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Sammanfattning 

 

Denna studies syfte är att undersöka vilka aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke som 

värderas högst av arbetssökande och därför är viktigast för företag att kommunicera till målgruppen 

genom employer branding-arbete. Uppsatsen bygger på fyra frågeställningar: Vilka av aspekterna i 

ett arbetsgivarvarumärke är viktigast att kommunicera till arbetssökande för att bli en arbetsgivare 

som arbetssökande dras till? Vidare: Vilka aspekter av ett arbetsgivarvarumärke värderar studenter 

högst när de väljer arbetsgivare? Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i vad man värderar 

högst respektive lägst? Finns det en skillnad mellan vad man värderar högst respektive lägst 

beroende på studietid?  

 

Undersökningen baseras på en kvantitativ studie och genomfördes med hjälp av en enkätstudie. 

Enkätstudien baseras på en modell för corporate social performance som kommer från ett offentligt 

index av Kinder, Lydenberg, Domini & Co. (KLD). Samtliga respondenter var studenter vid 

samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.  

 

Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att ingen stor skillnad föreligger i hur de olika 

dimensionerna värderas, men att alla dimensionerna verkar vara ganska viktiga för arbetssökande när 

de värderar ett företag i syfte att söka jobb där. Vidare kan vi konstatera att det verkar extra viktigt 

att fokusera på att skapa en arbetsplats som har ett öppet klimat för olika sexuella läggningar, och att 

sedan kommunicera ut det till arbetssökande, då detta var den aspekt som värderades allra högst, 

högre än någon annan jämställdhetsaspekt. Eftersom värderingarna av de olika dimensionerna var 

ganska lika bör man som rekryterare ha detta i åtanke när man kommunicerar ut till arbetssökande. 

Man bör som företag fundera över om man behöver justera eller anpassa sitt employer branding-

arbete efter detta, så att det verkligen återspeglar vad arbetssökande verkligen tycker är viktigt och 

man som företag är bra på av dessa aspekter. 

 

Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärke, corporate social performance, human 

resources, KLD. 
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 1. Inledning  
I det inledande kapitlet introduceras ämnet till uppsatsen. Vidare presenteras forskningsproblem, syfte samt 

avgränsningar som vidare mynnar ut i tre huvudfrågeställningar. I introduktionsdelen presenteras även de centrala 

begrepp som används genomgående i uppsatsen. Kapitlet innehåller även en disposition av uppsatsens olika delar.  

1.1 Introduktion 
Hur utmärker man sig som arbetsgivare? Hur attraherar man potentiella medarbetare? Hur lockar 

man till sig talangerna? Varför ska jag som arbetssökande söka arbete hos just det här företaget? Idag 

har det blivit allt viktigare för företag och organisationer att attrahera och behålla talanger för att 

hävda sig på en arbetsmarknad med allt större konkurrens, kriget om talangerna pågår oförminskat. 

Såklart har vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare alltid funnits där bland företag men det är i och 

med den kraftiga konkurrensen på marknaden som ett nytt fokus lagts på att attrahera talangerna. 

För att bli en attraktiv arbetsgivare kan arbete med att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke vara 

en god idé, man måste som företag lära känna sin målgrupp och skaffa kännedom om deras 

motivationsfaktorer och preferenser (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

I takt med att området organisationskommunikation har växt har organisationers externa 

kommunikation studerats i allt större utsträckning och även de senaste tio åren har det nya 

forsknings- och utbildningsfältet strategisk kommunikation fått en snabb utveckling. Med strategisk 

kommunikation avses en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Dessa 

medvetna kommunikationsinsatser kan exempelvis vara arbetet med så kallad employer branding. 

Ett skäl till denna utveckling är bland annat det faktum att många forskare jobbat för att få bort den 

destruktiva gränsdragningen mellan marknadsföring/marknadskommunikation, public relations och 

organisationskommunikation och istället fokuserat på organisationens strategiska kommunikation 

som kunskapsområde. (Heide, Johansson, Simonsson 2012) Employer branding är idag ett ganska 

vedertaget begrepp inom marknad, kommunikation och HR (Falonius, 2010). 

 

Det gäller att vara konsekvent i hur man kommunicerar ett företags varumärke eftersom att detta 

skapar en medvetenhet om företaget och bidrar till igenkännande. Det kan även bidra till förtroende 

för företaget hos målgrupper eftersom att dessa genom detta arbete får en klarare bild av 
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organisationen. Det är därför viktigt att vara distinkt i vad man kommunicerar för bild av företaget 

till de målgrupper man har. Den bild av företaget som finns hos målgruppen kan ha direkt påverkan 

på denna organisations framgång, då om målgrupperna har en positiv bild av företaget leder detta till 

att dessa stödjer organisationen genom att till exempel köpa företagets varor, investera i företaget 

eller att inte motsätta sig beslut i företaget (Cornelissen, 2011), eller som i ämnet denna uppsats 

behandlar: Söka arbete där. 

 

Varumärkesarbete kopplas ofta till det arbete som syftar till att få lojala och lönsamma kunder, men 

med employer brandings intåg handlar det nu även om att genomföra ett varumärkesarbete för att 

behålla och rekrytera de mest talangfulla och kvalificerade medarbetarna. Employer branding är ett 

begrepp som är relativt nytt på marknaden men som det läggs allt mer tid och pengar på att 

genomföra och utveckla inom företag och organisationer (“Employer branding: Gör ditt varumärke 

till en attraktiv arbetsgivare,” 2009). Det grundläggande målet med företagskommunikation är att 

utveckla och presentera organisationen som ett enhetligt varumärke, ett företagsvarumärke. 

Varumärkesbyggande är oftast associerat med produkter, men idag används uttrycket ofta även om 

organisationer (Christensen, 2008).  

 

Men det handlar inte om att lägga stora summor på annonsering eller annan reklam och allmänt 

varumärkesbyggande, utan att bygga sitt arbetsgivarvarumärke genom ett kommunicera och agera 

konsekvent och tilltalande, men även förtroendegivande och ansvarstagande, till potentiella och 

nuvarande medarbetare. Employer branding är en del av företagets varumärkesbyggande arbete, 

corporate branding. (“Employer branding: Gör ditt varumärke till en attraktiv arbetsgivare,” 2009) 
 

“The Employer brand establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses the firm’s values, 

systems, policies and behaviours toward the objectives of attracting, motivation, and retaining the firm’s current 

and potential employees”  

(Dell, Ainspan, Bodenberg, Troy, Hickey, 2001) 

 

Employer branding definierar företagets eller organisationens varumärke gentemot potentiella, 

nuvarande och tidigare anställda. Det innebär för företag och organisationer att kontinuerligt bygga 

sitt arbetsgivarvarumärke, att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara 

arbetsgivaren, och att kunna leva upp till det, både för nuvarande personal och för potentiell 



 3	  

personal. Employer branding har blivit ett konkurrenskraftigt verktyg inom organisationer och 

företag. Genom employer branding kan företagen öka chanserna att kvalificerade arbetssökande 

söker sig till just dem. Employer branding blir en del i företagets strävan mot ett starkt 

varumärkesbyggande och att bygga sitt varumärke till en intressant och attraktiv arbetsgivare och 

arbetsplats. (“Employer branding: Gör ditt varumärke till en attraktiv arbetsgivare,” 2009)  

 

Genom employer brandingarbete kan företag kommunicera ut vilka fördelar de har gentemot sina 

konkurrenter och därigenom locka till sig potentiella medarbetare. Vad arbetsgivaren står för, hans 

vision och värderingar är minst lika viktiga frågor för många begåvade arbetssökande som lönen i sig 

(Falonius 2010). 

 

“arbetsgivarvarumärket utgör företagets identitet som arbetsgivare, det omspänner företagets grundvärderingar, 

system, policys och beteende när det kommer till att attrahera potentiella anställda samt motivera och behålla 

företagets nuvarande medarbetare” (Dell & Ainspan, 2001 se Edwards, 2010; Xia & Yang, 2010).  

