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/4712 > den 2010‐12‐07, s. 19. 
37

 Falonius, Tommy, Varumärket inifrån och ut – En handbok i internt varumärkesarbete, Liber, Malmö 2010, s. 

24. 
38

 Ibid., s. 24. 
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arbetsgivarvarumärket.39 Backhaus & Tikoo menar att ett arbetsgivarvarumärke symboliserar 

ett företags identitet som arbetsgivare.40 Ambler & Barrow definierar ett Employer Brand i 

termer av fördelar som erbjuds av en arbetsgivare, identifierat med företaget bakom 

arbetsgivaren.41 Taktiken för att bli ett attraktiv arbetsgivare är således att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke.42 Arbetet med arbetsgivarvarumärket definieras av Falonius på 

följande vis:  

 
”En strukturerad och långsiktig strategi för att kommunicera till befintliga och potentiella 

medarbetare att ”Vi är en attraktiv organisation att arbeta för”.
43 

Backhaus & Tikoo och Miles & Mangold definierar själva processen att långsiktig skapa en 

arbetsgivarimage för att attrahera potentiella anställda som Employer Branding. Genom 

arbetet med arbetsgivarvarumärket bygger ett företag en identifierbar och unik identitet som 

differentierar varumärket från konkurrenterna.44  

 

 

 

Fig. 2: Employer Branding Framework. Källa: Backhaus & Tikoo (2004:505)  

Fig. 2 ovan är utvecklad av Backhaus & Tikoo och föreställer deras beskrivning av hur arbetet 

med arbetsgivarvarumärket leder till att ett företag blir attraktivt som arbetsgivare hos 

potentiella anställda, samt hur det leder till de redan anställdas produktivitet.45 I detta avsnitt 

kommer jag endast fokusera på den övre delen av modellen – det vill säga hur Employer 

Branding leder till Employer Attraction. Den nedre delen av modellen behandlas i avsnittet 

                                                           
39

 Backhaus, Kristin. & Tikoo, Surinder, "Conceptualizing and researching employer branding", Career 

Development International, vol. nr. 9 nr. 5, 2004, s. 502 & Miles, S. Jeanquart & Mangold, Glynn, "A 
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promise." Brand Management, vol. 15 nr. 1, 2007, s. 58. 
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Development International, vol. nr. 9 nr. 5, 2004, s. 502. 
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at Work, John Wiley & Sons Ldt, England,  2005, s. xvi. 
42
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68. 
45
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Development International, vol. nr. 9 nr. 5, 2004, s. 505-506. 
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3.4. Författarna menar att arbetet med ett arbetsgivarvarumärke leder till associationer kring 

arbetsgivarvarumärket, det vill säga tankar och idéer som varumärket väcker i medvetandet 

hos potentiella anställda. Associationerna kan vara verbala, något påtagligt eller endast en 

känslomässig reaktion.46 Falonius menar att målgruppen endast ser till toppen av isberget, det 

vill säga varumärkets namn eller logotyp. I arbetet med Employer Branding är det därför 

viktigt att locka fram rätt associationer.47  

Aaker, forskare inom området marknadsföring, menar att ett arbetsgivarvarumärke är starkt 

om målgruppen uppvisar höga mätvärden av företagets önskade associationer till det. Detta 

gäller även för kännedom, upplevd kvalitet och lojalitet. Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

bygger på att det är tillräckligt känt. Falonius betonar emellertid vikten av att vara känd för 

rätt saker och att det därför inte räcker med att bara vara känd.48 Företag strävar alltid efter att 

vara närvarande i potentiella anställdas medvetande och målet är att vara ”top of the mind”, 

det vill säga det första varumärket som kommer upp. Aaker nämner två faktorer som är 

viktiga i arbetet med att vara ett känt varumärke i potentiella anställdas medvetande. Dels ska 

det finns en bred anställningsmöjlighet och dels ska arbetet med Employer Branding ske även 

utanför de vanligaste mediekanalerna (TV, Internet etc.). Företag bör således satsa på event, 

sponsorskap och andra kampanjer för att fånga uppmärksamhet.49 Det faktum att potentiella 

anställda anser att en arbetsgivare står för ”kvalitet” gör även att ett företag uppvisar ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Upplevd kvalitet är ofta en stor strategisk drivkraft för ett företag men 

Aaker menar också att ”kvalitet” i ett organisatoriskt sammanhang kan ha olika innebörd, till 

exempel prestige, pris eller socialt ansvar.50 Till sist menar Aaker att lojalitet spelar en viktig 

roll för ett starkt arbetsgivarvarumärke. I själva verket är ett arbetsgivarvarumärke svagt utan 

lojala potentiella anställda. Utmaningen för ett företag är att dels försöka behålla lojala 

potentiella anställda och dels locka de som ännu inte är lojala. Företagskulturen är en viktig 

del av lojalitet till ett arbetsgivarvarumärke.51 Mer om detta i avsnitt 3.4.  

Associationer, kännedom, upplevd kvalitet och lojalitet är alltså avgörande för vilken bild en 

målgrupp har av en arbetsgivare - ett företags arbetsgivarimage. Potentiella anställda skapar 

således en arbetsgivarimage utifrån sina associationer, lojalitet, kännedom och upplevd 

kvalitet kring arbetsgivarvarumärket. Detta uppkommer som ett resultat av ett företags arbete 

med Employer Branding.52 

  

3.4 Företagskultur och Employer Branding 

Schein är ledande forskare kring företagskultur och är starkt förknippad med begreppet 

Corporate Culture. Han menar att medlemmar i en grupp lär sig genom delade erfarenheter, 

vilket leder till grundläggande antaganden som sedan förs vidare till nya medlemmar i 

gruppen. Ur organisationssynpunkt stabiliserar kulturen företaget och erbjuder en osynlig 

struktur och mening till de anställda.53 För att tydliggöra kulturen i en organisation har Schein 
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utvecklat en modell som beskriver kulturens tre nivåer – artefakter, uttalade värderingar och 

grundläggande antaganden (se fig. 3).54 

I organisationens yttersta lager återfinns artefakterna, det vill säga organisationens synliga 

saker och strukturer. Dessa kan till exempel vara riter och ritualer, myter och berättelser om 

organisationen, symboler, kontrollsystem, organisationsstruktur och det synliga beteendet hos 

anställda på en arbetsplats. Artefakter är lätta att observera men svåra att tyda. Schein menar 

dock att ju längre tid en anställd arbetar på ett företag, desto tydligare blir innebörden av 

företagets artefakter.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Organisationskulturens tre nivåer – Levels of culture. Källa: Schein (2004:26) 

De synliga artefakterna tänks sedan indikera värderingar på ett företag, vilket är den andra 

nivån i Scheins kulturmodell. Han belyser hur strategier, mål och filosofier är delar av sådana 

värderingar.56 Till exempel kan en chef ha en filosofi om att alla medarbetare ska vara med i 

beslutsfattandeprocesser. Om chefen i det verkliga beteendet låter sina medarbetare vara 

delaktiga i beslutsfattanden eller inte, återfinns i företagets artefakter.57 

Företagets värderingar speglar i sin tur grundläggande antaganden om ett företag som 

arbetsgivare. Sådana grundläggande antaganden kan handla om människosyn, moral/etik, 

föreställningar om plikter, skyldigheter och rättigheter etc. Hos exempelvis teknikföretag tas 

det för givet att produkterna fungerar, eftersom företagets artefakter och värderingar indikerar 

att företaget aldrig skulle designa en produkt som inte fungerar. Schein menar att 

underliggande antaganden är svåra att förändra eftersom de utvecklats under företagets hela 

livslängd.58 
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I den nedre delen av fig. 2 belyser Backhaus & Tikoo hur arbetet med ett arbetsgivar-

varumärke påverkar företagskulturen och vice versa. Genom arbetet med arbetsgivar-

varumärket kan ett företag uppmuntra utvecklingen av en önskad företagskultur. På så sätt 

kommer företaget att attrahera potentiella anställda vars värderingar stämmer överens med 

den önskade företagskulturen och lojalitet skapas. Risken med ett sådant arbetssätt är att 

företagets bild av sig själva som arbetsgivare inte stämmer överens med de anställdas (efter en 

anställning) bild av företaget som arbetsgivare. Därmed minskar lojaliteten gentemot företaget 

som arbetsgivare. Istället uppmuntrar Backhaus & Tikoo det andra sambandet som innebär att 

företagskulturen påverkar ett arbetsgivarvarumärke. En redan stark företagskultur är viktig i 

processen att attrahera potentiell arbetskraft och skapa lojala potentiella anställda. Backhaus 

& Tikoo menar att tron om en företagskultur påverkar valet av arbetsgivare.59  

Corporate Storytelling är en metod som företag kan använda sig av för att kommunicera ut sin 

företagskultur och således också sin organisationsidentitet. Processen innebär att sanna 

berättelser om företaget kan användas för att stärka arbetsgivarvarumärket. Genom 

Storytelling kan ett företag konkretisera företagets värderingar och emotionella värden.60 I fig. 

2 tar Backhaus & Tikoo också upp organisationsidentitetens betydelse för lojalitet till en 

arbetsgivare. Larsson definierar organisationsidentiteten som den helhetsbild ett företag har av 

sig själv i förhållande till omvärlden, det vill säga organisationens specifika karaktär.61 Jag har 

valt att inte gå djupare in på begreppet organisationskultur och dess samband med Employer 

Branding och lojalitet, då denna undersökning inte rymmer ytterligare en dimension. 
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4 Metod 
Det här kapitlet utgör introduktion till uppsatsens empiriska del. Jag kommer att redogöra för 

två kvalitativa metoder – samtalsintervju och fokusgruppsintervju. Vidare beskrivs 

metodernas utformning och genomförande. Urvalet av informanter diskuteras. Slutligen 

kommer jag att beröra empirins validitet och reliabilitet samt operationaliseringar. 

 

4.1 Kvalitativa metoder 

I min empiriska undersökning har jag valt att använda mig av två kvalitativa metoder. Syftet 

är att utifrån mitt forskningsproblem komma åt människors uppfattningar och 

föreställningar.62 Undersökningen handlar om synliggörande – hur fenomenet gestaltar sig.63 

Samtalsintervjuerna ska ge specifik information om arbetet med Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke. I fokusgrupper kommer deltagarna diskutera hur de uppfattar 

arbetsgivarvarumärket samt hur de anser att en negativ mediebild påverkar 

arbetsgivarvarumärket. Utifrån fokusgruppernas svar kommer jag att försöka fastställa 

företagskulturens roll i arbetsgivarvarumärket och därmed utvärdera min hypotes. 

 

4.1.1 Samtalsintervju 

Samtalsintervjuerna är av informantkaraktär, det vill säga att svarspersoner ska bidra med 

information om hur det faktiskt fungerar i företaget. Svarspersonerna kommer att bli så 

kallade ”sanningssägare” och de förväntas bidra med information om arbetet med 

arbetsgivarvarumärket.64 Meningen är att ha en dialog med de svarande och på sätt ska 

informantundersökningen ge bästa möjliga skildring av Vattenfalls Employer Branding. En 

lämplig metod är då samtalsintervju.65 Esaiasson beskriver ett antal användningsområden för 

samtalsintervjuer, men följande anses som en av samtalsintervjuns paradgrenar – ”när vi vill 

veta hur människor själva uppfattar sin värld”. Området belyser de vardagserfarenheter en 

forskare vill få fram.66 Eftersom jag vill ta reda på hur arbetet kring Employer Branding ser ut 

på Vattenfall kommer jag i intervjun att beröra informantens vardagliga arbete för att få reda 

på hur informanten uppfattar sin värld. Esaiasson beskriver också att samtalsintervju är en bra 

metod för ”graden av komplikation när det gället att få fram information”.67 Det bästa sättet 

att få fram specifik kunskap kring Vattenfalls arbetsgivarvarumärke torde vara att prata med 

dem som besitter sådana specifika kunskaper, det vill säga anställda på Vattenfall. Källkritik 

är dock en viktig del av informantintervjuer och används för att bedöma trovärdigheten och 

värdera sanningshalten i en undersökning.68 Källkritiken berörs främst under urval, 

utformning och genomförande samt reliabilitet och validitet. 

 

4.1.2 Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en gruppdiskussion mellan ett antal människor i syfte att diskutera ett på 

förhand bestämt ämne, därav ordet fokus. Fokusgruppsdiskussioner är till för att upptäcka 

underliggande föreställningar och tankefigurer, attityder och värderingar kring det givna 
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ämnet.69 Informationen är svår att få fram genom till exempel frågeformulär, men 

interaktionen mellan deltagarna uppmuntrar till tankar kring ämnet.70 I denna undersökning 

läggs fokus på hur studenterna uppfattar arbetsgivarvarumärket och de underliggande 

tankegångarna kring medias påverkan på Vattenfalls arbetsgivarvarumärke. Wibeck beskriver 

ett antal situationer då fokusgrupper bör väljas som metod. Bland annat tar hon upp metoden i 

samband med ”hur deltagare i en viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen”.71 

Eftersom alla deltagare i denna undersöknings fokusgrupper tillhör Vattenfalls målgrupp bör 

de tillsammans kunna diskutera kring ett aktuellt ämne som berör dem. De ska således tycka 

och tänka kring Vattenfalls arbetsgivarvarumärke och fenomenet media och dess makt. 

Utifrån svaren kan jag försöka finna mönster mellan deltagarna och grupperna och kartlägga 

deras uppfattningar på området. 