 

Trots historiskt svaga länkar mellan marknadsföring och reklam och HR-funktioner på företag har 

HR-ansvariga, och organisationer som brittiska The Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD) och amerikanska Society of Human Resource Management (SHRM), under de 

senaste årtiondena börjat inse vikten av att synkronisera den externa bilden av företag eller 

organisationer med den interna medarbetaridentitet och engagemang för att på detta sätt ge HR ett 

större inflytande. (Martin, Beaumont, Doig & Pate, 2005) 

 

Employer branding kan även kopplas till “Kriget för talang”, den allt mer intensiva jakten på de allt 

mer ovanliga och dyra kunskapsarbetarna, och specialkompetens har, särskilt i utvecklade länder, 

gjort detta arbete ännu mer viktigt (Cairncross, 2003, refererat i Martin et al, 2005). Detta har lett till 

att målet att bli en arbetsgivare som arbetssökande väljer att söka sig till har blivit en central strategi 

av såväl HR-skäl som affärsmässiga skäl. (Pfeffer, 1998) 

 

Vad detta arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare, en “employer of choice”, innebär varierar 

mellan företag och vissa menar att detta arbete för vissa bara betyder lite mer sofistikerat och 

känsligt rekryteringsarbete, som att rekrytera online, att analysera hur man kan behålla anställda, att 

ha bra förmåner för anställda och att jobba med kompetensutveckling internt (Tarzian, 2002, 
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refererat i Martin et al, 2005), så betyder det för andra företag att man jobbar enligt en uppdaterad 

kontextuellt känslig version av det gamla relationella psykologiska kontraktet där commitment på 

lång sikt från arbetsgivaren, demonstrerat genom organisationens mål, värderingar och 

ansvarsinitiativ, matchas av de anställda genom låg personalomsättning och engagerade medarbetare. 

(Cappelli, 1998, refererat i Martin et al, 2005) 

 

I en undersökning från USA (Dell & Ainspan, 2001), där man undersökte 137 stora amerikanska 

företag, fann man att anställda började bli en mycket mer viktig målgrupp för företags 

imagebyggande (även om de tillfrågade inte alltid använde sig av termen “employer branding”). Man 

fann att 40 % av respondenterna svarade att metoder för företagsbranding användes som metoder 

för att attrahera nya anställda och behålla och motivera medarbetare. 

1.2 Problemformulering  
Att ett företag rekryterar rätt medarbetare och att nuvarande medarbetare utvecklas effektivt, är 

avgörande för ett företags fortlevnad och utveckling. En nöjd medarbetare som passar för jobbet 

gör troligen ett mycket bättre arbete och är mer lojal till sitt företag. Ju fler nöjda medarbetare, desto 

starkare kan företagets varumärke bli, vilket i sin tur gör att det växer sig starkare i samhället bland 

konsumenter. Det blir av den anledningen av stor vikt för företagen att vara medvetna om vad 

målgruppen efterfrågar för att attrahera och behålla dem. Med detta som bakgrund och med den 

ökade uppmärksamheten för employer branding i åtanke uppkommer frågor som: Vilka aspekter av 

ett employer brand är egentligen viktigast att kommunicera till potentiella arbetssökande? Vad ska 

företag kommunicera för att bli en attraktiv arbetsgivare? Detta är frågor som denna 

kandidatuppsats syftar till att undersöka närmare. Om företaget har en inblick över målgruppens 

motivationsfaktorer kan det förmodligen underlätta olika rekryteringsprocesser. 

1.3 Syfte & Frågeställning   
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka aspekter av ett företags 

arbetsgivarvarumärke som värderas högst av arbetssökande, och därför är viktigast för företag att 

kommunicera till målgruppen genom employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke.  
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För att undersöka detta har en övergripande frågeställning formulerats: 

 

● Vilka av aspekterna i ett arbetsgivarvarumärke är viktigast att kommunicera till 

arbetssökande för att bli en arbetsgivare som arbetssökande dras till? 

 

För att undersöka detta närmare har ytterligare tre frågeställningar formulerats: 

 

● Vilka aspekter av ett arbetsgivarvarumärke värderar studenter högst när de väljer 

arbetsgivare? 

● Hur värderar män respektive kvinnor de olika aspekterna av arbetsgivarvarumärke? 

● Finns det en skillnad mellan vad man värderar högst respektive lägst beroende på studietid 

och hur ser eventuella skillnader ut? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie syftar till att undersöka vilka aspekter av det externa employer brandingarbetet som 

arbetssökande värderar högst och fokuserar enbart på employer brands i en extern mening. Studien 

syftar inte till att undersöka aspekter av det interna employer brandingarbetet som riktar sig till redan 

anställda inom företag och organisationer. Denna studie fokuserar på de “mjuka” delarna i ett 

varumärke vilket innefattar sådant som inte handlar om funktionalitet och prestation hos en produkt 

eller tjänst utan om uppfattningar kring företaget och varumärket. Studien undersöker inte de 

”hårda” delarna av ett varumärke som innefattar sådant som möter kundens funktionella behov. 

Avgränsningen förklaras närmare under Metodkapitlet.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i ett inledande kapitel som innehåller ett bakgrundsavsnitt (kapitel 1), ett 

teoriavsnitt (kapitel 2), ett metodavsnitt (kapitel 3), ett resultatavsnitt (kapitel 4), ett analysavsnitt 

(kapitel 5) samt ett avslutande avsnitt som inkluderar diskussion och slutsats (kapitel 6). I 

bakgrundsavsnittet presenteras bakgrunden till begreppet employer branding och följs sedan upp av 

ett teoriavsnitt där de teorier som ligger till underlag för undersökningen presenteras. I 

metodavsnittet presenteras valet av metod samt undersökningens genomförande och urval. I det 

efterföljande resultatavsnittet presenteras undersökningens resultat. I analysavsnittet tolkas resultaten 

med hjälp av de teorier som presenterats i teorikapitlet. Uppsatsen mynnar sedan ut i det sista 
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avsnittet diskussion där framtida forskning och övergripande tendenser från undersökningen 

diskuteras för att slutligen sammanfattas i avslutande slutsatser för att knyta ihop studien. 

 

För att ge en översiktlig bild av uppsatsens innehåll ges denna modell över uppsatsens disposition: 
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1.6 Varumärket och dess plats i rekrytering - centrala begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de centrala begrepp som används återkommande i uppsatsen och som ger en förståelse för 

varumärket och dess plats i rekryteringsprocessen.  

1.6.1 Bakgrund 
HR-avdelningar på företag har historiskt sett haft problem att visa att de är relevanta och legitimera 

sin roll i företaget, särskilt i förhållande till andra grenar av företaget, som ekonomiavdelningar och 

marknadsföringsavdelningar. Skillnader i lönenivåer och platser i styrelser visar att HR har en svag 

ställning när det gäller beslutsfattande i organisationer i Storbritannien (Martin et al, 2005) och 

samma påståenden har även uppkommit en amerikansk kontext (Strauss, 2001). 

 

För att få vara med och bestämma har HR-personal börjat använda sig av alternativa metoder för att 

få inflytande för att visa att HR-arbete bidrar till företagets intäkter. (Martin et al, 2005, Huselid, 

1995) Ett allt mer viktigt verktyg för att bidra till att bygga ett företags framgångar är att bygga broar 

till marknadsföringsavdelningar och att dra från dessas litteratur om, och arbete med, branding 

(Martin et al, 2005)  

  

Historiskt sett har det inte funnits någon stark länk mellan HR-avdelningar och 

marknadsföringsavdelningar på företag. Under de senaste årtiondena har detta ändrats när HR-

personal mer och mer har börjat inse att ett synkroniserande av ett företags externa image med den 

interna arbetstagaridentiteten ger HR-funktionerna på företaget ett tillfälle att få större inflytande 

och en röst i styrelserummet. (Martin et al, 2005) Företags tävlan om de mest kompetenta arbetarna, 

särskilt de mer och mer ovanliga och dyra kunskapsarbetarna (Cairncross 2003), förstärker vikten av 

att ägna sig åt att bli en arbetsgivare som arbetssökande vill söka sig till, bli en “employer of choice”, 

och gör den till ett centralt HR- och affärsmål (Pfeffer, 1998). Denna strategi bygger mycket på att 

bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera personal till företaget och för att behålla de 

anställda man redan har. För att bygga ett sådant arbetsgivarvarumärke krävs att man erkänner den 

interna reservoar av personal och humankapital man har, och utvecklar den kompetens och 

erfarenhet som redan finns i organisationen, samt utvecklar relationskapital i form av företagskultur 

och höga nivåer av identifiering med företaget från de anställdas sida. HR-funktionens framtid i att 
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vara med och bidra till företags långsiktiga framgång ligger i att lyfta fram och utveckla dessa 

resurser. (Sparrow et al, 2004) 

1.6.2 Varumärket 
Det finns en mängd olika definitioner av ett varumärke men i grunden ligger en definition som i 

detta avsnitt beskrivs. Varumärket är ett av företagets viktigaste konkurrensverktyg, ett starkt 

varumärke är också det som skapar företagets identitet och som ska vara svårt eller omöjligt för en 

konkurrent att kopiera, vilket inte alltid gäller för en produkt eller tjänst som skapas av ett företag 

(Falonius, 2010). Med rätt varumärkesarbete kan företaget utarbeta ett välrenommérat och attraktivt 

varumärke ute på marknaden (Melin, 2006). 