 

4.2 Urval 
 

4.2.1 Samtalsintervju 

I Metodpraktikan beskrivs att centralitet är den vanligaste urvalsprincipen i informant-

undersökningar.  Det innebär att forskaren väljer centralt placerade källor att intervjua.72 I min 

undersökning har jag valt att intervjua två anställda på Vattenfall som besitter relevant 

kunskap kring företagets Employer Branding. Esaiasson diskuterar också principen om 

intensitet vid informantundersökningar. Det innebär att valet av informanter motiveras genom 

att de genom sina positioner kan kartlägga ett händelseförlopp.73 De intervjuade personerna är 

väl insatta i arbetet med arbetsgivarvarumärket, och kan således beskriva karaktäristiska drag 

och eventuella händelseförlopp. Sammanlagt har jag gjort två samtalsintervjuer. Kravet är att 

forskaren ska uppnå teoretisk mättnad, vilket uppnås när svarspersonerna inte längre kan ge 

nya aspekter och svarskategorier gällande fenomenet.74 Jag har så gott det går försökt att välja 

personer som besitter mest kunskap inom området. Ett större arbete skulle kunnat ge 

möjlighet att höra fler anställdas synvinklar på arbetsgivarvarumärket, men genom att 

intervjua två centralt placerade källor har jag ändå försökt få så bra information som möjligt 

och därmed nå en form av teoretisk mättnad. 

 

4.2.2 Fokusgrupp 

Jag har träffat tre fokusgrupper sammansatta utifrån ett strategiskt urval, det vill säga jag har 

valt ut deltagarna i enlighet med uppsatsens mål. Vattenfalls målgrupp när det gäller 

arbetsgivarvarumärket är bland annat studenter inom området energi (se avsnitt 1.5). Alla 

deltagare i de tre sessionerna studerar eller har studerat universitetsprogrammet Energisystem 

på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Eftersom alla deltagare tillhör Vattenfalls 

målgrupp berörs de av ämnet och deras åsikter är därför intressanta för undersökningen. Jag 

har alltså valt att bara göra sessioner med homogena grupper med avseende på utbildning och 

ålder eftersom de då, enligt Wibeck, är mer villiga att dela åsikter med varandra.75 Wibeck 
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menar att det är viktigt att deltagarna har något gemensamt för att uppnå samförstånd och 

intimitet.76 Därför valde jag att personer med utbildningen som gemensam nämnare. I urvalet 

tillämpades även ett så kallat snöbollsurval. Det innebär att personer som rekryterats att delta i 

fokusgruppsdiskussionerna pekar vidare på andra intresserade i till exempel samma klass och 

på så sätt växer antalet deltagare i gruppen. Jag har inte lagt någon vikt vid könsfördelningen 

inom grupperna eftersom deltagarna ska diskutera i egenskap av Vattenfalls målgrupp. 

Olikheter mellan könen är något som går utanför ramen för denna uppsats. Liksom för 

samtalsintervjuerna går gränsen för antalet fokusgrupper vid teoretisk mättnad, det vill säga 

då fler grupper inte ger någon ny information. Inom ramen för detta arbetes omfattning nådde 

undersökningen teoretisk mättnad vid antalet tre. I varje grupp deltog fyra personer eftersom 

Wibeck anser att det är ett minimikrav för att det ska bli en bra diskussion.77     

 

4.3 Utformning och genomförande 
 

4.3.1 Samtalsintervju 

Intervjuguiden har utformats enligt Metodpraktikan, med uppvärmningsfrågor, tematiska 

frågor och uppföljningsfrågor (se bilaga 1). Uppvärmningsfrågorna är till för att 

intervjupersonen ska känna sig bekväm i intervjusituationen och bli varm i kläderna för att 

fortsätta prata om det som är viktigt för undersökningen. Sedan följer ”grand tour”-frågorna, 

det vill säga de viktigaste frågorna för undersökningens syfte. Här ställer jag öppet 

formulerade frågor som ska leda till att svarspersonerna berättar om situationen. 

Uppföljningsfrågorna är mer specificerade och syftar till att utveckla de tematiska frågorna. 

Många av de direkta frågorna kom upp under tidigare frågor, men det var för att komplettera 

intervjun då svaren började tunnas ut. Intervjun behandlar två övergripande teman och fyra 

underteman – Employer Branding samt Arbetsgivarimage utifrån kategorierna associationer, 

kännedom, kvalitet och lojalitet. Frågorna är ställda som rent informativa kring Vattenfalls 

Employer Branding. Teman är formulerade utifrån uppsatsens teoretiska redogörelse i fig. 2 – 

Employer Branding Framework (se avsnitt 3.3). De tematiska frågorna blandas med 

uppvärmningsfrågor. Jag behandlar även temat bakgrund, men endast i form av 

uppvärmningsfrågor för att skapa en gemytlig stämning i samtalet. En viktig aspekt att ta i 

beaktande vid utformandet av intervjufrågor är risken att ställa för ledande frågor78. Jag har 

försökt minimera risken för ledande frågor genom att istället försöka ställa ett fåtal tematiska 

frågor för att uppmuntra friare svar. Båda svarspersonerna har svarat på exakt samma frågor 

som har skrivits ner i förhand. 

Intervjuerna skedde i informanternas respektive arbetsrum. Där kände de sig bekväma med 

situationen och ingen behövde störa under intervjuns gång. Jag tog först kontakt via mail för 

att sedan upprätthålla kontakten via telefon. Intervju 1 tog 78 minuter och intervju 2 tog 46 

minuter. Anledningen till att det tog längre tid vid den första intervjun var att informanten var 

mer utsvävande i sina svar, men det påverkade inte resultatet. Bägge svarspersonerna valde att 

vara anonyma i undersökningen, men jag hade lov att använda bandspelare för att underlätta 

transkriberingen. I båda intervjusituationerna började jag med att definiera syftet för min 

uppsats och berättade hur intervjun skulle vara upplagd. Kvale beskriver det som en kort 
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orientering innan intervjun börjar.79 Vidare fortsatte intervjuerna enligt de teman som jag 

redogjort för ovan: bakgrund, Employer Branding samt arbetsgivarimage utifrån kategorierna 

associationer, kännedom, kvalitet och lojalitet. 

 

4.3.2 Fokusgrupp 

Frågeguiden till fokusgrupperna är utformade enligt Wibeck – med introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor/slutfrågan. Introduktionsfrågorna är till 

för att introducera ämnet som ska ligga till grund för diskussionen, det vill säga Vattenfall 

som arbetsgivare och mediestormen kring Vattenfall. Övergångsfrågan sätter ämnet i ett 

större perspektiv och för diskussionen fram till nyckelfrågorna. Dessa är, likt intervjuguidens 

”grand tour”-frågor, de viktigaste frågorna. Här diskuteras ämnet fullt ut och det ska vara den 

största delen av fokusgruppssessionen. Till sist kommer avslutande frågor/slutfrågan. Här ska 

deltagarna uttrycka sin slutgiltiga ståndpunkt, tillägga något som de glömt under sessionen 

eller bara reflektera över vad som sagt i diskussionen.80 Frågeguiden till fokusgrupperna 

utformades efter samma teman som intervjuguiden till samtalsintervjuerna – Employer 

Branding samt Arbetsgivarimage utifrån kategorierna associationer, kännedom, kvalitet och 

lojalitet. Även frågorna till fokusgrupperna är utformade utifrån uppsatsens teoretiska 

redogörelse. Frågorna är ställda för att deltagarna ska diskutera hur de uppfattar Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke och arbetsgivarimage samt hur en negativ mediebild påverkar 

Vattenfalls arbetsgivarimage, därmed också arbetsgivarvarumärket. Jag behandlar även temat 

bakgrund under fokusgruppsdiskussionerna, men endast i form av introduktionsfrågor för att 

introducera ämnet. Även i en fokusgruppsdiskussion finns risk för ledande frågor. Jag har 

genom att ställa samma på förhand utformade frågor till alla tre fokusgrupperna försökt 

minimera risken för ledande frågor.  

De första två fokusgruppssessionerna skedde under en lunch på Ångströmslabbet i Uppsala, 

där Energisystemstudenterna har sitt lärosäte. Det var smidigast att samla alla när de redan var 

på ett och samma ställe. Vi kunde sätta oss i ett grupprum vilket gjorde att deltagarna blev 

ostörda under fokusgruppsintervjuerna. Mötet med fokusgrupp 3 ägde rum i min lägenhet. 

Även där kunde vi utföra diskussionen ostört. Session 1 och 2 tog ungefär lika lång tid, 50 

respektive 52 minuter, och session 3 tog 38 minuter. Alla deltagare tyckte det var okej att 

dokumentera samtalen med ljudinspelning. Dock ville två personer vara anonyma på grund av 

kontakter med Vattenfall och jag har därför valt att låta alla deltagare vara anonyma. Även 

under fokusgruppsdiskussionerna började jag med att förklara undersökningens syfte och hur 

genomförandet skulle gå till. I alla fokusgrupperna använde jag så kallat stimulusmaterial81 i 

form av tre artiklar som framställer Vattenfall på ett negativt sätt. Artiklarna var tagna ur tre 

nättidningar och berör samma tre exempel på en negativ mediebild av Vattenfall som 

presenterades i avsnitt 2.2. Syftet med materialet var att deltagarna skulle ha något konkret att 

referera till, vilket väckte diskussion och många frågor. Mina fokusgruppssessioner var främst 

strukturerade utifrån att jag genom stimulusmaterialet avgränsade ämnet. Dessutom styrde jag 

frågorna under samtalen så att de berörde samma teman som under samtalsintervjun. Frågorna 

var dock få till antalet vilket gjorde att deltagarna gavs utrymme att diskutera fritt och 

ostrukturerat inom ramen för varje fråga. Min roll som moderator gick ut på att jag endast 

ställde frågorna och sedan satt som åhörare utanför gruppdiskussionen. Genom att sitta som 
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åhörare och inte vara aktiv i diskussionen försökte jag minimera risken för att ställa ledande 

frågor och istället låta deltagarna diskutera fritt.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Inom forskningen används både ett teoretiskt och ett operationellt språk, det vill säga ett 

problem är från början teoretiskt formulerat men för att kunna genomföra en undersökning 

överförs problemen till den operationella nivån. Det är således viktigt att redogöra för 

undersökningens reliabilitet och validitet.82 Reliabilitet innebär tillförlitlighet och 

noggrannhet i mätningen. Ett resultat ska kunna bli detsamma vid upprepande undersökningar 

oberoende på vem som utför undersökningen.83 I min undersökning har jag strävat efter att 

säkra hög reliabilitet genom att dels låta frågorna till båda samtalsintervjuerna följa samma 

struktur och dels genom att låta frågorna till alla tre fokusgrupper följa samma struktur. Det 

ökar möjligheten för en annan forskare att vid ett senare tillfälle kunna göra om samma 

undersökning och få samma resultat. Genom att också spela in ljudupptagning vid alla 

intervjutillfällen minskar jag risken för slarvfel under datainsamlingen. Ytterligare ett försök 

till hög reliabilitet i undersökningen är att minimera risken för ledande frågor (se avsnitten 

4.3.1 och 4.3.2). Jag har även försökt säkra reliabiliteten genom att välja centralt placerade 

källor som informanter till samtalsintervjuerna. Trots att arbetet endast rymmer två intervjuer 

har jag försökt stärka kvaliteten på intervjuerna genom att intervjua ”expertinformanter” inom 

sitt område. I resultatkapitlet har jag valt att redovisa varje intervju för sig och varje 

fokusgruppsdiskussion för sig. Detta för att försöka säkra reliabiliteten genom att minimera 

risken för att förvränga resultatet.  

Om en undersökning har hög validitet betyder det att en forskare mäter det denne avser att 

mäta. Validitet är en förutsättning för att den vetenskapliga undersökningen talar ”sanning”.84 

De teman jag följer i intervjuguiden och i guiden till fokusgruppsintervjuerna är baserade på 

den teoretiska redogörelsen av Employer Branding (se avsnitt 3.3 och 3.4) vilket minimerar 

risken för bristande överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de operationella 

indikatorerna – intervjufrågorna (se avsnitt 4.5) Alla intervjupersoner, både i 

samtalsintervjuerna och i fokusgruppsdiskussionerna, berörs av ämnet vilket också är ett 

försök att säkra validiteten. I samtalsintervjun har jag intervjuat personer som besitter faktisk 

kunskap kring arbetsgivarvarumärket och i fokusgrupperna har jag valt potentiella anställda 

som skulle kunna beröras av en negativ mediebild kring Vattenfall. I det avslutande 

diskussionskapitlet förs en diskussion kring urvalets eventuella påverkan på resultatet. 

 

4.5 Operationaliseringar 

Processen där teoretiska begrepp översätts till operationella indikationer, det vill säga mätbara 

variabler, kallas operationalisering. Operationalisering är en förutsättning för att ett 

forskningsproblem ska kunna omsättas i praktiken och mätas. I en kvalitativ undersökning 

omsätts – operationaliseras – de teoretiska begreppen till frågor.85 När jag utformade 

intervjuguiderna till såväl samtalsintervjuerna som fokusgrupperna utgick jag från de 

teoretiska begreppen som tidigare nämnts (se kap avsnitt 3.3), nämligen hur Employer 
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Branding leder till företagets arbetsgivarimage utifrån kategorierna associationer, kännedom, 

kvalitet och lojalitet.  

Den första frågeställningen besvaras genom frågor till både informanter i samtalsintervjuerna 

och deltagare i fokusgrupperna. Frågorna till samtalsintervjun har jag operationaliserat från de 

teoretiska begreppen på följande sätt. För att täcka det teoretiska begreppet Employer 

Branding ställdes frågor kring arbetsgivarvarumärkets karakteristiska drag (se fråga 4, bilaga 

1). Begreppet arbetsgivarimage undersöktes genom frågor om arbetet med de fyra tidigare 

nämnda kategorierna som utgör en arbetsgivarimage, nämligen associationer, kännedom, 

upplevd kvalitet och lojalitet (se frågorna 5-8, bilaga 1). Övriga frågor som ställdes var om 

informanternas bakgrund och hade som syfte att skapa en god intervjustämning (se frågorna 

1-3, bilaga 1).  

Frågorna till fokusgrupperna har jag operationaliserat på följande sätt. Det teoretiska 

begreppet Employer Branding översattes till en fråga kring hur deltagarna uppfattar sättet som 

Vattenfall marknadsför sig på (se fråga 3, bilaga 2). För att täcka det teoretiska begreppet 

arbetsgivarimage ställde jag frågor om vad deltagarna associerar Vattenfall med, hur de 

känner till Vattenfall som arbetsgivare, om och i sådana fall varför Vattenfall är en 

arbetsgivare med kvalitet samt om och varför deltagarna är lojala potentiella anställda (se 

frågorna 4, 6, 8, 10, bilaga 2). 

Den andra frågeställningen besvaras genom ytterligare frågor till deltagare i fokusgrupperna 

angående medias påverkan. Här har det teoretiska begreppet arbetsgivarimage översatts till 

frågor angående hur en negativ mediebild påverkar deltagarnas associationer, kännedom, 

kvalitet och lojalitet till Vattenfall (se 5, 7, 9, 11, bilaga 2). Här ställdes även en slutfråga för 

att summera medias påverkan på arbetsgivarvarumärket (se fråga 12, bilaga 2).  

Övriga frågor som ställdes under fokusgruppsintervjuerna var introduktionsfrågor för att 

deltagarna skulle känna sig bekväma med att prata inför varandra samt avslutande frågor för 

att knyta ihop säcken (se frågorna 1-2, bilaga 2).  

Utifrån svaren på alla frågorna till fokusgruppsintervjuerna är tanken att försöka hitta 

företagskulturens roll och således utreda den sista frågeställningen. 
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5 Resultat 
Nedan följer en redogörelse för de mest centrala delarna av intervjuerna och fokusgrupperna. 

I intervjuerna beskriver informanterna hur Vattenfall arbetar med Employer Branding. 

Vidare redogörs för fokusgruppernas diskussioner om hur deltagarna uppfattar 

arbetsgivarvarumärket samt hur en negativ mediebild påverkar arbetsgivarvarumärket. 

 

5.2 Intervju 1 

Informanten beskriver att arbetet med Employer Branding går ut på att det som 

kommuniceras internt ska kommuniceras externt. Det innebär att medarbetare får tycka till om 

arbetsgivaren gällande vad som är bra men också vad som är dåligt så att företaget sedan kan 

kommunicera bättre till potentiella anställda. Vattenfall satsar på att kommunicera i debatten 

kring klimatfrågan och lever efter ”Our ability to shape the future”. Slogans som ”Energi för 

nytänkare!” och ”Följ med oss på resan!” är viktiga för att attrahera potentiella medarbetare. I 

arbetet med Employer Branding satsar Vattenfall på skolor och lärosäten men också på 

sponsring av viktiga utbildningar inom energiområdet. Informanten förklarar bland annat att 

Vattenfall är huvudsponsor i UTNARM, Uppsalateknologernas studentförening. Vattenfall 

värdesätter personliga kontakter med målgruppen studenter. På mässor, föreläsningar eller 

genom projektarbeten kan Vattenfall komma nära potentiella anställda och direkt upplysa 

studenterna hur Vattenfall är som arbetsgivare. Genom personliga kontakter kan Vattenfall 

satsa på proaktiv kommunikation och berätta vilka förutsättningar och möjligheter en 

anställning på Vattenfall skulle ge samt vad företaget gör för att förändra problematiken kring 

klimatfrågor. Informanten menar att en viktig del av Employer Branding handlar om att 

berätta om Vattenfall som arbetsgivare för att locka potentiella medarbetare.  

”Vi har ett av Sveriges starkaste arbetsgivarvarumärken, vi är rankad som branschbäst inom 

energibranschen och det som är oerhört viktigt för oss det är att i alla personliga möten får vi 

möjlighet att diskutera dom här frågorna och det är någonting som vi värderar väldigt högt inom 

Employer Branding, att vara ute och möta målgruppen.” 

Informanten förklarar att Vattenfall som arbetsgivare vill associeras med balans mellan 

privatliv och arbetsliv, som en trygg arbetsgivare tack vare en lång historia och på grund av 

det statliga ägandet, en arbetsgivare med finansiell styrka, utvecklingsmöjligheter och stor 

intern arbetsmarknad, internationella möjligheter, och en arbetsgivare som är bra på att 

hantera omställningar samt ger möjligheter för den anställde att förverkliga sig själv. 

”Vi jobbar mycket med ”server greater good”, att det jag gör fyller ett högre syfte, att det finns en 

mening med det jag jobbar med. Och det är någonting som jag tror har en direkt koppling till 

klimatfrågan för dom två grejerna som man associerar oss mest med utanför är att Vattenfall där 

får jag en balans i privatliv/arbetsliv, där får jag också jobba för att självförverkliga mig själv att 

mitt jobb fyller en mening ett syfte sen att det är en trygg arbetsgivare.” 

Informanten menar att Vattenfall vill vara kända för att lyfta fram problematiken inom miljö- 

och klimatfrågor och att en eventuell anställning skulle ge möjlighet att jobba med dessa 

frågor. Vattenfall vill, genom personliga kontakter, göra sig kända som den ideala arbets-

givaren med lång historia, samt framstå som en arbetsgivare som är intressant och rekryterar 

från en bred studiebakgrund. De ska även förmedla att den interna arbetsmarknaden är stor. 

Vattenfall vill att potentiella anställda ska uppfatta Vattenfall som en arbetsgivare med 

kvalitet, dels för att det är ett svenskägt företag och dels på grund av Vattenfalls hundraåriga 

historia inom branschen. Informanten förklarar vikten av att se på en anställning vid 

Vattenfall som prestige jämfört med en anställning vid andra företag inom samma bransch. 
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Informanten antyder också att det faktum att Vattenfall rankats från 20e plats till 4e plats 

inom området teknik på ”Karriärbarometern”, bör innebära att studenter ser på Vattenfall som 

en arbetsgivare med kvalitet.  

Informanten menar vidare att Vattenfall skapar lojala potentiella anställda genom att 

identifiera utvecklingsmöjligheter och möjligheten att kunna hoppa runt i företaget för att 

utvecklas. På så sätt hoppas Vattenfall att en anställd inte ska tröttna på sin arbetsgivare. Även 

genom berättelser från före detta anställda, så kallade exit-intervjuer, kan Vattenfall skapa 

lojala potentiella anställda. Berättelserna ska göra potentiella anställda mer övertygande om 

att Vattenfall är en bra arbetsgivare. 

”…att man visar upp karriärer och berättar om väldigt mycket olika saker och om man tittar på 

våra ”exit-intervjuer” så säger 9 av 10 att dom skulle rekommendera oss till sina vänner och 

bekanta och då slutar dom ändå, samt att dom är villiga att komma tillbaka någon gång i 

framtiden.”          

 

5.3 Intervju 2 

Informanten beskriver arbetet med Employer Branding som riktat mot målgruppen studenter. 

Istället för att skicka ut flyers satsar Vattenfall på personliga kontakter.  

”Visst är hemsidan en viktig plats där Vattenfalls arbetsgivarvarumärke kommuniceras ut, 

men då gäller det för studenterna att ta sig in på hemsidan. Istället vill Vattenfall möta 

studenterna.”  

Den viktigaste marknadsföringen, enligt informanten, är istället den där Vattenfall är med och 

sponsrar olika projekt på universitet, både inom föreningar och inom forskning, och visar upp 

sig på universitetens arbetsmarknadsdagar och mässor. Ett exempel där Vattenfall är 

huvudsponsor är UTNARM, Uppsalateknologernas studentförening. Informanten menar att 

Vattenfall genom olika forskningsprojekt får in kompetens i företaget och att det redan som 

student finns möjlighet att få in en fot i företaget. Sådana projekt är ett utbyte mellan 

Vattenfall och student. Ytterligare ett sätt att marknadsföra sig som arbetsgivare är att 

kommunicera möjligheten att ta tillvara exjobbare. Informanten beskriver att det är ett gyllene 

tillfälle för studenter att under sin examenstermin komma in i företaget och förhoppningsvis 

få en anställning efter det.  

Informanten menar vidare att arbetsgivaren Vattenfall vill associeras med ett stort, stabilt 

företag där det finns möjlighet att röra sig mellan olika avdelningar inom Sverige men också 

möjligheten att röra sig mellan olika länder. Vidare jobbar Vattenfall för att associeras med ett 

tryggt företag – har du väl kommit in på Vattenfall kan du jobba där hela livet. Informanten 

vill också att studenter ska associera Vattenfall med valfrihet, med många olika områden att 

rikta sig mot samt möjlighet att stiga i graderna. Sist men inte minst menar informanten att 

studenter ska associera Vattenfall med ett framtidsföretag som hela tiden tänker framåt inom 

energiområdet.  

”Att bli associerade som ett framtidsföretag som hela tiden tänker framåt är också viktigt för ett 

företag i energibranschen. Vi vill att man ska se på oss som världsklass och det tror jag att man 

gör.”  

Vattenfall vill främst vara känt som en arbetsgivare som är framåttänkande och nytänkande 

inom energiområdet. Informanten menar att Vattenfall också jobbar för att vara en 

arbetsgivare som är känd som det främsta företaget inom energibranschen, här finns stora 

utvecklingsmöjligheter, dels inom Sverige men också internationellt. Informanten 
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understryker vikten av personliga kontakter för att bli det första företaget som målgruppen 

tänker på gällande potentiell arbetsgivare. 

Informanten beskriver att Vattenfall också marknadsför sig som en arbetsgivare med kvalitet. 

Hon menar att Vattenfalls arbetsgivarvarumärke bygger på företagets långa tradition och att 

Vattenfall hoppas att studenterna ser kvaliteten i just traditionen. Informanten tar upp exempel 

som inarbetade rutiner och ett kontinuerligt ansvar för miljön och klimatet. Informanten 

menar att Vattenfalls kvalitet som arbetsgivare också ligger i möjligheten att ha ett socialt liv 

utanför Vattenfall, där man inte behöver jobba 100-timmarsveckor. 

”Kvaliteten hänger ihop med traditionen som Vattenfall har. Traditionen med inarbetade rutiner 

och att alltid, alltid jobba för miljön.”   

Vattenfall skapar lojala potentiella anställda genom att erbjuda något tillbaka för en tjänst. 

Informanten förklarar att om en anställd gör ett bra jobb kan arbetsgivaren ge möjligheter 

tillbaka och detta försöker Vattenfall kommunicera ut till potentiella anställda. Informanten 

förklarar också att berättelser är en viktig del i arbetet att skapa lojala potentiella anställda. 

Genom att låta anställda och före detta anställda beskriva Vattenfall som arbetsgivare lockar 

det potentiella anställda att vilja jobba på företaget och också vilja vara lojala mot den 

potentiella arbetsgivaren.  

 

5.4 Fokusgrupp 1 

Samtliga deltagare ser på Vattenfall som en framtida arbetsgivare och alla har på ett eller 

annat sätt följt mediestormen kring Vattenfall. Gruppen kommenterar att Vattenfall 

marknadsför sig genom att vara med vid universitetets arbetsmarknadsdagar och andra 

mässor. Deltagarna uttrycker att Vattenfall är huvudsponsor i UTNARM, 

Uppsalateknologernas studentförening. De hävdar att vid alla projekt, till exempel nollning 

vid början av terminerna, är Vattenfall med och sponsrar.  

”Dom marknadsför sig mycket och är väl huvudsponsor till UTNARM så dom är uppenbarligen 

intresserade av oss.” 

Deltagarna börjar med att associera arbetsgivaren Vattenfall med termer som karriär, störst i 

Sverige, möjlighet att jobba utomlands, intressanta arbetsuppgifter, stora pensionsavgångar 

och ett stort stabilt företag. Efter att ha läst artiklarna uttrycker en av deltagarna att han inte 

påverkas alls och blir förbannad på personen som har skrivit artikeln. Gruppen menar att alla 

som pluggar inom energibranschen är så pass bra insatta i ämnet att media inte kan påverka 

deras kunskaper och således inte heller viljan att jobba på Vattenfall. De uttrycker att de har 

för lite förtroende för medierna för att överhuvudtaget tro på det som skrivs eller sägs där, och 

ifrågasätter kunskapen hos dem som skriver artiklar eller publicerar annan negativ kritik. 

Deltagarna anser att medierna har larviga argument och inte kommer med något konkret 

exempel på hur det som kritiseras skulle kunna lösas på något annat sätt. En av deltagarna 

uttrycker att han blir påverkad på så sätt att man blir intresserad och vill veta mer om det 

medierna rapporterar, men att han fortfarande associerar Vattenfall som arbetsgivaren med 

främst karriärmöjligheter och möjlighet till utveckling.  

”Jag har för lite förtroende för media överhuvudtaget för att tro på det. Miljöpartisten sa att vi 

borde investerat i vindkraft och då skulle vi dessutom få mer energi än om vi inte hade gjort det. 

Det tror jag inte på! Omöjligt, orimligt.” 

Deltagarna beskriver också att Vattenfall, för dem, är känt som ett stort företag som har 

funnits i branschen länge och som alltid kommer att vara känt för att jobba starkt för miljön. 
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Gruppen hävdar att inom energibranschen är Vattenfall det första företag man tänker på i 

fråga om arbetsgivare, därför att företaget är störst i branschen och alla ingenjörer vet att 

Vattenfall är ett företag som ständigt anställer mycket folk. Detta vet deltagarna därför att 

Vattenfall ofta är med på arbetsmarknadsdagar och också är sponsor till UTNARM. Ingen 

deltagare tycker att negativ mediepublicering påverkar deras kännedom om Vattenfall, 

tvärtom. De anser att medierna publicerar om Vattenfall för att det är ett företag som berör 

många människor och att det således ligger i befolkningens intresse att veta vad som händer, 

vilket snarare gör Vattenfall mer attraktivt. Gruppen är överens om att de själva inte påverkas 

därför att de har kunskap om energibranschen och kan sålla vad som är sant och vad som är 

falskt. En av deltagarna uttrycker dock att han blir upplyst genom medierna och om någon 

negativ kritik skulle stämma så får han reda på det på ett smidigt sätt. 