 

“A product is something that is made in a factory, a brand is something that is bought by a costumer. A 

product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful 

brand, properly managed, can be timeless” (Stephen Kings citerat i Falonius, 2010) 

 

Eftersom det finns ett stort utbud på marknaden av liknande varor är det varumärket som får oss 

konsumenter att slutligen göra vårt val, ett varumärke som konsumenten förknippar med kvalitet 

och funktion fungerar som en hjälp för att genomföra valet. Det är alltså inte bara den fysiska 

produkten som varumärket består av (Falonius, 2010). Varumärket fungerar som en effektiv 

riskeliminator (Falonius, 2010), även om en produkt kommer att förändras lever varumärket kvar i 

konsumentens minne och förhoppningsvis är kunden lojal till varumärket även om själva produkten 

förändras. Varumärket kan förutom en produkt lika gärna vara ett företagsnamn, en person, en plats 

eller en byggnad (Falonius, 2010). 

 

Falonius (2010) ger en sammanställning och ett sätt att se på begreppet varumärke enligt följande:  

“Ett starkt varumärke är en produkt som lyckats knyta köparnas positiva associationer till sig. Detta leder 

till att kunden upplever produkten som mer värd än motsvarande produkter. Ett starkt varumärke innebär 

att kunden är villig att betala ett högre pris för produkten, vänta på leverans, överse med tillfälliga 

kvalitetsbrister och liknande.” 

 

Det finns flera olika byggstenar som formar ett starkt varumärke och vilka värumärkesassociationer 

som skapas. Både så kallade hårda och mjuka delar skapar våra associationer. De hårda innefattar 
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sådant som möter kundens funktionella behov när de köper en produkt eller vara, detta kan 

exempelvis vara allt från hållbarheten på mat, bildkvalitén på en TV, till kompetensen hos en 

advokatbyrå. De mjuka delarna handlar mindre om de funktionella och prestationen hos en produkt 

eller vara, utan innefattar istället uppfattningen om företaget och varumärket. I flera studier har det 

visats att de mjuka har lika stor betydelse, om inte större, som de hårda. (“Vad gör ett varumärke 

starkt?”, 2011) 

 

Ofta hamnar de mjuka byggstenarna i skymundan trots att det ofta är köparens känslor och tankar 

kring varumärket som skapar det slutliga beslutet. I denna uppsats kommer fokus att ligga på just de 

mjuka delarna i relationen mellan företag och potentiella eller nuvarande anställda. Varumärket har 

en social roll som får oss att känna gemenskap och samhörighet till en viss produkt eller tjänst, som 

spelar en stor roll i köparens val (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är i dessa mjuka delar av att bygga 

varumärket som employer branding kommer in i bilden som en intressant del i 

varumärkesbyggandet, att bygga sitt varumärke som arbetsgivare - sitt arbetsgivarvarumärke. I ett 

sammanhang med employer branding kan varumärket ses som tydliga uppfattningar av en 

arbetsgivare, och hur dessa formas bland potentiella medarbetare. Employer branding definieras 

vidare i nästkommande avsnitt. 

 

Inom varumärkesområdet finns det ett par centrala begrepp som även definieras här, dessa utgör 

varumärkesarbetets viktigaste byggnadsstenar: 

● Varumärkets identitet, det varumärket faktiskt är.  

● Varumärkets profil, så som företaget vill att varumärket ska uppfattas. 

● Varumärkets position: den del av varumärket som aktivt kommuniceras. 

● Varumärkets image: hur varumärket uppfattas av konsumenterna. 

(Falonius, 2010) 

 

Att förstå vad ett varumärke är och hur det påverkas och byggs upp är grundläggande för att förstå 

begreppet employer branding och dess påverkan och användning. I avsnittet nedan presenteras 

begreppet employer branding. 
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1.6.3 Employer branding 
“a targeted, long-term strategy to manage the awareness and perceptions of employees, potential employees, and 

related stakeholders with regards to a particular firm” (Sullivan, 2004 i Backhaus & Tikoo, 2004)  

 

Figur 1. Employer branding framework (Backhaus & Tikoo, 2004)  

 

Att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke på arbetsmarknaden är ett sätt för organisationer och 

företag att kunna föra fram sitt värde som arbetsgivare och genom det förbättra rekrytering och 

behålla värdefulla personer som redan är anställda hos företaget, något som även ökar värdet på 

humankapitalet inom företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Vikten av humankapital blir särskilt 

betydande i dagens kunskapsintensiva företag. Employer branding kan både riktas internt inom 

företaget och externt, och med hjälp av figur 1 ovan, som är utformad av Backhaus och Tikoo 

(2004), kan dessa olika typer av employer branding förtydligas. Modellen delar upp employer 

branding i två delar utefter två målgrupper för employer branding, internal marketing och external 

marketing. Den övre delen på modellen förklarar den externa och den undre delen av modellen 

förklarar den interna. De två typerna hänger givetvis ihop men fokuserar på olika saker och leder till 

olika huvudtillgångar för företaget, det externa arbetet har som mål att skapa 

varumärkesassociationer, den undre fokuserar på varumärkeslojalitet.  

 

Internal marketing handlar om att systematiskt påminna anställda inom företaget om de värderingar 

som är kopplade till arbetsgivarvarumärket. Det interna employer branding arbetet påverkar 

företagets kultur och identitet, som i sin tur påverkar lojaliteten som medarbetarna känner till sin 

arbetsgivare. Denna lojalitet kan i sin tur leda till en ökad produktivitet bland medarbetarna, vilket i 
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sin tur gynnar företaget. Internal marketing syftar till att behålla talangfulla anställda, att få dem att 

vilja stanna och vara lojala till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Internal marketing syftar även till 

att skapa en arbetskraft och en kultur inom företaget som är svår för andra företag att imitera och 

som i sin tur kan utgöra ett konkurrenskraftigt verktyg på marknaden, om det utvecklas till något 

stabilt (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Brand loyalty eller varumärkeslojalitet är de olika kopplingar som en konsument eller anställd har till 

ett varumärke. När en konsument är lojal till ett märke är det mindre sannolikhet att personen byter 

till ett annat märke även om produkten förändras. (Backhaus & Tikoo, 2004) I termer kring 

employer branding pratar man om employer brand loyalty och syftar då på det engagemang som en 

anställd känner för sitt företag som arbetsgivare, något som internal marketing bidrar till. 

 

“employer branding is an effort by the organization to market its employment value proposition in order to 

improve recruitment and retention and increase the value of human capital” (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

External marketing, som utgör den övre delen i figur 1, handlar om att få potentiella medarbetares 

uppmärksamhet och framhålla företaget som den bästa av arbetsgivare. Backhaus & Tikoo (2004) 

menar att blivande anställda utvecklar olika varumärkesassociationer som påverkar bilden som 

skapas av företagets arbetsgivarvarumärke vilket i sin tur påverkar hur attraktivt en potentiell 

medarbetare anser att företaget är som arbetsgivare. Det vi associerar med ett företag eller en 

organisation utgör bestämningsfaktorer för varumärkets profil. Varumärkets profil definieras som en 

sammanslagning av de uppfattningar som ges från produktrelaterade och icke-produktrelaterade 

attribut och det funktionella eller symboliska fördelar som innefattas i de associationer som finns 

kring varumärket i konsumentens minne (Keller, 1993).  