Samtliga deltagare anser att Vattenfall som arbetsgivare står för kvalitet. Det är prestige att 

jobba på Vattenfall och man vet att företaget försöker sätta miljön främst. Företaget är 

svenskt, statligt och har funnits länge, vilket också bidrar till kvaliteten som arbetsgivare. Alla 

deltagare är eniga om att en negativ mediebild inte bidragit till att Vattenfalls 

arbetsgivarkvalitet sänkts. De hävdar att det är gamla kärnkraftverk som står i Tyskland och 

att det därför inte är så konstigt om de stannar förr eller senare. Gruppen diskuterar kring 

elbolaget Eon som också hade driftstopp i sina kärnreaktorer, och om de skulle påverkas av 

medierna skulle de inte kunna jobba på det företaget heller. De säger att en sådan kritik inte 

försämrar kvaliteten eftersom allting är förknippat med risker. Deltagarna pratar om att det är 

bra att Vattenfall inte kör reaktorerna förrän det är helt säkert och att det om något indikerar 

kvalitet. En deltagare menar också att det är mer kvalitetssänkande med andra energikällor, 

till exempel vattenkraft. Det har varit massa dödsolyckor när dammar brister, det är bara det 

att ingen skriver om det. Gruppen menar att det grundar sig i att kärnkraft anses som ”den 

farliga energikällan” bland en okunnig befolkning. 

”Eon hade också problem med kärnkraftverken och då kan man inte jobba på det företaget heller i 

sådana fall. Allt som har med drift och göra kommer förr eller senare bli driftstopp. Men det är ju 

inget som den gemene mannen eller vad man ska kalla det vet om.”  

Alla deltagare anser sig vara lojala potentiella anställda med argumenten att Vattenfall kan ge 

ett tryggt arbetsliv med möjligheter att utvecklas. Ingen av deltagarna anser sig brista i 

lojalitet som potentiella anställda på grund av den negativa mediebilden. De menar att 

mediernas okunnighet inte kan påverka dem som är pålästa. Gruppen diskuterar att det som 

medierna publicerar handlar oftast om ledning eller styrelse och hur de har hanterat vissa 

situationer. Sådana problem påverkar inte deltagarnas vilja att jobba med klimatfrågan och 

därför inte heller lojaliteten eller viljan att bli anställd på Vattenfall i framtiden.  

 

5.5 Fokusgrupp 2 

Också i den här fokusgruppen ser samtliga deltagare Vattenfall som en potentiell arbetsgivare. 

Tre personer av fyra har följt mediernas publiceringar kring Vattenfall, den fjärde personen 

har inte följt mediestormen men är medveten om den. Deltagarna anser att Vattenfall 

marknadsför sig som arbetsgivare genom att bland annat vara sponsor i en studentförening 

och genom att ofta hålla i gästföreläsningar. De nämner också hur Vattenfall ofta visar upp sig 

på arbetsmarknadsdagar. Gruppen diskuterar Vattenfalls vilja att på ett positivt sätt göra sig 

kända genom att stötta studenterna i evenemang etc. De kommenterar motsatsen i ett annat 

mindre energibolag där de anställdas dåliga beteende under en föreläsning gjorde att negativt 

intryck hos studenterna. 
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Deltagarna associerar Vattenfall som arbetsgivare med ord som stabila, lätt att få jobb, 

kommer inte att gå i konkurs i första taget, varierande arbetsuppgifter, internationella 

möjligheter, svenskt och statligt. Deltagarna är överens om att medierna inte har påverkat 

deras associationer till något negativt. En av deltagarna relaterar till artikeln om att Vattenfall 

ska köpa upp Nuon och menar att medierna försöker påverka genom formuleringen av 

rubriken ”Stoppa köpet av Nuon!”. Han menar att en person som inte är insatt i ämnet 

förmodligen skulle påverkas negativt, medan energistuderande vet vad köpet innebär och 

därför inte påverkas på samma sätt. En annan deltagare utbrister ”Typiskt medierna!” efter att 

ha läst artiklarna och fortsätter med att ifrågasätta informationen om att Vattenfall tänker sälja 

hela elnätet. Gruppen diskuterar kring att om man läser artikeln noga så förstår man att det 

bara är spekulationer och ingenting man kommer associera företaget med. De menar att 

Vattenfalls verksamhet betyder så mycket för dem som energistuderande att medierna inte 

påverkar deras vilja att jobba på Vattenfall. En i gruppen tycker ändå att han påverkas i det 

undermedvetna av vad medierna skriver, eftersom han från att ha tyckt att Nuon-affären var 

bra så vill han veta mer om varför den skulle vara dålig. Han menar att medierna ”kittlar 

kunskapsnerverna”.  

”Stoppa köpet av Nuon” – jag blir bara arg! Jag hatar medier nuförtiden. När man är insatt i ämnet 

och läser artiklar så brukar man reagera på att det är saker som inte stämmer.”  

Kännedomen om Vattenfall som arbetsgivare beskriver deltagarna som hög på grund av det 

statliga ägandet, och att företaget har funnits i över hundra år. Återigen påpekar de att 

Vattenfall som huvudsponsor UTNARM gör sig synliga på universitetet. Gruppen menar att 

medierna inte påverkat deras kännedom om företaget som arbetsgivare negativt, utan att det 

som betyder något är det som Vattenfall gör direkt för studenterna. Men om Vattenfall skulle 

sluta med att ha en personlig kontakt med studenterna skulle förmodligen media ha större 

påverkan, men inte som det ser ut i dagsläget, menar gruppen. Deltagarna hävdar att även 

negativ publicering är bra publicering eftersom det sätter företaget i framkant. En av 

deltagarna tror dock att den övriga befolkning, som inte är lika insatta i ämnet, påverkas. Han 

menar att det skulle vara jobbigt att förklarar sitt val av arbetsplats för andra. Gruppen 

diskuterar kring att mycket mediefokus på Vattenfall kan få ”medelsvensson” att tycka 

mindre om företagets verksamhet och då är det inte lika roligt att jobba där.  

”Jag tror att det kan räcka med jättemycket mediafokus som är negativt så medelsvensson tycker 

att vattenfall är dåligt och då är det inte lika kul att jobba för Vattenfall. Det sitter nog i bakhuvet 

på den vanliga människan att Vattenfall köper kolkraft i Tyskland.” 

Samtliga deltagare anser att Vattenfall är en arbetsgivare med kvalitet främst på grund av det 

statliga ägandet och företagets långa historia. Gruppen anser att bara namnet Vattenfall står 

för kvalitet och miljöfrågor. Ingen av deltagarna anser att mediernas negativa skriverier i 

dagsläget hotar kvaliteten på Vattenfall som arbetsgivare. De anser att hela energibranschen är 

riskfylld och att de som är insatta i ämnet snarare vet att Vattenfall gör så gott de kan. 

Gruppen diskuterar kring händelsen i ”Tjernobyl” och menar att företag idag inte vill riskera 

en liknande situation, speciellt inte det stora, statliga Vattenfall. De anser att det är ett tecken 

på kvalitet.  

Alla deltagare i gruppen anser att de är lojala potentiella anställda då de tror att en anställning 

skulle ge trygghet livet ut. Tre av deltagarna tycker inte att den inställningen förändrats i 

samband med en negativ mediebild. Argumenten handlar om mediernas okunnighet och 

studenternas kunnighet. En av deltagarna får dock bristande lojalitetskänsla i relation till 

artikeln om Vattenfalls försäljning av elnätet. Han har alltid sett Vattenfall som en trygg 

arbetsgivare, men undrar ändå om de värderar pengar högre än klimatet. 
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5.6 Fokusgrupp 3 

Samtliga deltagare anser sig vara potentiella anställda till Vattenfall och ser på Vattenfall som 

en attraktiv arbetsgivare. De har inte följt mediestormen men är medvetna om den negativa 

bild som medierna har målat upp kring Vattenfall. Gruppen menar att Vattenfall marknadsför 

sig genom att de exponerar sig på arbetsmarknadsdagar, mässor och genom UTNARM – 

något som snabbt når dem som studenter. De kommenterar även att Vattenfall förmodligen 

marknadsför sig genom hemsidan och andra kanaler, men det är inget som de har tagit särskilt 

stor del av. De nämner också att antalet personer som jobbar på Vattenfall är stort och att det 

alltid finns någon man känner som marknadsför Vattenfall. 

Deltagarna associerar arbetsgivaren Vattenfall med ord som stort, stabilt, intressant företag 

där en anställning kan ge utvecklingsmöjligheter. Två av deltagarna anser inte att deras 

associationer till Vattenfall som arbetsgivare påverkats negativt av en negativ mediebild. De 

menar att det är mediernas uppgift att vara kritiska och därför struntar de bara i vad som 

skrivs. De övriga två deltagarna anser att deras associationer påverkats, men väldigt lite. En 

av dem menar att han ibland tänker på ”kolbrytning i Tyskland” när han tänker på Vattenfall. 

Men de bägge påverkade deltagarna menar också att trots att kolbrytning i Tyskland inte är 

positivt så förstår de poängen bakom aktionen, och därför påverkas de inte i samma 

utsträckning som förmodligen den gemene mannen gör. Men medierna gör att deras 

associationer ändå kan påverkas till viss del. 

”Kolbrytning i Tyskland är aldrig roligt, men jag vet poängen bakom det så därför påverkas jag 

inte. Men som sagt, då är jag insatt i ämnet och läser om det här varenda dag i flera års tid, det gör 

inte en ”vanlig” människa.” 

Deltagarna anser att deras kännedom om Vattenfall som arbetsgivare handlar om att företaget 

är ett av Sveriges mest kända varumärken. Vattenfall syns dessutom ofta på skolan. Gruppen 

diskuterar även att energibranschen är omtalad och aktuell idag, och att Vattenfall är störst 

inom branschen.  

”En av anledningarna till att man känner till Vattenfall så bra är just för att de är omtalade i 

medierna.” 

Ingen i gruppen anser att en negativ mediebild skadat kännedomen om Vattenfall inför 

studenter, snarare kan den vända uppmärksamheten till att de som studenter blir mer 

angelägna om att arbeta där. Deltagarna tror dock kring att den gemene mannen förmodligen 

påverkas mer av medierna på grund av att de inte är insatta och medvetna om vad som krävs 

för att energibranschen ska gå runt. ”Medelsvensson får förmodligen en mer negativ bild”, 

menar en respondent. Deltagarna diskuterar också hur mycket som krävs för att den gemene 

mannen ska påverkas och tar upp ett exempel med Carl Bildt och hans arbete med Lundin Oil 

på 90-talet. ”Idag jobbar han som utrikesminister utan att vara alltför kritiserad och då har han 

ändå anmälts för folkrättsbrott, så det krävs oerhört mycket skit från medierna för att ett 

företag inte ska kunna fortsätta med sin verksamhet”.  

Samtliga deltagare i gruppen anser att Vattenfall är en arbetsgivare med kvalitet. De anser 

bland annat att det är ett varumärke de kan stå för att jobba hos. De ger exempel på kvaliteten 

i termer av nyutveckling, miljöansvar och ”i framkant för klimatet”. Ingen av deltagarna anser 

att Vattenfalls arbetsgivarkvalitet sjunkit på grund av en negativ mediebild. Trots negativa 

skriverier så anser energistudenter att arbetsgivaren står för nyutveckling och att företaget 

alltid försöker ta ett miljöansvar. Gruppen diskuterar hur mycket negativ mediepublicering 
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som krävs för att till och med studenterna ska bli påverkade, och kommer fram till exempel 

som innefattar barnarbete och människoutnyttjande.  

”Säg att dom skulle lägga ner allt förnybart och smacka upp kolkraft i hela Sverige, där går ju 

gränsen. Eller barnarbete eller mord och grejer.” 

Alla fyra deltagarna anser sig vara lojala potentiella anställda eftersom de tror att Vattenfall 

kan ge en anställning där möjligheten är stor att utvecklas. Gruppen anser att de är lojala så 

länge de får en möjlighet att utvecklas och växa inom företaget. Synen har inte förändrats av 

medias negativa publiceringar. Gruppen diskuterar kring artikeln om de stillastående 

kärnreaktorerna i Tyskland och menar att det ska mycket till för bristande i lojalitet.  

”Om det skulle komma fram att Vattenfall sysslar med barnarbete i Asien, då skulle jag börja 

fundera över min lojalitet till att vilja jobba där i framtiden.”  

En deltagare i gruppen anser att artikeln om Vattenfalls försäljning av elnätet är skrämmande 

och han börjar fundera om det verkligen kan stämma, men det påverkar inte lojaliteten till 

Vattenfall som arbetsgivare. Men han menar att så länge ryktena inte är sanna, kommer han 

vilja söka jobb på Vattenfall. Gruppen menar också att en negativ mediebild aldrig är bra, 

speciellt om personer som inte är insatta i ämnet läser den negativa mediepubliceringen.   
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6 Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet med hjälp av teorierna från kapitel 3. För att uppnå 

syftet har följande tre frågor ställts.  

1. Hur starkt är Vattenfalls arbetsgivarvarumärke hos målgruppen studenter? 

2. Gentemot målgruppen studenter, hur påverkas Vattenfalls arbetsgivarvarumärke av 

en negativ mediebild? 

3. Vilken roll spelar Vattenfalls företagskultur för arbetsgivarvarumärket?  

 

6.1 Arbetsgivarvarumärket 

Som Backhaus & Tikoo och Miles & Mangold uttrycker, så innebär Employer Branding 

processen att långsiktig skapa en arbetsgivarimage för att attrahera potentiella anställda. 

Genom arbete med arbetsgivarvarumärket bygger ett företag en identifierbar och unik 

identitet som differentierar varumärket från konkurrenterna. Vattenfalls Employer Branding 

går till största delen ut på personliga kontakter med målgruppen studenter. Genom mässor, 

arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och projekt kan företaget kommunicera i debatten kring 

klimatfrågan och på så sätt locka intresserade studenter att ”Följ med oss på resan!”. 

Vattenfall är också huvudsponsor i Uppsalateknologernas studentförening, UTNARM, något 

som kommenteras av samtliga tre fokusgrupper och tyder på att Vattenfall lyckats 

marknadsföra sig hos studenterna. Studenterna uppmärksammar även Vattenfalls personliga 

kommunikation på skolan genom gästföreläsningar, delaktighet i arbetsmarknadsdagar, 

mässor samt stöttande av evenemang. Man uppfattar Vattenfalls kommunikation i enlighet 

med vad företaget vill. Vattenfall har alltså lyckats bygga en unik identitet som en potentiell 

framtida arbetsgivare.  