 

Produktrelaterade attribut beskriver produkten i objektiva och materiella termer och avser de 

funktionella fördelar som härleds från att använda en viss produkt eller tjänst (Backhaus & Tikoo, 

2004). Icke-produktrelaterade attribut representerar konsumentens mentala bilder och slutsatser om 

en produkt eller tjänst, snarare än vad de tror att produkten gör eller har gjort och motsvarar de 

symboliska fördelarna som konsumenten söker för att uppfylla sitt sociala godkännande och behovet 

av det personliga uttrycket (Backhaus & Tikoo, 2004). Genom att företag kommunicerar sina 
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värderingar och mål externt blir förhoppningsvis nya medarbetare redan innan de börjar på företaget 

väl införstådda med vad företaget vill stå för.  

 

Backhaus & Tikoo (2004) menar även att arbetet med employer branding är en process i tre steg. 

Det första steget består av att företaget skapar sin identitet och organisationskultur. Vilka värden och 

mål man står för och hur vill man uppfattas. Det andra steget i processen består av olika 

marknadskommunikationsaktiviteter, vilket handlar om hur man kommunicerar denna identitet som 

skapats i det första steget i processen. Detta kan handla om hur och på vilket sätt man för ut 

identiteten till rekryteringskandidater och liknande. Det slutliga steget i processen handlar om vikten 

av att företaget har en konsekvent marknadskommunikation. Det är viktigt att alla 

marknadskommunikationens delar stämmer överrens med den bild och de mål som kommuniceras 

extern och intern om företaget. (Backhaus & Tikoo, 2004) Reklam och HR måste stämma så att det 

inte bildas olika uppfattningar av företaget som i sin tur kan skapa osäkerhet i rekryteringsprocesser 

och liknande (Falonius, 2010). 

 

När man pratar i sammanhang kring rekrytering så kommer potentiella medarbetare att lockas till ett 

företag baserat på i vilken utsträckning de tror att företaget har de önskade anställningsrelaterade 

attributen som man som arbetssökande efterfrågar. Dessa attribut rör i objektiva termer exempelvis 

lön och förmåner och i symboliska termer de föreställningar man har om företagets prestige och de 

sociala godkännanden som man som arbetssökande föreställer sig att få om man väljer att arbeta för 

företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Företag använder även employer branding för att kommunicera 

ut vilka fördelar de erbjuder som exempelvis träning, karriärmöjligheter och personlig utveckling. 

Men ett problem i detta kan ligga i om ett företag visar upp en viss bild och sedan misslyckas med 

att leverera några av dessa erbjudanden. Då kan employer branding slå helt fel och istället skapa en 

bild av företaget som ändrar tidigare uppfattningar (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Det är inte bara Backhaus & Tikoo som beskriver vikten för företag och organisationer att vara 

konsekventa, ha ett tydligt budskap och att ha en hög trovärdighet för att bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Även Falonius beskriver vikten av detta och han menar att för att lyckas har 

många organisationer arbetat fram en så kallat EVP (Employee Value Proposition) eller ett 

arbetsgivarerbjudande (Falonius, 2010). Detta EVP eller arbetsgivarerbjudande fungerar som ett svar 
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på varför en begåvad arbetssökande ska ta anställning på just detta företag. Detta erbjudande bör 

enligt Falonius (2010) innehålla och kommunicera följande tre delar: 

 

● Det måste vara sant. Företag blir allt mer transparenta i ett samhälle där tillgången till sociala 

medier och liknande blir allt större vilket skapar möjlighet att dela olika åsikter och 

erfarenheter och medarbetare blir allt mer benägna att dela med sig av sina erfarenheter. 

● Det måste vara attraktivt för målgruppen. Det måste erbjuda något mer än standardfraser 

när det kommer till vad de kan erbjuda som arbetsgivare. 

● Det måste vara särskiljande. Företaget måste skilja sig från konkurrenternas erbjudanden. 

Varför ska man som arbetssökande välja just dem? 

(Falonius, 2010) 

 

Slutligen kan man sammanfatta att employer branding är ett relativt nytt sätt att se på rekrytering och 

hur man ska behålla talangfulla anställda. Men det är något som ökar och blir ett allt mer 

konkurrenskraftigt verktyg enligt bland annat Backhaus & Tikoo (2004) och Falonius (2010). 

Employer branding definierar företagets eller organisationens varumärke gentemot potentiella, 

nuvarande och tidigare anställda. Det innebär för företag och organisationer att kontinuerligt bygga 

sitt arbetsgivarvarumärke, att marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara 

arbetsgivaren, och att kunna leva upp till det, både för nuvarande personal och för de man vill 

rekrytera. Chefer kan använda employer brandingarbete för att under detta begrepp arbeta med olika 

rekryteringsprocesser och andra utvecklande processer för att bibehålla och utveckla verksamheten. 

Istället för att arbeta med de olika processerna var för sig ger employer branding en möjlighet att 

samla alla dessa tillsammans under ett och samma tak och kordinera detta till en human resources-

strategi. Således kan man säga att employer branding blir som en förlängning av human resources 

och human resources manegement (HR & HRM).  

 

I denna uppsats kommer, som tidigare nämnts, fokus att ligga på external marketing eller det så 

kallade externa employer brandingarbetet. Employer branding kan beskrivas som synonymt med 

arbetet med att bygga och vårda ett arbetsgivarvarumärke och i uppsatsen kommer båda begreppen 

att användas. 
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1.6.4 Forskningsbakgrund 
Som det har nämnts tidigare är employer branding ett relativt nytt begrepp inom forskningen. I takt 

med det ökade intresset för employer branding som uppkommit under de senaste åren, så har även 

materialet kring ämnet ökat, men detta material saknar till stor del en empirisk och vetenskaplig 

prövning av teorierna. Det gör att forskningen kring employer branding fortfarande ligger något 

efter (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Det inledande kapitlet har nu presenterat en bakgrund till ämnet och dess centrala begrepp och har 

förhoppningsvis gett en förståelse för detta, vilket således skapar en bra grund för att vidare kunna 

undersöka ämnet och besvara studiens frågeställningar. Nedan följer en presentation av den 

teoretiska ram vilken undersökningen grundar sig på. 
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2. Teoretisk ram 
Employer branding har under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet inom företag och organisationer, men har 

fått desto mindre uppmärksamhet inom den akademiska arenan. På grund av detta är den underliggande teoretiska 

bakgrunden inte fullt utvecklad (Backhaus & Tikoo, 2004). I detta kapitel presenteras och klargörs de teoretiska 

utgångspunkter som denna uppsats bygger på och som employer branding relaterar till och kan förankras inom. 

 

2.1 Brand Equity Theory  
Brand equity kan definieras enligt följande: 

“a set of brand assets and liabilities linked to a brand that add to or subtract from the value provided by a 

product or service to a firm and/or to that firm’s costumers” (Aaker, 1991 i Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

Brand Equity kan användas för att ytterligare förstå employer branding och kompletterar begreppet 

med ett teoretiskt perspektiv. Det används bland annat för att beteckna effekten och värdet av ett 

varumärke (Falonius, 2010). I sammanhang med employer branding bidrar brand equity till kunskap 

kring företagets varumärke bland anställda och potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Employer brand equity driver potentiella arbetssökande att söka anställning hos företaget, och det 

ska även uppmuntra redan existerande anställda att stanna och stödja företaget. Employer brand 

equity är det önskade resultatet av employer branding-arbete (Backhaus & Tikoo, 2004). Denna teori 

används för att förstå att potentiella och redan anställda kommer att reagera olika på liknande 

rekryteringar eller andra valprocesser från samma företag på grund av de underliggande 

associationerna personen har till företagets employer brand equity. Dessa associationer är även det 

som skapar företagets image eller den uppfattning man som arbetssökande har av företaget som 

arbetsgivare, vilket rör exempelvis lön och andra förmåner (Backhaus & Tikoo, 2004).  