En annan viktig del av Vattenfalls arbete med arbetsgivarvarumärket är att externt berätta för 

potentiella anställda om arbetet internt, och på så sätt differentiera varumärket från 

konkurrenterna. Det kan enligt teorin jämföras med Corporate Storytelling, det vill säga 

berättelser om företaget som kan användas för att kommunicera ut en identifierbar identitet 

som stärker arbetsgivarvarumärket. Vattenfall berättar om företaget bland annat genom exit-

intervjuer – före detta anställda som på ett positivt sätt berättar om arbetet på Vattenfall. Dock 

hävdar en informant att det gäller för studenterna att ta sig in på Vattenfalls hemsida för att 

hitta dessa berättelser. Det negativa argumentet styrks av att ingen fokusgrupp kommenterar 

hemsidan. Grupperna fokuserar istället på Vattenfalls sätt att marknadsföra sig direkt mot 

studenterna, vilket talar för att det är ett starkare sätt att kommunicera arbetsgivarvarumärket 

på.  

Aaker uttrycker att Employer Branding leder till potentiella anställdas bild av en arbetsgivare 

utifrån fyra kategorier – associationer, kännedom, kvalitet och lojalitet. Han menar att ett 

arbetsgivarvarumärke är starkt om målgruppen uppvisar höga mätvärden då det gäller 

företagets önskade associationer, kännedom, kvalitet och lojalitet kring varumärket. Vattenfall 

strävar efter att potentiella anställda ska associera arbetsgivaren med en stor, trygg och stabil 

arbetsgivare med finansiell styrka, där det finns stora utvecklingsmöjligheter, även 

internationellt, och en stor intern arbetsmarknad. Associationerna stämmer väl överens med 

deltagarnas diskussioner i fokusgrupperna. Vidare vill Vattenfall att studenterna ska associera 

arbetsgivaren med ett framtidsföretag där de kan förverkliga sig själva, få en balans mellan 

arbetsliv och privatliv samt vara i en miljö som är bra på att hantera omställningar. Dessa 

faktorer tas inte upp av studenterna själva, och skulle kunna relateras till Falonius teori om att 

en målgrupp främst ser till ett företags yttersta strukturer. Således är självförverkligande, 



34 
 

balans mellan arbetsliv och privatliv och bra på att hantera omställning inte det första en 

student tänker på. Istället ser studenterna till företagets synliga strukturer som ingen behöver 

berätta om, till exempel att man kan arbeta internationellt och att det finns en stor intern 

arbetsmarknad. I undersökningen var alla associationer av verbal art och det uppvisas höga 

värden av likheter mellan Vattenfalls synliga önskeassociationer och studenternas verkliga 

associationer, vilket Aaaker anser spegla ett starkt synligt arbetsgivarvarumärke.  

För att ett arbetsgivarvarumärke ska vara starkt menar Falonius att det, förutom ett högt värde 

av associationer, krävs att varumärket är tillräckligt känt i de potentiella anställdas 

medvetanden. Vattenfall lyfter fram engagemang i problematiken kring klimatfrågor som ett 

signum för företaget som arbetsgivare. De vill visa att de satsar på nytänkande. Vidare vill 

Vattenfall uppmärksamma att de rekryterar anställda från en bred studiebakgrund och är 

tillgängliga för studenter från olika universitet. Genom att stötta och sponsra 

studentföreningar hoppas Vattenfall på att bli tillräckligt kända som potentiella arbetsgivare 

för målgruppen. Vattenfall är också den första arbetsgivaren studenterna i fokusgrupperna 

tänker på inom energibranschen, dels på grund av att företaget är statligt och har funnits i 

branschen länge, men dels också för att företaget anställer mycket folk och visar upp sig på 

skolan i olika sammanhang. Aaker nämner två faktorer som är viktiga i arbetet med att skapa 

ett känt varumärke i potentiella anställdas medvetande, där en bred anställningsmöjlighet är 

den ena och marknadsföring genom andra mediekanaler än TV och internet är den andra. 

Genom att anställa från många olika studiebakgrunder, genom att vara huvudsponsor till 

UTNARM och genom att använda personliga kontakter som marknadsföringsmetod lyckas 

Vattenfall därför vara ”top of the mind” hos potentiella anställda bland studenter. 

Fokusgrupperna nämnde också att Vattenfall är kända som arbetsgivare hos studenterna på 

grund av att de är omtalade i medierna, trots den negativa mediebilden. Falonius beskriver 

vikten av att som arbetsgivare vara känd för rätt saker, vilket jag ämnar återkomma till i 

analysens avsnitt 6.2. 

Kvalitet är ytterligare en av kategorierna för ett starkt arbetsgivarvarumärke. Intervjuerna 

visade att Vattenfall strävar efter att poängtera företagets långa historia och att tradition ska 

spegla arbetsgivarkvalitet, liksom Vattenfalls ständiga arbete för miljön. Studenterna 

kommenterar att Vattenfall funnits i över 100 år och att företaget alltid varit nytänkande när 

det gäller att värna om miljön. Informanterna tar också upp kvalitetsbegreppet i form av 

prestige, samt att företaget är statligt och svenskägt, vilket är faktorer som studenterna även 

nämner som kvalitetskriterier. Tradition, miljöansvar och prestige är således viktiga 

kriterierna för kvalitet, vilket gör att Vattenfall även här uppvisar ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Informanterna nämner även möjligheten till socialt liv utanför arbetet 

samt karriärbarometern som kvalitetsaspekter, men dessa faktorer tycks inte vara något som 

studenterna uppfattar eller förmedlar vilket kan hänga samman med Aaker’s resonemang om 

att begreppet kvalitet i ett organisatoriskt sammanhang kan ha olika innebörd. Studenterna 

upplever endast den kvalitet som är påtagligt synlig utåt, medan de anställda på Vattenfall 

även ser till en inre livskvalitet som anställd.  

Till sist menar Aaker att ett arbetsgivarvarumärke är svagt utan lojala potentiella anställda. 

Genom intervjuerna har det kommit fram att berättelser om företaget är en viktig del i arbetet 

att skapa och behålla lojala potentiella anställda. Genom berättelserna kan företaget förmedla 

en djupare kännedom om hur en anställning på företaget skulle kunna vara, till exempel 

möjligheten att utvecklas. Återigen kan Vattenfalls berättelser appliceras på Corporate 

Storytelling – företagets berättelser om sig själva. Samtliga deltagare i alla tre fokusgrupper 

kommenterar att de uppfattat kommunikationen av berättelserna och anser sig vara lojala 
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potentiella anställda, vilket ytterligare talar för att Vattenfall har ett starkt arbetsgivar-

varumärke.  

 

Som Aaker uttrycker det: associationer, kännedom, kvalitet och lojalitet är alla bidragande 

faktorer till den arbetsgivarimage en arbetsgivare innehar hos potentiella anställda. Resultatet 

har visat att fokusgrupperna uppvisar höga mätvärden när det gäller sådana synliga faktorer 

som företaget önskar förmedla inom respektive kategori. Vattenfall har således ett starkt 

synligt arbetsgivarvarumärke bland målgruppen studenter. Under diskussionerna har 

studenterna däremot inte förmedlat möjligheten till den privata balans som företaget säger sig 

erbjuda för den anställde. 

 

6.2 Medias påverkan på arbetsgivarvarumärket 

Studenterna anser inte att den negativa mediebilden i dagsläget påverkat associationerna till 

Vattenfall som arbetsgivare. En gemensam nämnare i fokusgrupperna är att studenterna anser 

sig vara kunniga i ämnet och därför inte ”går på” de medierna skriver eller påvisar. De menar 

att deras associationer inte påverkas eftersom de som publicerat den negativa kritiken inte är 

insatta i ämnet och är okunniga. Studenterna kan enligt Larssons teorier kallas för en 

medveten publik, det vill säga en publik med hög kunskap och låg involvering. Vissa av 

studenterna hade även hög involvering då de hade följt mediestormen kring Vattenfall och var 

väl insatta i ämnet, dessa var således en aktiv publik. Ingen av studenterna kan räknas till en 

inaktiv eller uppväckt publik på grund av deras höga grad av kunskap. Studenterna anser 

också att medierna bara spekulerar eftersom är deras uppgift att kritisera, men att 

spekulationer gör argumenten larviga.  

Ett allmänt lågt förtroende för medierna är ytterligare en stor anledning till att de inte 

påverkats negativt av en negativ mediebild. Fokusgruppsintervjuerna pekade bland annat på 

dåligt formulerade rubriker. Studenterna menar att personer som inte är insatta i ämnet 

förmodligen påverkas därför att formuleringarna ofta vill skrämma eller åtminstone 

uppmärksamma läsaren. McQuail tar bland annat upp framing i sin bok, det vill säga hur 

nyheter ramas in för att tilltala en publik. Rubriken ”Stoppa köpet av Nuon!” tilltalar således 

inte en kunnig publik bestående av energistudenter, men de tror att gemene man som inte är 

insatt i ämnet låter sig skrämmas av denna rubrik skrämmande. Entman menar också att en 

publik kan ”rama in” nyheter utifrån egna erfarenheter och värderingar, vilket kan vara 

anledningen till att studenterna inte påverkas då de egna erfarenheterna säger att det enda 

alternativet för Vattenfall kanske var att köpa upp elbolaget Nuon. Medierna riktade sig 

förmodligen till en inaktiv publik, eller i syfte att uppväcka en publik, snarare än till en 

medveten eller aktiv publik. Två personer anser dock att de påverkats på så sätt att de blivit 

nyfikna och vill veta mer, men inte på ett negativt sätt. Två andra deltagare anser att deras 

associationer blivit påverkade men att de trots detta förstår aktionen bakom Vattenfalls 

handlingar, vilket ytterligare tyder på att fokusgrupperna tillhör en medveten eller aktiv 

publik. Möjligtvis kan det också vara ett uttryck för lojalitet, se nedan. 

Genomgående i fokusgruppsintervjuerna är att ingen deltagare anser att en negativ 

mediepublicering kring Vattenfall påverkat deras kännedom om Vattenfall. Samtliga grupper 

hävdar istället att publicering är positiv för potentiella anställda eftersom ett 

medieuppmärksammat företag förmodligen ligger i folkets intresse, vilket gör Vattenfall ännu 

mer attraktivt för dem som potentiella anställda. Eriksson menar att ett företag kan ha en 

positiv, negativ eller diffus mediebild. Han hävdar att en negativ mediebild drabbar företagets 

utveckling men enligt studenterna leder den mediebild som Vattenfall har ändå till något 

positivt i potentiella anställdas medvetande. Studenterna förklarar flera gånger under 
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intervjuerna vikten av Vattenfalls personliga kontakter med dem, vilket tycks vara en 

anledning till att Vattenfall fortsätter att vara känt som något positivt i studenternas 

medvetande trots negativa skriverier. Dock kan Vattenfalls mediebild ses som diffus snarare 

än negativ eftersom den är ostabil och snabbt kan förändras till positiv men också till negativ. 

Studenterna diskuterar kring att inställningen beror på vem som tar del av medias skriverier. 

Man menar att Vattenfall i den gemene mannens medvetande förmodligen blivit känd som ett 

företag som bryter kol i Tyskland och således får Vattenfall en negativ klang hos den gemene 

mannen. Återigen hänvisas till dålig kunskap hos befolkningen. Energistudenter blir istället 

upplysta av mediernas skriverier men inte påverkade, och därför får Vattenfall en positiv 

mediebild i deras ögon. Som tidigare nämnts är Agenda-setting ett begrepp som innebär att 

medierna kan bestämma vilka nyheter som ska publiceras och hur mycket plats de ska få i 

kommunikationen till publiken. McCombs & Shaw menar att medierna således bestämmer 

den allmänna dagordningen. Treneman & McQuail menar också att omgivningen funderar 

kring det som medierna skriver om men inte vad de skriver. Utifrån studenternas diskussion 

står det klart att en medveten publik även funderar på vad medierna rapporterar och därför 

påverkas i mindre utsträckning. Argumenten för att den gemene mannen skulle påverkas bör 

såldes också vara att denne endast funderar kring medierapporteringen vilket gör att medierna 

sätter agendan för vad som inte diskuteras i samhället.   

Samtliga deltagare är eniga om att den negativa mediebilden inte skadat bilden av Vattenfall 

som en arbetsgivare med kvalitet. Oavsett om medierna skriver om driftstopp i kärnreaktorer 

och så vidare, förstår studenterna syftet bakom aktionen och menar att medierna snarast 

försöker få uppmärksamhet från den okunniga befolkningen. Medierna riktar sig således mot 

en inaktiv eller uppväckt publik. Som invigd student på området anser man sig förstå riskerna 

bakom verksamheten och därför också förstår Vattenfalls handlingar. Man diskuterar 

Tjernobyl och menar att Vattenfall inte vill riskera en sådan situation och vidtar förebyggande 

åtgärder. De menar att Vattenfall tar ett miljöansvar, vilket snarast förstärker kvaliteten. För 

den inaktiva eller uppväckte publiken kan en rapportering om ett driftstopp i kärnreaktorer i 

Tyskland under stora rubriker istället innebära vad Thompson anser vara en skandal, det vill 

säga ett avslöjande om verksamheten som företaget egentligen vill hemlighålla.  

Inte heller studenternas lojalitet till Vattenfall som arbetsgivare har försämrats av den 

negativa mediebilden. De menar att mediernas okunnighet inte påverkar dem som pålästa och 

att det ska mycket till för bristande lojalitetskänsla. Studenterna tar bland annat upp 

barnarbete som ett exempel. Anledningen till att studenterna inte påverkas kan förklaras av 

Rogers & Dearing’s teori om att medierna och publiken inte alltid delar samma värderingar. 

Det beror på att alla personer i en publik har olika erfarenheter och värderingar. De flesta 

människor anser att barnarbete är något negativt och något man inte bör stödja. Där skulle till 

och med de insatta studenterna dra en gräns. Däremot finns det förmodligen en 

bakomliggande orsak till uppköpet av Nuon eller stillastående kärreaktorer, vilket studenterna 

kan acceptera med tanke på deras erfarenheter och värderingar. En deltagare av samtliga tolv 

deltagare i fokusgrupperna anser dock att artikeln om att Vattenfall ska sälja elnätet ger 

honom bristande lojalitetskänsla då han alltid har sett Vattenfall som en trygg arbetsgivare. 

Om studenterna påverkas av sådana artiklar eller inte kan, liksom rubriksättningen, bero på 

hur medierna ”ramar in” nyheterna. Entman tar upp exempel om två nyhetsrapporteringar 

kring flyplanskrascher som framställdes på olika sätt till den amerikanska befolkningen. Den 

ena kraschen orsakad av amerikanerna själva framställdes som en olycka, medan den andra 

kraschen orsakad av Sovjet framställds som en attack. Flera av studenterna ansåg att artikeln 

om elnätet framställdes som en färdig plan, men genom att läsa mellan raderna förstod de att 

det endast var spekulationer och absolut inget som Vattenfall skulle göra slag i. Den deltagare 
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som ändå påverkades var troligtvis en del av den publik som medierna försökte nå med 

publiceringen, liksom, enligt studenterna, även den gemene mannen.      

Alla tre fokusgrupperna är överens om att en negativ mediebild i dagsläget inte påverkat 

bilden av Vattenfall som en attraktiv arbetsgivare, därmed påverkas heller inte Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke. Gränsen för vad som kan förstöra attraktionen till Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke är snarare Vattenfalls verkliga aktioner och inte mediernas bild. 

Återigen trycker deltagarna på att de har för mycket kunskap inom området för att påverkas, 

men att det skulle vara jobbigt att behöva förklara sitt val av arbete inför andra som de tror 

påverkats eftersom de inte är insatta i ämnet. I McQuail’s Mass Communication Theory listas 

anledningar till varför inte media påverkar en publik och då speciellt människors attityder och 

åsikter. För det första är attityder bestämda av personliga omständigheter, och åsikter 

influeras snarare av den sociala omgivningen. Det kan vara så att inte heller gemene man 

påverkats av de negativa skriverierna om företaget. Anledningen till att studenterna inte 

påverkats kan också vara att de inte vill påverkas eftersom Vattenfall är ett stort företag i 

deras bransch och att den sociala omgivningen anser att Vattenfall är en passande 

arbetsgivare. Vidare det andra tenderar människor att välja buskap som förstärker en redan 

utvecklad åsikt eller attityd. Om studenterna anser att Vattenfall är en potentiell arbetsgivare, 

kan de enligt teorin välja att mediepublicering förstärker detta faktum och de tar kanske inte 

ens del av den mest negativa mediebilden. För det tredje ger alla människor olika mycket 

uppmärksamhet till medierna, vilket kan göra att studenterna inte tar till sig all information 

som kommuniceras ut. I det här fallet skulle studenterna vara en mer medveten än en aktiv 

publik. För det fjärde påverkas inte människor av medierna på grund av att publiken är 

resistent till medias övertalningsförmåga. Enligt studenterna låter de sig som kunnig publik 

inte övertalas, medan de som inte är lika insatt i ämnet låter sig övertalas. De förmedlar att en 

medveten eller aktiv publik är resistent mot medias negativa mediebild och menar att en 

inaktiv eller uppväckt publik faktiskt påverkas negativt av en negativ mediebild på grund av 

okunskap. Inom en av fokusgrupperna diskuterades dock vad som krävs för att den gemene 

mannen ska påverkas, och de tog upp exemplet om Carl Bildt som anmälts för folkrättsbrott 

men som idag jobbar som utrikesminister. Larsson menar att en viktig del av mediernas makt 

är att de alltid får sista ordet. Om en publik påverkas av en negativ mediebild kan medierna, 

likaväl som de kan förstöra ett arbetsgivarvarumärke, återskapa ett förtroende för samma 

arbetsgivarvarumärke. 

 

6.3 Företagskulturens roll 

Backhaus & Tikoo anser att företagskulturen bör påverka ett arbetsgivarvarumärke eftersom 

det skapar lojalitet hos potentiella anställda. Schein menar att en företagskultur återfinns på 

tre olika nivåer, nämligen artefakter, uttalade värderingar och grundläggande antaganden. 

Enligt den första delen av analysen (se avsnitt 6.1) har Vattenfall ett starkt synligt 

arbetsgivarvarumärke, eftersom målgruppen studenter uppfattar varumärket enligt de synliga 

strukturerna som Vattenfall önskar förmedla. I studenternas beskrivningar av Vattenfalls 

arbetsgivarvarumärke återfinns därför företagets artefakter. Enligt Schein är kulturens 

artefakter företagets synliga strukturer, till exempel ritualer, berättelser eller synliga 

beteenden. Hit hör Vattenfalls personliga handlingar för att nå potentiella anställda via mässor 

och arbetsmarknadsdagar, som huvudsponsor i Uppsalateknologernas studentförening 

UTNARM etc. Studenterna uppmärksammar även företagets ansträngning att externt framföra 

sina interna berättelser för potentiella anställda, vilket också speglar kulturens artefakter. 

Återigen kan detta kopplas till Corporate Storytelling, ett sätt för företag att kommunicera ut 

sin företagskultur för att stärka arbetsgivarvarumärket och även stärka lojaliteten till 
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arbetsgivarvarumärket. Vidare anser studenterna att Vattenfall, för dem, är känt som ett 

statligt företag, vilket också är en av företagets synliga strukturer och därför också en del av 

artefakterna. Artefaktnivån i Vattenfalls företagskultur spelar således en stor roll för 

Vattenfalls arbetsgivarvarumärke.  

Även företagets uttalade värderingar återfinns till viss del i studenternas beskrivningar av 

arbetsgivarvarumärket. Schein förklarar de uttalade värderingarna som strategier, mål och 

filosofier. Till värderingarna hör associationerna om utvecklingsmöjligheter och att företaget 

är känt för att anställa mycket folk. Att studenterna kommenterar endast ett fåtal av företagets 

uttalade värderingar torde spegla att sådana inte spelar en lika stor roll för Vattenfalls arbets-

givarvarumärke. 

De grundläggande antagandena om Vattenfall som arbetsgivare återfinns främst i 

studenternas diskussioner kring Vattenfalls arbetsgivarkvalitet. Studenternas grundläggande 

antaganden handlar om företagets tradition och företagets vilja att vara nummer ett för miljön 

samt företagets arbetsgivarprestige. Traditionen speglar Vattenfalls historia utifrån 100 år i 

branschen, vilket ger en föreställning om Vattenfalls förpliktelser. Det är således Vattenfalls 

”skyldighet” att vara nummer ett för miljön. Studenternas förmedling av grundläggande 

antaganden om Vattenfall som arbetsgivare speglar att sådana utgör en stor del av 

arbetsgivarvarumärket.  

Utifrån fokusgruppsintervjuerna framkom att deltagarna inte påverkats av den negativa 

mediebilden som stormat kring Vattenfall de senaste åren. Utifrån det som ovan analyserats 

finns tecken som tyder på att Vattenfalls företagskultur spelar en stor roll i 

arbetsgivarvarumärket, främst utifrån företagets artefakter och studenternas grundläggande 

antaganden om Vattenfall som arbetsgivare. Att företagets artefakter spelar en stor roll för 

arbetsgivarvarumärket överensstämmer med Falonius teori om att potentiella anställda främst 

ser till företagets yttersta struktur – toppen av isberget. Studenternas grundläggande 

antaganden om Vattenfall som en stark potentiell arbetsgivare grundar sig i synnerhet på 

Vattenfalls långa historia och tradition som statligt företag samt företagets ansvar för miljön. 

Företagskulturen som speglas i företagets artefakter och målgruppens grundläggande 

antaganden styr således Vattenfalls arbetsgivarvarumärke, i linje med vad Backhaus & Tikoo 

förespråkar.  

 

6.4 Slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur en negativ mediebild påverkar 

arbetsgivarvarumärket gentemot målgruppen studenter hos energibolaget Vattenfall. Först har 

jag belyst om Vattenfall uppvisar ett starkt arbetsgivarvarumärke bland studenterna och sedan 

hur arbetsgivarvarumärket hos målgruppen eventuellt påverkats av en negativ mediebild. Min 

hypotes har varit att Vattenfalls företagskultur är så djupt förankrad i arbetsgivarvarumärket 

att målgruppen studenter i dagsläget ännu inte påverkats av en negativ mediebild. Syftet har 

också varit att undersöka om hypotesen stämmer. 

Analysen av resultaten visar att Vattenfall uppvisar ett starkt synligt arbetsgivarvarumärke 

bland målgruppen studenter. Studenterna uppfattar arbetsgivarvarumärket på samma sätt som 

företaget önskar. Emellertid upplever studenterna endast den del av arbetsgivarvarumärket 

som är påtagligt synlig utåt, medan de anställda på Vattenfall önskar att målgruppen även ser 

till balansen mellan arbete och privatliv som företaget erbjuder sina anställda. Den privata 

balansen som Vattenfall försöker kommunicera ut till sin målgrupp lyckas studenterna, genom 

fokusgruppsdiskussioner, alltså inte förmedla.  
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Analysen visar också att Vattenfalls arbetsgivarvarumärke hitintills inte påverkats av en 

negativ mediebild gentemot målgruppen studenter. Studenterna är som potentiella anställda 

lojala mot företaget, och anser att de har för mycket kunskap inom ämnet energi för att 

påverkas av okunnig media. En viktig slutsats är således att en medveten eller aktiv publik 

inte så lätt påverkas av medias negativa skriverier.  

Företagskulturen spelar en stor roll för Vattenfalls arbetsgivarvarumärke, utifrån företagets 

artefakter och studenternas grundläggande antaganden om Vattenfall som arbetsgivare. 

Människor tenderar att ofta se till företags synliga strukturer, varpå artefakterna tydligt 

uppmärksammas. Studenternas grundläggande antaganden om Vattenfall som en stark 

potentiell arbetsgivare borde därför spela en stor roll då dessa sitter djupt rotade. Vattenfalls 

företagskultur, präglad av lång historia och tradition som statligt företag samt företagets 

ansvar för miljön, är djupt förankrat i arbetsgivarvarumärket. Eftersom arbetsgivarvarumärket 

i dagsläget inte påverkats av en negativ mediebild gentemot målgruppen studenter kan jag dra 

slutsatsen att hypotesen stämmer. Analysen visar också målgruppens uppfattning att medias 

påverkan till stor del handlar om kunskap respektive okunskap hos mottagaren. 
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7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring undersökningens slutsatser, följt av några 

förslag till vidare undersökningar. 

Utifrån problemformuleringen var det svårt att hitta tidigare forskning som tillämpats 

specifikt utifrån fenomenet Employer Branding. Begreppet är relativt nytt inom forskningen, 

och jag har därför saknat förebild för mitt arbete. Jag tycker ändå att det valda 

tillvägagångssättet har fungerat bra eftersom jag har kommit fram till tre intressanta slutsatser 

som jag vill diskutera. 

Den första slutsatsen är att Vattenfall uppvisar ett starkt synligt arbetsgivarvarumärke. Alla 

deltagare i undersökningen är studenter i ungefär samma ålder, och jag kan ställa mig frågan 

om det hade blivit ett något annorlunda resultat om jag hade frågat några personer ur en äldre 

generation. Vattenfall poängterar nämligen förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter, 

också möjligheten till balans mellan privatliv och arbetsliv vid val av arbetsgivare. Jag lade 

från början inte någon vikt vid könsfördelningen av deltagarna i fokusgrupperna, men jag kan 

nu fundera över hur resultatet skulle sett ut med fler deltagande kvinnor i grupperna. En tanke 

är att kvinnor kanske uppskattar möjligheten att göra karriär samtidigt som möjlighet ges att 

vara mamma. En äldre generation värdesätter kanske också stabiliteten som arbetsgivare som 

Vattenfall försöker förmedla, inte bara för nyanställda, utan efter att du har jobbat på företaget 

i kanske 30 år. Enligt undersökningen värdesätter studenterna främst de synliga strukturerna, 

trots att Vattenfall försöker vidga sitt arbetsgivarvarumärke. Jag är medveten om att de båda 

informanterna i denna undersökning också tillhör en ung generation och kanske förmedlar de 

ett arbetsgivarvarumärke som tilltalar den yngre generationen studenter. Kanske hade 

skillnaderna varit större om jag istället intervjuat någon som jobbat länge på företaget. Men 

trots allt är det ju målgruppen studenter som studerats i detta arbete. 

Den andra slutsatsen är att målgruppen studenter inte påverkats av den negativa mediebilden 

som stormat kring Vattenfall under senare år. De menar att de som energistudenter är insatta i 

ämnet och därför ”ser igenom” mediernas skriverier. I resultatet syns studenternas övertygelse 

om att den gemene mannen däremot skulle påverkas av medierna på grund av sin okunskap. 

Som betraktare kan man undra om detta är ett uttryck för en god självbild som 

energistudenterna har, ett ”vi och dom” gentemot allmänheten. På grund av sponsring och 

personliga kontakter från Vattenfall, skolas man redan som student in i att vara lojal mot den 

potentiella arbetsgivaren. Alla deltagare i fokusgrupperna ville ju arbeta vid Vattenfall i 

framtiden. Man kan fråga sig om allmänheten verkligen påverkas i den utsträckning som 

studenterna tror, eller om de inte heller bryr sig så mycket om vad medierna rapporterar? 

Vattenfalls långa tradition och historia som statligt tryggt företag, kanske är ett grundläggande 

antagande som även gemene man besitter, ärvt från föräldragenerationer?  