2.2 Employer of Choice Thesis 
Employer of Choice thesis är, precis som namnet indikerar, en teori om att företag har som strategi 

att bli en arbetsgivare som arbetssökande själva väljer att dra sig till och att sedan stanna kvar hos. 

Denna strategi grundar sig på utvecklandet av ett starkt employer brand, för att genom detta 

attrahera talang och få de anställda i organisationen att välja att stanna istället för att leta sig vidare 

till företagets konkurrenter. (Martin et al., 2005) Det är lätt att föreställa sig att det är dålig lön som 
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gör att anställda lämnar företaget och att därför skylla en hög personalomsättning på de högre 

cheferna för att de inte betalar ut högre löner till de anställda, men detta är inte det främsta skälet till 

att anställda väljer att lämna ett företag. (Branham, 2005) Detta verkar gå stick i stäv med ovan 

nämnda Employer brand equity-teori som stipulerar att lön och andra förmåner är en viktig del i 

styrkan hos ett företags employer brand. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

Employer of Choice-teorin växte fram under 1990-talet när vissa företag menade att för att 

överkomma de rekryteringsproblem som uppkom i den nya ekonomin så krävdes det att de kunde 

bli arbetsgivare som arbetssökande dras till, “employers of choice”, och behålla tidigare nivåer av 

förtroende trots svårigheter med att behålla tidigare anställningstrygghet i osäkra marknader. Detta 

ledde till att företag började tänka mer på kopplingen mellan hur nöjda de anställda i företaget är och 

hur man får anställda att stanna kvar i företaget, nyanställning, kundnöjdhet, framgångar i 

brandingarbete och finansiell framgång för företaget. (Martin et al., 2005) Det är lätt att frestas att 

leta efter en snabb lösning på problemen med hög personalomsättning, men det arbete som krävs 

för att bli en employer of choice och vända negativa trender är att jobba med långsiktiga planer. Det 

kan vara svårt att få hjulen att börja rulla, men med konsekvent arbete över tid så kommer 

momentum att byggas upp och man kommer förr eller senare att nå ett genombrott. (Branham, 

2005) 

 

På grund av denna insikt har arbetet med att bli en employer of choice blivit en medveten strategi 

och detta har i sin tur lett till att företag jämför sig med varandra i olika rankinglistor över de bästa 

företagen att arbeta, till exempel i Fortune magazine i USA, the Times i England (Martin et al., 2005) 

och i Företagsbarometern (www.universumglobal.com) i Sverige. Dessa idéer och strategier har 

fortsatt att vara viktiga genom ekonomiska upp- och nergångar och det är inte troligt att de kommer 

att sluta vara viktiga inom överskådlig framtid. (Martin et al., 2005) 

 

Vad arbetet med att bli en employer of choice konkret innebär för olika företag varierar. Vissa 

företag ägnar inte frågan mer uppmärksamhet än att ha mer sofistikerade och känsliga 

rekryteringsmetoder, retention analysis, förmåner och kompetensutveckling inom företaget. Andra 

företag ägnar sig å sin sida åt mer långtgående commitment-strategier, vilka företaget demonstrerar 

för de anställda genom sina mål, värderingar och långtidsplaner. Detta matchas av de anställda, och 

tar sig uttryck i låg personalomsättning och högt engagemang. Vidare kan företag erbjuda anställda 
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olika saker beroende på vad de efterfrågar i ett visst stadium av sin karriär: Flexibla arbetstider, 

utmanande, intressanta och varierade arbetsuppgifter, konkurrenskraftiga förmåner och löner samt 

individualiserade utvecklingsprogram. (Martin et al., 2005)  

2.3 Social Identity Theory 
Denna teori baseras på och ger ytterligare stöd till det samband som finns mellan arbetsgivarens 

varumärke och attraktionen till företaget. Teorin antar att människan utvecklar sin självuppfattning 

från medlemskap i olika sociala grupper (Tajfel, 1982). Vidare visar studier kring marknadsföring att 

varumärkesvärdet stärks när varumärkesbilden sammanfaller med konsumentens (Keller, 1998).  

 

Teorin föreslår i slutändan att konsumenten köper varumärket pågrund av de positiva 

självuppfattningar som uppstår som ett resultat av känslan av ett medlemskap med varumärket 

(Backhaus & Tikoo, 2004). I denna uppsats används denna teori på liknande sätt och används i idén 

att när potentiella medarbetare upplever positiva saker av arbetsgivarvarumärket så är de mer 

benägna att identifiera sig med varumärket och således mer benägna att söka sig till företaget och se 

det som en potentiell arbetsgivare, på grund av känslan av en ökad självbild som medlemskapet i 

företaget lovar. Om man som arbetssökande finner att de värderingar man själv har även finns i 

detta företag är det en större sannolikhet att man väljer att söka arbete på detta företag. 

2.4 Signaling Theory 
I Backhaus & Tikoo (2004) beskriver författarna hur arbetssökande kräver ärlig och komplett 

organisatorisk information för att kunna matcha deras egna behov som arbetssökande med vad 

organisationen erbjuder som arbetsgivare. Men enligt Barber (1998) har arbetssökande ofta tillgång 

till en begränsad mängd information om organisationen och måste istället använda mindre delar för 

att skapa sig en bild av organisationen som en potentiell arbetsgivare. Backhaus & Tikoo (2004) 

refererar Jackson, Schuler och Rivero (1989) vilka menar att organisatoriska egenskaper har visat sig 

vara en indikator på hur personalens rutiner ser ut inom ett företag. Detta är självklart av intresse för 

arbetssökande eftersom att det ger ledtrådar om ett företag med vilka en arbetssökande kan skapa sig 

en bild av hur detta är som arbetsgivare, och avgöra om denna bild stämmer överens med den typ av 

företag som man som arbetssökande identifierar sig med och vill arbeta hos.  
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Det är denna användning av organisatoriska attribut för att bilda sig en uppfattning av organisationer 

som arbetsgivare som utgör bakgrunden till de prediktorer för arbetsförhållanden som samlas under 

signaling theory. Signaling theory föreslår alltså att arbetssökande använder olika ledtrådar som 

kommer från företaget för att dra egna slutsatser om företaget avsikter, mål eller handlingar 

(Srivastava & Lurie, 2001).  

 

Signaling theory skapar tillsammans med Social identity theory, Brand equity theory och Employer 

of choice thesis ett stöd för användningen och vikten av corporate social performance i byggandet 

av ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

2.5 Corporate Social Performance 
Corporate social performance, eller CSP, brukar definieras som en affärsorganisations 

sammansättning av principer av socialt ansvar. Processer genom vilka de kommunicerar med 

allmänheten och policies, program och observerbara handlingar som relaterar till företagets 

förhållanden till olika delar av samhället. CSP är ett multidimentionellt konstrukt som omfattar en 

organisations behandlande av anställda, behandlande av miljöfrågor, mångfald på arbetsplatsen, 

kundkontakter, produkter och tjänster och en rad andra frågor. (Backhaus, Stone, Heiner, 2002) 

Forskning har visat att ett företags corporate social performance kan påverka hur attraktiv 

arbetssökande uppfattar organisationen som arbetsgivare (Greening & Turban, 1997, Turban & 

Greening, 2000, Backhaus et al, 2002). Backhaus och kollegor (2002) fann att företags behandlande 

av miljön, kontakten med samhället och företags mångfald hade störst effekt på arbetssökande, när 

dessa fick värdera företags attraktivitet som arbetsgivare. Detta gick emot den hypotes de hade som 

sa att det som borde påverka arbetssökande mest är hur ett företag behandlar sina anställda, då detta 

torde ligga dem varmt om hjärtat just när man utvärderar ett företag i syfte att söka jobb. 