Den sista slutsatsen är att företagskulturen är djupt förankrat i arbetsgivarvarumärket genom 

företagets artefakter och genom studenternas grundläggande antaganden om Vattenfall som 

arbetsgivare. Man kan fundera om Vattenfall har ett medvetet starkt arbetsgivarvarumärke för 

att företaget är duktiga på Employer Branding eller om det är för att företaget har en lång 

historia och med statlig tradition. Staten som varumärke – är det ett gratis varumärke? I 

dagens samhälle är privatisering högst aktuellt inom många områden och risken för att staten 

på sikt förlorar sitt varumärke torde öka. Hur länge kan Vattenfall leva på sin långa historia 

och den statliga traditionen? En intressant aspekt är dock att deltagare i fokusgrupperna tillhör 

en yngre generation och inte på samma sätt som en äldre generation växt upp med ”den trygga 

staten”.  
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Enligt 2010 års Företagsbarometer söker de svarande kriterier som stabilitet och trygghet hos 

en arbetsgivare. Kanske beror det på att ”den ekonomiska krisen” satt spår hos de nuvarande 

studenterna, som sett studiekarmrater leta förgäves efter jobb trots bra examen? Troligtvis 

skulle en äldre generation uppvisa ännu starkare resultat av grundläggande antaganden om 

Vattenfall som arbetsgivare, eftersom de har ”levt” med Vattenfall under en längre tid. Men 

trots Vattenfalls aktiva arbete med att kommunicera bredare trygghetsperspektiv i 

arbetsgivarvarumärket, är det inte kulturen i form av sådana uttalade värderingar som 

studenterna kommenterar i första hand. Vattenfall bör, som jag ser det, jobba mer på att 

bredda arbetsgivarvarumärket utifrån uttalade värderingar.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom studenterna hävdar att den gemene mannen påverkas av en negativ mediebild på 

grund av okunskap, skulle det vara intressant att göra samma undersökning med allmänheten, 

kunden, som målgrupp istället för de potentiella anställda som målgrupp. Det skulle ge svar 

på om studenternas övertygelse att de inte påverkas negativt av media på grund av kunskap är 

relevant, eller om det mest är ett uttryck för en god självbild – som kanske till och med 

Vattenfall i sin kommunikation med dem varit med om att skapa. 

Samma undersökning skulle också kunna göras med en äldre målgrupp, eller kanske till och 

med som en jämförelse mellan olika åldergrupper. Om undersökningen ändå skulle göras om 

med målgruppen unga studenter, borde den bestå av flera kvinnor så att det blev en jämnare 

könsfördelning. Generationsskillnader, men också könsskillnader, tror jag spelar en viktig roll 

i fråga om vad som värdesätts hos en arbetsgivare. Vattenfall har visat att man värderar balans 

mellan yrke och privatliv, men målgruppen unga studerande män i undersökningen förmedlar 

inte dessa kriterier. 

En slutsats med uppsatsen är också att företagskulturen, präglad av statlig tradition, är djupt 

förankrad i Vattenfalls arbetsgivarvarumärke. Jag har ställt mig frågan hur länge Vattenfall 

kan leva på att förknippas med den statliga tryggheten. Intressant vore därför att göra en 

liknande undersökning kring arbetsgivarvarumärket vid ett privat elbolag, och göra 

jämförelser när det gäller likheter och skillnader företagen emellan.  
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Bilagor  
 

Underlag till samtalsintervju 

 

TEMA TEMATISKA FRÅGOR UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

 

 

 

 

BAKGRUND 

 

 

1. Vilken är din nuvarande 

position på företaget? 

 

2. Berätta om en typisk 

arbetsdag för dig? 

 

 

3. Berätta hur det kommer 

sig  

att du sökte jobb på 

Vattenfall? 

 

 

1a. Har du alltid haft denna 

position inom företaget? 

 

2a. Vilka är dina 

huvudsakliga arbetsuppgifter 

gällande Employer Branding? 

 

3a. Vad har du för 

utbildning? 

 

 

EMPLOYER BRANDING 

 

 

4. Kan du berätta arbetet med 

Employer Branding mot 

studenter? 

 

 

4a. Hur marknadsför sig 

Vattenfall som arbetsgivare 

mot studenter? 

 

 

 

 

 

 

ARBETSGIVARIMAGE 

- Associationer 

- Lojalitet 

- Kännedom 

- Upplevd kvalitet 

 

 

5. Hur skulle du önska att 

potentiella anställda 

associerar kring Vattenfall 

som arbetsgivare? 

 

6. Hur vill Vattenfall öka 

kännedomen om Vattenfall 

som arbetsgivare hos 

studenter? 

 

7. Hur vill Vattenfall 

uppfattas som en 

arbetsgivare med kvalitet?  

 

8. Berätta hur du skapar 

lojala potentiella anställda 

(studenter)? 

 

 

5a. Vilka specifika 

associationer strävar du efter? 

 

 

 

6a. Vad vill arbetsgivaren 

Vattenfall vara känd för hos 

studenterna? 

 

 

7a. Tror du att studenterna 

uppfattar att Vattenfall är en 

arbetsgivare med kvalitet? 

 

8a. Vad går arbetet specifikt 

ut på? 
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Underlag till fokusgrupp 

 

Tema: Bakgrund 

Introduktionsfrågor 

1. Ser ni på Vattenfall som en attraktiv arbetsgivare? 

2. Har ni följt mediestormen kring Vattenfalls verksamhet? 

 

Tema: Employer Branding 

Övergångsfrågor  

3. Hur skulle ni beskriva hur Vattenfall marknadsför sig som arbetsgivare? 

 

Tema: Arbetsgivarimage utifrån kategorierna associationer, kännedom, kvalitet och 

lojalitet 

Nyckelfrågor  

4. Vad associerar ni Vattenfall som arbetsgivare med? 

5. Hur påverkar era associationer till Vattenfall som arbetsgivare när ni läser dessa 

artiklar? 

6. Hur är Vattenfall som arbetsgivare känd för er? 

7. Hur påverkas kännedomen om Vattenfall av e negativ mediebild? 

8. Anser ni att Vattenfall är en arbetsgivare med kvalitet? Om ja, varför? 

9. Hur påverkas kvalitetsbilden av Vattenfall som arbetsgivare av negativ 

medierapportering? 

10. Är ni lojala potentiella anställda? Om ja, varför? 

11. Hur påverkas lojaliteten till Vattenfall som arbetsgivare av negativa skriverier etc.? 

Avslutande frågor/slutfrågan 

12. Hur påverkas bilden av Vattenfall som en attraktiv arbetsgivare av en negativ 

mediebild?  
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Informanter och deltagare 

 

Samtalsintervjuer 

Intervju 1: Man 32 år, anställd på Vattenfall. 

Intervju 2: Kvinna 28 år, anställd på Vattenfall. 

 

Fokusgrupper 

Fokusgrupp 1: Man 22 år, studerande 

   Man 23 år, studerande 

   Man 26 år, studerande 

   Man 22 år, studerande  

 

Fokusgrupp 1: Man 24 år, studerande 

   Man 23 år, studerande 

   Man 23 år, studerande 

   Man 22 år, studerande  

 

Fokusgrupp 1: Man 24 år, studerande 

   Man 23 år, studerande 

   Man 26 år, studerande 

                         Man 24 år, studerande 
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Stimulusmaterial 

 
Artikel 1: Vattenfall tänker sälja elnätet 

Den statliga eljätten Vattenfall planerar att sälja hela sitt svenska elnät, avslöjar TV4 Nyheterna. Syftet är 

att få loss pengar för att investera i brittisk kärnkraft. 

En eventuell försäljning beräknas vara värd närmare 50 miljarder kronor. Enligt ett 

internt styrdokument som TV4 tagit del av vill Vattenfall hitta en köpare till 

årsskiftet. Målet är att slutförhandla affären senast nästa höst. 

Koncernchefen och vd:n Lars G Josefsson beskrivs som den drivande kraften bakom 

planen som samtidigt har väckt protester inom Vattenfalls ledning. Vice vd:n ska ha 

motsatt sig en försäljning. Han ska, meddelade företaget på onsdagen, lämna sin 

post. 

Närmare 850.000 hushåll är inkopplade till Vattenfalls elnät, som består av stolpar, 

kraftledningar, kablar med mera. 

- Vattenfall är ett stort företag med många affärer på gång hela tiden och vi kan inte 

kommentera alla rykten kring verksamheten. Vi kommunicerar affärer när vi gör 

dem, säger bolagets presschef Erik von Hofsten. 

Nu är det ju inget rykte utan ett internt styrdokument? 

- Det pågår hela tiden en översyn av affärsverksamheten. Men så länge det inte finns 

några beslut om affärer kommenterar vi inte. 

Från näringsdepartementet gick det först inte att få en kommentar på tisdagskvällen. 

Först efter några timmar återkom pressekreterare Johanna Martin med detta: 

- Vi kommenterar inte utan det är bolagets sak att svara på frågor. Inom kort kommer 

ytterligare information från Vattenfall. 

Det har alltså varit kontakter mellan departementet och bolaget under kvällen? 

- Ja, det stämmer, svarar Johanna Martin som inte vill bekräfta planen på att sälja 

elnätet. 

Den politiska oppositionen reagerade på uppgifterna i TV4. 

Socialdemokraternas näringspolitiske talesman Tomas Eneroth till TT: 

- Om uppgifterna stämmer är det fullständigt oacceptabelt. Elnätet är en viktig del av 

landets infrastruktur och frågan måste underställas riksdagen. Det rimliga är att både 

(näringsminister) Maud Olofsson och Lars G Josefsson kommer och förklarar om 

det ligger sanning bakom uppgifterna. 

- Vattenfall kan inte själv bestämma att sälja ut så viktiga delar av bolagets 

verksamhet, utan den frågan måste underställas riksdagen. 

Även Vänsterpartiets energipolitiske talesman Kent Persson är kritisk. 

- Om uppgifterna stämmer är det en stor skandal. Då måste vi ifrågasätta om 

Josefsson kan vara kvar som vd för Vattenfall. Det här går ju stick i stäv med allt 

prat om satsningar på förnyelsebar energi. 

 

 

 

Källa: Dagens Nyheter: < http://www.dn.se/ekonomi/vattenfall-tanker-salja-elnatet > 

Referenserna upprättade: 2010-01-12. 

 

http://nyhetskanalen.se/
http://www.vattenfall.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1470
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.vansterpartiet.se/
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Artikel 2: "Stoppa köpet av Nuon" 

Regeringen bör stoppa Vattenfalls köp av det holländska energibolaget Nuon, anser Miljöpartiet. 

Anledningen är att Nuons energitillverkning är alltför beroende av kol och olja.  

– Vi tycker att det är ett steg mot mer fossilberoende för Vattenfall. Nuon är väldigt tunga i andelen fossila 

bränslen. 95 procent av energitillverkningen är inte förnybar, vilket gör dem sämre än Vattenfall vad gäller 

koldioxidutsläpp, säger Per Bolund, Miljöpartiets energipolitiske talesman.  

Nuon profilerar sig liksom Vattenfall som ett miljövänligt elbolag som investerar i bland annat vindkraft och 

biomassa. Men andelen förnybart i Nuons energitillverkning låg år 2007 på endast 5 procent, medan siffran för 

Vattenfall var 46 procent.  

Enligt Per Bolund gör Vattenfall tvärtom mot vad som står i deras bolagsordning, där de åläggs att vara ledande 

i omställningen till ett alternativt energisystem.  

– Vi anser att köpet är strategiskt fel för Vattenfall. De kunde i stället använt de här 100 miljarderna till att 

investera i alternativ energiproduktion. Om de hade investerat samma summa i havsbaserad vindkraft skulle de 

ha kunnat bygga 50 vindkraftsparker av Lillgrunds storlek, på totalt 17 TWh. Det skulle vara ett bättre tillskott 

än det man får från Nuon, säger Per Bolund.  

Huvuddelen av Nuons energitillverkning sker med fossila bränslen, varav kol är den största kategorin (36 

procent) följt av naturgas i värmekraftverk, naturgas i gaskraftverk och masugnsgas. Se en lista till höger.  

– Genom att köpa ännu en fossilintensiv verksamhet rör sig Vattenfall ännu mer åt fel håll. Vi är kritiska mot att 

regeringen stödjer det här förslaget och tycker att de istället borde sätta stopp för det, säger Per Bolund.  

Förvisso är det ett gemensamt mål för de båda bolagen att öka sina investeringar i havsbaserad vindkraft. I sitt 

pressmeddelande i dag meddelar Vattenfall och Nuon att de tillsammans ska bli ledande inom vindkraft till havs, 

och produktionen ska öka från 2,5 TWh i år till 15 TWh år 2015 . Det ska främst ske genom att befintliga 

anläggningar utvidgas.  

Men stora investeringar görs även i utbyggnad av kolkraften och utveckling av koldioxidavskiljnings och -

lagringsteknik för kolkraftverk, så kallad CCS-teknik. I ett pressmeddelande i dag poängterar Vattenfall och 

Nuon att båda företagen är ”globala ledare när det gäller utveckling av CCS-teknik”.  

Vattenfall ska fortsätta utveckla sin CCS-pilotanläggning vid kraftverket i Schwarze Pumpe i Tyskland och 

Nuon sin anläggning i Buggenum, Nederländerna.  

Per Bolund är kritisk till att Vattenfall satsar på att bygga ut kolkraften och satsa på CCS-tekniken, som han 

menar inte är beprövad. Dessutom kommer en ytterligare utbyggnad av kolkraften att innebära ökade utsläpp 

från kolkraftverken tills dess att CCS-tekniken är kommersiellt gångbar, menar han.  

– Vattenfall planerar flera nya stora kolkraftsanläggningar trots att det förvärrar klimatkrisen. CCS-tekniken 

kommer att bli kommersiellt gångbar först runt 2020-2030. Ny kolkraft kommer producera mycket koldioxid 

fram till dess. De lägger sin tilltro till teknik som inte är klar trots att vi har teknik som vi vet fungerar, säger Per 

Bolund. 

 

Källa: E24 Näringsliv: < http://www.e24.se/makro/politik/stoppa-kopet-av-

nuon_1116601.e24 > Referensen upprättad: 2010-01-12. 
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Artikel 3: Vattenfalls kraftfulla snedsteg 

Efter en expansion utan motstycke där årsomsättningen på tio år ökat från 28 miljarder till 185 miljarder 
körde helstatliga Vattenfall in i väggen. Med enbart tillväxt för ögonen försummade ledningen med Lars G 
Josefsson i spetsen att lösa problemen med bolagets kärnkraft i Sverige och Tyskland. Utlandssatsningen har 
lett till att fossilkraft blivit dominerande samtidigt som klimatfrågan kommit i centrum. 

Den plötsliga politiska turbulensen kring Vattenfall i Sverige har föregåtts av flera års kontroverser om bolagets 

skötsel av sina kärnkraftverk i Tyskland, som är Vattenfalls största marknad sedan 2001. Ledande tyska politiker 

har brännmärkt Vattenfall och varumärket är kört i botten på södra sidan av Östersjön. Att ett helstatligt svensk 

energiföretag fått ett skamfilat rykte i vårt största grannland, tycks ha gått ansvariga svenska politiker förbi. När 

Vattenfall i februari presenterade sitt 100-miljardersköp av holländska Nuon andades ansvariga näringsministern 

Maud Olofsson inga reservationer mot bolaget.  

– Vattenfall går bra och utvecklas starkt, framhöll hon.  

Mindre än fem månader senare skulle kritikstormen i Tyskland anta orkanstyrka. Den 4 juli i år blev det 

kortslutning i en transformator till Vattenfalls tyska kärnkraftverk Krümmel 30 kilometer sydöst om Hamburg. 

Reaktorn stoppades och senare upptäcktes skadade bränsleelement.  

 

Olyckan väckte en enorm uppmärksamhet i Tyskland. Krümmel hade återstartats bara två veckor tidigare efter 

att ha stått stilla nära två år efter en likartad incident 28 juni 2007. Samma dag hade även Brunsbüttel, det andra 

kärnkraftverk som Vattenfall driver i Tyskland, stängts och det är fortfarande ur drift. Redan dessa första 

incidenter 2007 utlöste en negativ opinionsvåg mot Vattenfall från ledande politiker i Tyskland. Kärnkraften är 

lika känslig i Tyskland som den var i Sverige för 30 år sedan. Det finns en avvecklingsplan för kvarvarande 17 

reaktorer där den sista reaktorn skall stängas 2022. Den planen vill förbundskansler Angela Merkel och många 

inom hennes CDU rucka på medan socialdemokrater och gröna snarast vill påskynda avvecklingen. Varje 

incident vid tyska kärnkraftverk blir politiska slagträn.  

 

Efter det senaste haveriet i Krümmel, bara någon månad före valet till Förbundsdagen, skäptes tonfallet från 

högsta ort. 

– Man blir röd av ilska. Jag är mycket, mycket missnöjd med vad Vattenfall gjort och hur de har agerat, röt 

Angela Merkel som 2006 utsett Vattenfalls chef Lars G Josefsson till sin rådgivare i klimatfrågor. Inte bara 

politiker utan den tyska energiindustrin reagerade mot Vattenfalls slappa skötsel av sina kärnkraftverk. Enligt 

Der Spiegel skrev Eonchefen Wulf Bernotat ett skarpt brev till Vattenfalls ledning. Eon äger 50 procent av 

Krümmel, en tredjedel av Brünsbüttel medan Vattenfall har 20 procent i Brokdorf som Eon har operativt ansvar 

för. Stoppen för kärnkraftverken kostar Eon hundratals miljoner kronor i månaden. En allvarlig olycka kunde 

helt ruinera Eon, Tysklands största energiföretag.  

 

Som SvD avslöjade den 15 september har kärnkraftsägare i Tyskland obegränsat ekonomiskt ansvar vid 

olyckor. Enligt specialavtal har svenska moderbolaget Vattenfall AB och inte bara det tyska dotterbolaget, axlat 

en sådan obegränsad förpliktelse. Alla tillgångar som den värdefulla vattenkraften i Sverige har satts i pant. Den 

tyska olyckan kom inte ensam. Vattenfalls problem med kärnkraft fortsätter även i Sverige. Den 8 juli i år satte 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Vattenfalls fyra reaktorer i Ringhals under särskilda villkor för driften.  

– Myndigheten har vid upprepade tillfällen påpekat brister som följts av insatser från Ringhals sida. Ändå har de 

inte kommit till rätta med sina problem, konstaterade SSM. Att helstatliga Vattenfall blev föremål för speciell 

övervakning av en statlig kontrollmyndighet är särskilt pinsamt eftersom det inte var första gången. Efter 

uppmärksammade incidenter vid Forsmark, Vattenfalls andra kärnkraftsanläggning i Sverige, gällde särskilda 

villkor för driften i Forsmark från september 2006 till april 2009.  

 

Något har gått förlorat inom det förr så stolta ingenjörsföretaget Vattenfall under det senaste decenniets 

våldsamma expansion. Från att ha varit en renodlad svensk elproducent med vattenkraft och kärnkraft som helt 

dominerande kraftslag, har bolaget under Lars G Josefsson förvandlats till Europas sjätte största elföretag med 

huvuddelen av verksamheten utanför Sverige. 55 procent av elen genereras i dag med fossila bränslen och 

andelen har ökat med varje nytt förvärv. Här finns en andra öm tå hos Vattenfall. Medan Lars G Josefsson mer 

än gärna vill framträda som miljökämpe med stora klimatmässiga aspirationer, har Vattenfall oavbrutet ökat sina 

utsläpp av växthusgaser. Det vill man helst inte tala om.  

 

När FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon den 18 juni i år inbjöd Lars G Josefsson att ingå i en ny 

rådgivargrupp för energi och miljöfrågor, såg Vattenfalls chef detta som ett beröm av energijättens miljöprofil.  

– Inbjudan är också ett erkännande av betydelsen av Vattenfalls ansträngningar att driva på energi- och 

klimatfrågan, menade Lars G Josefsson.  
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Knappt två veckor senare efter klartecken från EU blev Vattenfalls holländska jätteköp Nuon en del av 

koncernen. Det betydde att fossilkraft inom Vattenfall för första gången stod för mer än hälften av bolagets 

elproduktion. Tio år tidigare före den internationella expansionen hade motsvarande andel varit försumbara en 

procent.  

 

Vattenfall har blivit en av de största utsläpparna av växthusgaser i Europa. 80 procent av Vattenfalls el i 

Tyskland produceras med brunkol. Det var här Vattenfalls internationella expansion inleddes 1999 med köp av 

25 procent av HEW, Hamburgs elektricitetsverk. HEW skulle bli Vattenfalls tyska språngbräda när Lars G 

Josefsson tillträdde som chef år 2000. Strax efter att Josefsson tagit över Vattenfall blev bolaget majoritetsägare i 

HEW som var nästan lika stort som det svenska moderbolaget. Några månader senare köpte HEW de östtyska 

brunkolsbolagen Veag och Laubag. 2001 förvärvade Vattenfall Berlins kraftbolag Bewag med 29 kraft- och 

värmeverk. På blott två år hade Vattenfall blivit Tysklands tredje största elproducent med 24 000 anställda i den 

tyska verksamheten. Det var många fler än i Sverige och i ett slag förvandlades Vattenfall till ett nytt bolag.  

 

Redan när Vattenfall blev majoritetsägare i HEW stod det alldeles klart att fortsatt expansion i Europa var 

målet.  

– För Vattenfall är det ett avgörande steg i förverkligandet av visionen att bli ett ledande europeiskt 

energiföretag, sade Lars G Josefsson i oktober 2000.  

Likartade formuleringar skulle återkomma gång på gång under de följande åren. Vattenfall ville växa och tillväxt 

utanför länder som Sverige, Norge och Frankrike där vattenkraft och kärnkraft dominerar, betyder oundvikligen 

mer fossila bränslen. När Vattenfall 2005 tävlade med statliga danska energibolaget Dong om att köpa 

kommunalägda elbolag i Danmark, pekade Lars G Josefsson gärna på att det fanns vindkraft med i potten. Men 

när Vattenfall och Dong i slutänden delade upp bytet handlade det främst om fossileldade värmekraftverk.  

 

På motsvarande sätt lyftes vindkraften fram när Vattenfall i år med köpet av Nuon gjorde det ekonomiskt 

största förvärvet i svensk företagshistoria. För 100 miljarder kronor köptes ett företag som omgående höjde 

fossil-andelen i Vattenfalls elproduktion till en bra bit över 50 procent. Lars G Josefsson talade själv om att 

”förstärka vår ställning på gasområdet” genom köpet av Nuon. 2002 hade Vattenfall däremot sålt sina intressen i 

svensk naturgas med den västsvenska gasledningen för att finansiera uppköpen i Tyskland. Uppgiften att 

Vattenfall ville sälja sin nätverksamhet i Sverige för att få medel till den internationella expansionen, framstår 

därför som en fortsättning på bolagets allt överskuggande strävan att bli ett ledande europeiskt energiföretag. Vid 

elnätaffären tycks politiker/ägare ha satt ner foten och sagt nej till bolagets planer. Men den tioåriga väldiga 

internationella expansion som förvandlat Vattenfall till en fossilbrännare av rang, har förstås haft politikernas 

välsignelse. Det gäller såväl den tidigare socialdemokratiska regeringen fram till hösten 2006, som dagens 

alliansstyre.  

 

När såväl regering som opposition i dag angriper Vattenfalls bristande satsningar på förnyelsebar energi faller 

kritiken också tillbaka på dem själva. Det är förvisso sant att socialdemokratiska energiministrar öppet pressade 

på för mer vindkraft i Vattenfall, de hade själva gröna samarbetspartners i hälarna, men köpen i Tyskland och 

Danmark handlade främst om fossilkraft. Det gör även förvärvet av Nuon. Och likväl hördes inga reservationer 

från Näringsdepartementet.  

– Förvärvet av holländska Nuon är ett naturligt steg i att skapa ett ännu större värde i Vattenfall. Förvärvet ger 

Vattenfall både en bredare produktionsportfölj och starkare kompetens inom bland annat gas och förnybar 

energiproduktion, framhöll Maud Olofsson den 23 februari i år.  

 

Det dyra köpet av Nuon för runt 100 miljarder kronor har dessutom dramatiskt försvagat Vattenfalls ekonomi. 

På ett kvartal ökade nettoskulden med 94 miljarder kronor till häpnadsväckande 157 miljarder. Räknat på ett år 

har nettoskuldsättningsgraden ökat från 39 procent till 114 procent. Kassaflödet tredje kvartalet före finansiering 

2009 var negativt med 42 miljarder. Att Vattenfall omgående skrev ner övervärden i Nuon med 795 miljoner, 

vilket bidrog till att nettovinsten minskade med 75 procent under tredje kvartalet, vittnar om att det senaste 

jätteförvärvet nog inte är ett guldägg med tanke på priset. Lars G Josefsson betalade överpris för Nuon i 

expansionsstrategins heliga namn.  

Regeringen med Maud Olofsson i spetsen välsignade köpet av Nuon trots att det ytterligare ökade Vattenfalls 

fossilberoende och ansträngde bolagets ekonomi. Politiker kan emellertid ändra uppfattning och det snabbt. Ett 

företag som Vattenfall kan också få uppleva att de politiker som styr har andra uppfattningar än dem som 

tidigare satt i regeringskansliet. Då gäller det att ha politisk fingertoppskänsla men denna lyser med sin frånvaro 

i Vattenfalls ledning och styrelse. De direkta representanterna för ägaren i styrelsen är numera få och av låg rang. 

Att styrelsen informeras behöver inte betyda att ansvariga ministern får veta något. Folkpartiet vill göra nästa val 

till ett kärnkraftsval vilket säkert välkomnas av miljöpartiet som får lyfta fram sin profilfråga. I kläm hamnar 
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centerpartiet med partiledaren Maud Olofsson som anklagas för ännu ett svek i kärnkraftsfrågan och som inte har 

råd att tappa röster.  

Räkna därför med nya energibråk fram till valet september 2010. När den politiska energifriden efter den 

kärnkraftsstrid som överskuggade svensk politik åren 1975–1980 har brutits, hamnar Vattenfall mitt i skottlinjen. 

Ett första offer verkar ha blivit energikejsare Lars G Josefsson själv. Även om han funderade på pensionering 

kan Josefsson knappast ha velat bli en lam vd-anka så direkt och med efterträdaren Øystein Løseth redan inne i 

ledningen via uppköpta Nuon. Ett tecken på att beskeden om skiftet på vd-posten forcerats fram är att Elisabeth 

Ström utnämndes till kommunikationsdirektör och vice vd i Vattenfall så sent som den 13 oktober. Den posten 

brukar vd, och inte en avgående sådan, vilja tillsätta. Detta inte minst i Vattenfall som tydligt har svårt att 

kommunicera med såväl myndigheter som ägare, fackföreningar och allmänheten.  

Källa: Svenska Dagbladet: < http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vattenfall-sa-gick-

sammanbrottet-till_3827371.svd > Referensen upprättad: 2010-01-12. 
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Academic Work 

 

HEJ! 

 

Vi på Academic Work vill ge dig som är registrerad hos oss möjlighet att vara med i 

undersökningen CareerIndex. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur Young 

Professionals tänker kring potentiella arbetsgivare och deras Employer Brand. 

Undersökningen kommer att behandla olika företags identitet, profil och image samt 

befintliga och kommande trender på arbetsmarknaden.  

 

För att kunna göra en mer djupgående analys av resultatet kommer du utöver din 

utbildningsbakgrund även att få besvara frågor kring dina intressen. Undersökningen är 

anonym och tar 20 minuter att besvara.  

 

Klicka här för att komma till undersökningen 

 

Du som svarar är med i en slumpmässig utlottning av över 400 priser:  

 1 lunch med Johan Skarborg, VD Academic Work 

Vill du veta mer om hur det är att driva ett miljardföretag eller ställa frågor kring karriär 

och entreprenörskap? Då har du din chans här! 

 1 lunch med Svante Randlert, VD Academic Communication 

Vill du bli inspirerad till att starta eget eller vill veta mer om hur det är att jobba med 

media och kommunikation? Passa på att fråga Svante Randlert om allt över en lunch! 

 40 karriärsamtal hos Academic Work 

Få hjälp med kluriga intervjufrågor - Vad ska du tänka på när du söker jobb och vilka 

tjänster skulle passa just dig? 

 300 biobiljetter 

 100 presentkort från Adlibris á 100 kr 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar, 

Vi på Academic Work 

 

Källa: Mail från Academic Work 2010-01-03. 

 

http://www.quicksearch.se/s/18918057-A678F4