 

Turban och Greening stipulerade i sin avhandling från år 2000 att med signaling theory och social 

identity theory som grund borde arbetssökande dras till företag som har gott rykte om sig och vara 

mer benägna att söka jobb hos dessa företag. De genomförde ett experiment där de manipulerade 

företags CSP och fann att arbetssökande var mer benägna att söka arbete hos socialt ansvarstagande 

företag än hos företag som hade dåligt rykte gällande socialt ansvarstagande. Samma forskare 

genomförde redan tre år tidigare (Greening & Turban, 1997) en undersökning på 75 studenter där 

de visade att ett företags CSP har ett samband med företagets attraktivitet som arbetsgivare, men i 
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sitt experiment från 2000 kunde de genom manipulation av variablerna alltså även experimentellt 

visa att corporate social responsibility-frågor hade ett samband med arbetssökandes benägenhet att 

söka jobb hos företag. 

 

Backhaus och kollegor (2002) undersökte vidare, med ovan nämnda forskning som grund, hur olika 

aspekter av corporate social performance påverkar en arbetsgivares attraktivitet. Man lyfte i denna 

underökning fram olika aspekter av CSP och undersökte bland annat hur och om CSP hade 

betydelse för jobbsökande, vilket det hade, och om kvinnor och minoriteter värderar dimensionen 

mångfald på arbetsplatsen högre än män och de som tillhör majoritetsgrupper och de fann att så var 

fallet både i fallet kvinnor/män, och minoritetsgrupper/majoritetsgrupper. 

 

Man använde sig i Backhaus et al (2002), såväl som i Greening & Turban (1997) och Turban & 

Greening (2000) av ett offentligt index av amerikanska företag (Kinder, Lydenberg, Domini & Co. 

(KLD) Company Profiles) där dessa företag listas och rankas efter sin CSP-styrka uttryckt i runt 80 

olika indikatorer för sju olika CSP-områden. Denna index indelning i olika CSP-områden är det som 

denna kandidatuppsats ämnar undersöka närmare och aspekterna som berörs av den aktuella 

undersökningen förklaras mer ingående nedan i sektion 3.6.1. 

 

Brand equity theory presenteras här för att förklara vikten av att som arbetsgivare ha ett starkt 

arbetsgivarumärke. Att skapa sig ett starkt sådant varumärke grundar sig i att få målgruppen 

arbetssökande att få en positiv uppfattning av företaget genom att kommunicera ut att företaget har 

eftertraktade egenskaper. Att på detta sätt utveckla ett arbetsgivarvarumärkes brand equity för att 

attrahera arbetssökande kallas att bli en employer of choice, och beskrivs i teorin med samma namn. 

Employer of choice thesis och brand equity theory skiljer sig lite åt i synen på hur viktig en hög lön 

är för arbetstagare, men denna uppsats ser inte till denna aspekt utan väljer istället att undersöka 

vikten av corporate social performance i arbetet med att stärka employer brand equity och bli en 

employer of choice.  

 

Employer of choice thesis stipulerar att arbetstagare efterfrågar olika saker i olika stadier av sina liv, 

och det kan därför vara intressant att undersöka vilka aspekter av corporate social performance som 

till exempel studenter värderar högst. Social identity theory menar att vad som gör att man värderar 

ett arbetsgivarvarumärke högre än ett annat är att man identifierar sig med den identitet som detta 
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varumärke ger en. Det är därför viktigt för ett företag i arbetet med att stärka sin employer brand 

equity att lyfta fram och kommunicera de delar av social identity theory som gruppen av 

arbetssökande de riktar sig till värderar högst för att bli en employer of choice. Att på detta sätt lyfta 

fram de delar som går i linje med vad arbetssökande i målgruppen man vill attrahera värderar högst 

är en strategi som i linje med signaling theory borde vara ett effektivt sätt att attrahera 

arbetssökande, då dessa i brist på fullständig information om ett företag använder små signaler om 

företaget för att extrapolera och bilda sig en bild av hur detta är som arbetsgivare.  

 

På grund av ovanstående är det därför intressant att undersöka vad arbetssökande värderar högst när 

det kommer till en arbetsgivares corporate social performance. Studenter är en grupp vars 

medlemmar inom de närmaste åren, om inte månaderna, kommer att komma ut på arbetsmarknaden 

och då ställs inför valet av vilket företag de ska söka jobb hos. Denna uppsats fokuserar därför på att 

undersöka vilka aspekter av corporate social performance denna grupp värderar högst, och därför 

bör kommuniceras ut så att de arbetssökande genom signaling theory bildar sig en positiv 

uppfattning av hur det är att arbeta på företaget, genom social identity theory därför vill arbeta på 

företaget och därför stärker företagets employer brand equity och gör detta till en employer of 

choice. 

 

De teorier som presenterats i detta kapitel är till stor del tagna från en amerikansk kontext. De 

ansågs ändå relevanta att grunda denna undersökning på, dels eftersom att de verkar väl 

underbyggda och dels för att det är intressant att titta på hur de står upp under den svenska 

kontexten. Ett internationellt perspektiv uppnås vidare i uppsatsen, där man kan jämföra resultaten 

av nedan beskrivna enkätundersökning med de resultat som framkommit i tidigare forskning på 

andra arbetsmarknader än den svenska. Uppsatsförfattarna anser att ovanstående är ett tillräckligt 

teoretiskt ramverk för att kunna analysera och dra slutsatser utifrån. 

 

När den teoretiska definitionen samt det teoretiska ramverket nu presenterats följer i kommande 

kapitel en operationalisering för att specificera hur materialet ska samlas in och tolkas, och för att 

kunna undersöka det aktuella ämnet. 
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3. Metod och material 
I detta kapitel presenteras forskningsmetoden, urval, undersökningens tillvägagångssätt, samt analysmodellen. Vidare 

presenteras undersökningens operationaliseringar och valet av forskningsmetod motiveras som sedan mynnar ut i en 

diskussion kring urval och genomförande. Slutligen berörs empirins validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsmetod 
För att besvara undersökningens frågeställningar har en kvantitativ forskningsmetod valts, en 

kvantitativ enkätstudie. En kvantitativ metod ansågs vara lämpligast i denna studie då en kvantitativ 

undersökningsmetod syftar till att inhämta kunskap från ett så representativt sample som möjligt för 

att få en bred bild av läget, och vidare anses den kvantitativa metoden även vara mer generaliserbar 

på grupper vilket kan skapa en analys och slutsats av undersökningen som inte enbart är skapade 

och baserade på författarens egna åsikter, medan en kvalitativ metod lägger grunden för en mer 

tolkande analys baserad på författarens egna åsikter (Bryman, 2002). Den kvantitativa metoden är 

mer formaliserad och strukturerad än den kvalitativa metoden, detta möjliggör en jämförande analys 

mellan respondenterna eftersom att undersökningen utgår från samma frågor och svarsalternativ. 

Detta skapar en möjlighet att dra mer generella slutsatser som inte bara gäller de personer som svarat 

på undersökningen, utan även hela populationen (Holme & Solvang, 1991). Enkäten som utgör den 

kvantitativa undersökningens grund är utformad med hjälp av Enkätboken (Trost, 2007).  

 

Vid genomförandet av undersökningen har de forskningsetiska kraven funnits i åtanke för att kunna 

genomföra en så korrekt undersökning som möjligt. För att uppnå dessa forskningsetiska krav finns 

det fyra utgångspunkter att tänka på. Informationskravet, att alla uppgiftslämnare och deltagare i 

undersökningen informeras om arbetet och vad som gäller för deras deltagande, att deras deltagande 

är frivilligt och de har alltid rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, att alla personer som 

medverkar har gått med på att medverka. Konfidentialitetskravet, deltagarnas svar är anonyma och 

ingen kommer att se vem som har svarat vad på enkätundersökningen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2012) Nyttjandekravet, respondenternas svar kommer inte att användas i 

något annat syfte än för att slutföra den aktuella undersökningen. Allt detta finns i åtanke under 

genomförandet av undersökningen. För att dessa fyra utgångspunkter ska uppfyllas blev samtliga 
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respondenter på enkäten informerade kring samtliga krav innan de började fylla i enkäten och 

respondenterna fick givetvis avsluta sin medverkan när de ville. 

 

Den insamlingsteknik som varit i fokus i denna kandidatuppsats är en enkätundersökning, och det är 

resultatet av denna som utgör undersökningens primärdata. Primärdata är information som 

forskaren själv samlar in specifikt för en undersökning (Wiedersheim & Eriksson, 1991).  

3.2 Material 
Den enkät som genomfördes av respondenterna var en 2 sidor lång pappersenkät som delades ut för 

hand. Enkäten omfattade inledningsvis fem personliga frågor: Ålder, Kön, Var är du uppvuxen?, 

Har du arbetat innan du påbörjade dina studier? och Arbetar du för närvarande med något vid sidan 

av dina studier?. Därefter följde fyra frågor kring respondentens studier: Vilken termin läser du för 

närvarande?, När planerar du att avsluta dina studier?, Vilket ämne planerar du att ha som 

huvudämne i din kandidatexamen? och Planerar du att läsa vidare på högre nivå efter att du avslutat 

dina nuvarande studier?. Enkäten omfattade sedan 23 stycken frågor där respondenterna på en 

femgradig liktertskala, där 1 betyder “inte viktigt alls” och 5 betyder “mycket viktigt”, ombads skatta hur 

viktiga ett antal olika aspekter av ett företags employer brand är när de värderar en arbetsgivare i 

syfte att söka arbete hos företaget. Avslutningsvis fanns en fråga om respondenterna hade något de 

ville tillägga eller kommentera angående enkäten eller sina svar. 

 

Hela enkäten kan ses i kapitel 8 Bilagor under avsnitt 8.1. 

3.3 Urval 
Vid valet av respondenter låg fokus på enkätundersökningens syfte, vilket var att få en så bra bild 

som möjligt över hur arbetssökande prioriterar olika aspekter av en arbetsgivares 

arbetsgivarvarumärke när de söker jobb – vad de värderar hos en framtida arbetsgivare. Urvalet 

skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, som tillhör gruppen icke-slumpmässiga urval (Trost, 

2007), där de studenter som fanns på plats vid utdelningstillfällena fick svara på enkäten. 

 

Samtliga respondenter var studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 

Valet av denna grupp motiveras med att det är en stor grupp inom vilken nära på samtliga av 

gruppens medlemmar inom tre år kommer att bli arbetssökande, då deras kandidatutbildningar 
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slutförts. Gruppen har även stor variation av olika inriktningar och bakgrunder. Det kan även vara 

intressant att inom gruppen titta på skillnader eller likheter mellan studenter vid olika typer av 

utbildningar och skillnader och likheter mellan studenter i olika faser av sina utbildningar. 

 

För att få en god spridning av olika studenter kontaktades respondenter genom studentföreningarna 

för ekonomstudenter, personalvetarstudenter och medievetarstudenter vid Uppsala universitet, samt 

Stockholms nation vid Uppsala universitet. Utöver detta direktkontaktades 2 studenter för att 

säkerställa att alla terminer representerades, då de flesta som aktivt engagerar sig i studentföreningar 

tenderar att läsa termin 3-5 och dessa terminer var efter den initiala utdelningen av enkäter var 

överrepresenterade bland respondenterna. 

3.4 Deltagare 
Det antal respondenter som genomförde enkäten uppgick till 50 personer. Detta ansågs vara ett 

stort nog antal respondenter för att få en bra spridning över terminer, utbildningar och kön. 

Respondenternas medelålder var 24 år och standardavvikelsen 3. Den yngsta respondenten var född 

år 1993 och den äldsta respondenten var född år 1972.  

 

Figur 2. Procenten av respondenterna som var män respektive kvinnor, uppställt som ett 

stapeldiagram. 
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Av respondenterna var 19 män (38 %) och 31 av respondenterna var kvinnor (62 %) (se Figur 2). 

Vilket ämne som respondenterna planerar att ha som huvudämne i sin kandidatexamen varierade 

och fördelningen låg här på 24 % Pedagogik, 20 % Medie- och kommunikationsvetenskap, 14 % 

Sociologi, 10 % Psykologi, 8 % svarade vet ej, 4 % Juridik. Övriga respondenter var fördelade på 

huvudämnena Reklam PR eller liknande, systemvetare, statistik, retorik & medie- och 

kommunikationsvetenskap, marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap & 

företagsekonomi, nationalekonomi och företagsekonomi som varje huvudämne hade en respondent 

var. En respondent svarade ej på frågan. 

3.4.1 Externt bortfall 
En respondent missade att enkäten hade en baksida och fyllde därför endast i framsidan på enkäten. 

Av denna anledning exkluderas hela den enkäten från resultatet. Detta gör således att 49 

respondenter använts i den statistik som redovisas i resultatkapitlet.  

3.4.2 Internt bortfall 
Data samlades in för att undersöka om respondenter som arbetat innan de påbörjat sina studier 

värderade olika dimensioner olika, men endast två respondenter hade inte arbetat innan de påbörjat 

sina studier och tre respondenter inte svarade på denna fråga kunde denna analys inte göras. Även 

en analys av arbete parallellt med studierna och olika dimensioner ämnades genomföras, men även 

där blev de olika grupperna allt för ojämna och bortfallet var för stort för att analysen skulle kunna 

genomföras. Då dessa frågor inte tas upp i frågeställningarna så spelar detta mindre roll. 

3.5 Genomförande 
Försöksledarna delade ut enkäten till respondenterna vid olika tidpunkter. Enkäter delades ut vid 

olika campus vid Uppsala universitet för att få en spridning av respondenter över olika program och 

inriktningar. Dessa campus var Ekonomikum och Blåsenhus, och enkäter delades även ut vid 

Stockholms nation för att ytterligare bredda urvalet och spridningen över olika terminer och 

inriktningar. 

 

Undersökningen presenterades kort muntligt för respondenterna vilka upplystes om 

konfidentialiteten och anonymiteten i behandlingen av enkätsvaren samt att deltagandet i 
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undersökningen var frivilligt. Enkäten delades ut för hand till respondenterna. Ingen ersättning 

utgick för deltagande i undersökningen. 

3.6 Operationalisering 
Operationalisering är den process där de teoretiska begrepp som används i undersökningen översätts 

till en eller flera operationella indikatorer eller mätbara variabler. Vad som väljs att operationalisera i 

en undersökning har stor betydelse för vilka resultat som framkommer och hur säkra dessa kan 

anses vara, detta är därför en mycket viktig del av arbetet. Operationaliseringen utgör en 

förutsättning för att forskningsproblemet ska kunna omsättas i praktiken och mätas (Esaiasson et al. 

2012). 

 

Uttrycket employer brand definieras här till “den bild som utomstående och anställda har av företaget 

när de tänker på och värderar organisationen som en arbetsgivare”. I undersökningen fokuseras 

endast på den externa aspekten av ett employer brand. 

 

De aspekter av employer brands som undersöks är hämtade från Kinder, Lydenberg, Domini & Co. 

(KLD) Company Profiles. Denna databas utvärderar på årsbasis över 3000 företags 

arbetsgivarvarumärken i sju olika aspekter (Kinder, 2008), varav fem tidigare har använts för att 

undersöka attityder runt hur starka företags employer brands är (till exempel Turban & Greening, 

1997, Backhaus et al., 2002). Dessa fem aspekter: Hur företaget är involverat i samhället (community 

relations), hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter (treatment of women and minorities), hur 

företaget behandlar de anställda (employee relations), hur företaget behandlar miljön (treatment of the 

environment), kvalitet i företagets service och produkter (quality of services and products), anses med stöd i 

den tidigare forskningen som goda indikatorer på hur attraktivt ett företag är som arbetsgivare.  

 

Av dessa fem aspekter syftar denna undersökning till att utröna hur fyra av dem värdesätts av 

arbetssökande när man värderar en arbetsgivare med syfte att söka arbete hos denna; vilka (om 

några) som är viktigast för ett företag att tänka på att kommunicera till målgruppen för sitt employer 

brandingarbete. De fyra aspekterna definieras i denna kandidatuppsats utifrån KLD-indexets 

beskrivning av de olika kategoriernas strengths (Kinder, 2008). De concerns som indexeras anses 

inte relevanta då syftet med undersökningen var att undersöka vilka aspekter av ett employer brand 
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som företag bör fokusera på att kommunicera till arbetssökande för att attrahera ny arbetskraft och 

bli en employer of choice. 

3.6.1 KLD 
Kinder, Lydenberg, Domini & Co. (KLD) Company Profiles, är en amerikansk databas som använts 

av flera forskare som undersöker CSP. Denna databas är den största multidimensionella CSP-

databasen tillgänglig för allmänheten och den har använts av ett flertal studier om CSP, till exempel 

Turban & Greening, 1997 och Backhaus et al., 2002. Databasen listar över 3000 företags corporate 

social performance efter sju stycken dimensioner (Kinder, 2008). I KLD-databasen ges varje företag 

en rankning på Strength och en på Concern för var och en av dessa dimensioner. De kan tilldelas 

antingen ett X för en medelstark strength eller concern, eller XX för en stark strength eller concern. 

(Turban & Greening, 1997) 

 

Av dessa sju dimensioner brukar endast fem brukar användas i forskning om CSP och företags 

employer brands. De fem av KLD-dimensionerna som används vid undersökningar är community 

relations, treatment of women and minorities, employee relations, treatment of the environment, och quality of services 

and products (till exempel Turban & Greening, 1997, Backhaus et al., 2002) och det är vikten 

arbetssökande lägger vid de fyra sista av dessa fem aspekter som undersöks i denna studie.  

 

Backhaus et al (2002) fann att de dimensioner som mest påverkade attraktiviteten hos en 

arbetsgivare var environment, community relations, och diversity. På grund av att det som ligger till grund för 

dimensionen community relations är så starkt bundet till en amerikansk kontext, kultur, 

skattelagstiftning och socialt skyddsnät valdes denna aspekt bort i undersökningen och endast de 

kvarvarande fyra dimensionerna undersöks då de aspekter som sammantaget i KLD-index bildar 

dessa, i kontrast, kan anses översättas väl till en svensk kontext. 

 

De fyra dimensioner av Corporate social performance som enkäten ämnar att undersöka är således: 

 

1. Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter (baserad på treatment o f  women and 

minori t i es)  

Denna dimension utgörs i denna undersökning av sex aspekter: Jämställt rekryterande, flexibla 

arbetstider och förmåner som underlättar för småbarnsföräldrar, Öppet klimat för olika sexuella 
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läggningar, att en kvinna eller person som tillhör en minoritetsgrupp är VD för företaget, samt att 

företaget har ett rykte om sig att anställa funktionshindrade. 

 

2. Hur företaget behandlar de anställda (baserad på employee re lat ions)  

Denna dimension utgörs i denna undersökning av sex aspekter: Positiv inställning till facket, att 

företaget har bonusprogram som omfattar en majoritet av de anställda, att företaget jobbar för att de 

anställda ska få en bra pension, att företaget har program för att främja hälsa och motverka 

arbetsskador, att företaget kan erbjuda anställningstrygghet, samt att företaget involverar de anställda 

i förbättringsarbete och beslutsfattande. 

 

3. Hur företaget behandlar miljön (baserad på treatment o f  the environment)  

Denna dimension utgörs i denna undersökning av sex aspekter: Att företaget har visat att det är 

engagerat i klimatfrågan även utanför vad som omfattas av den egna verksamheten, att företaget 

förebygger föroreningar och undviker att använda giftiga ämnen i sin verksamhet, att företaget 

arbetar med återvunna material som råvaror eller är ett företag i återvinningsindustrin, att företaget 

tjänar en stor del av sina pengar på produkter och tjänster som främjar återvinning, effektivt 

energianvändande eller på annat sätt positivt påverkar miljön, att företaget är miljöcertifierat, 

publicerar en miljörapport, eller har ett internt system för att kommunicera det mest effektiva sättet 

att arbeta miljövänligt,  att företaget har vidtagit meningsfulla åtgärder för att reducera sin 

klimatpåverkan och minska sina utsläpp genom användande av förnyelsebara bränslen och effektivt 

energianvändande. 

 

4. Kvalitet i företagets service och produkter (baserad på qual i ty  o f  serv i ces  and products)  

Denna dimension utgörs i denna undersökning av fem aspekter: att företaget har produkter som, för 

sin bransch, gynnar samhället på ett unikt sätt, att företaget är branschledande i forskning och 

utveckling, att företaget har ett välutvecklat program som genomsyrar hela organisationen för att 

säkerställa kvalitet i företagets varor och/eller tjänster, att företaget utmärker sig särskilt när det 

kommer till att lansera nya innovativa produkter på marknaden, samt att företaget har som en del av 

sin kärnverksamhet att tillhandahålla produkter eller tjänster för människor med dålig personlig 

ekonomi. 
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3.7 Enkätundersökning 
Enkäten som respondenterna genomfört syftar till att undersöka vilka aspekter arbetssökande 

värderar högst när de tänker på att söka arbete på ett företag, och värderar detta företag som en 

potentiell arbetsgivare. De aspekter som valdes ut för undersökning baserar sig på de fem 

dimensioner i KLD-värderingarna som tidigare använts i forskning runt CSP, bland annat av Turban 

och Greening (1997) och Backhaus med kollegor (2002), då dessa verkar fungera bra som mått för 

värdering av företags employer brands. Som nämnts ovan användes endast fyra av de fem 

dimensionerna som använts i dessa undersökningar, på grund av att den bortvalda aspekten inte 

med lätthet kunde översättas till den svenska kontext respondentgruppen befinner sig i. 

 

För att undersöka de fyra aspekterna presenterades respondenterna i enkäten för ett antal 

påståenden om hur ett företag kan vara och ombads att på en femgradig skala av likerttyp markera 

hur högt de värderade vart och ett av påståendena när de värderar en arbetsgivare i syfte att söka 

jobb. 

 

Antalet påståenden som behandlade respektive aspekt varierade. Detta beror på att vart och ett av 

påståendena baserar sig på de relevanta strengths som varje aspekt i Kinder, Lydenberg, Domini & 

Co. (KLD) Company Profiles har som grund, och dessa är inte samma antal för alla aspekterna. Ett 

par av dessa föll även bort på grund av svårighet att översätta dem till en svensk kontext.  

 

Den CSP-modell som uppsatsens metod baseras på lägger störst vikt vid de “mjuka” delarna av ett 

varumärke. Den enkät som utformats utifrån modellen undersöker framförallt dessa och inte de 

“hårda” delarna av ett varumärke som exempelvis lön, förmåner. Anledningen till att 

undersökningen till största del lägger vikten vid att undersöka de mjuka delarna av ett varumärke är 

att den är baserad på den tidigare utformade KLD-modellen som inte tar upp de hårda delarna. 

Anledningen till att de hårda delarna exkluderades var att undersökningen syftade till att titta på hur 

viktiga de olika aspekterna i corporate social performance är för arbetssökande jämfört med 

varandra. Att då blanda in löneaspekter och förmåner ansågs kunna riskera att påverka resultaten, 

och dessa aspekter inkluderades därför inte i denna undersökning. 

 

Även andra faktorer, som till exempel grafisk profil, klädkod, företagets lokaler och liknande, vilka 

arbetssökande kan tänkas påverkas av i valet av arbetsgivare utelämnades av samma anledning från 
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enkäten: De omfattas inte av den modell för corporate social performance som ligger till grund för 

undersökningen, och skulle ha kunnat påverka resultaten för de saker som enkäten ämnade 

undersöka om dessa saker ställdes mot de CSP-aspekter som undersöktes. 

 

För hela enkätens utformning: Se bilaga 1 under kapitel 8. 

3.8 Analysmodell  
Bearbetningen av insamlad data utfördes med hjälp av Excel och statistikprogrammet SPSS. Med 

hjälp av dessa två program skapades diagram och tabeller för att tydliggöra resultatet. Dessa 

redovisas nedan i sektion 3.7, Deskriptiv statistik. 

 

För att undersöka om en korrelation förekom mellan variabeln studietid och den högst värderade 

dimensionen, samt den högst värderade enskilda frågan och den lägst värderade enskilda frågan 

räknades Pearson’s produktmomentkorrelationskoefficient ut. 

 

För att utröna om skillnader i svarstendenser förekom mellan grupperna “man” och “kvinna” så 

ställdes resultaten för dessa grupper upp i korstabeller vilka visade frekvensen av svar för alla 

alternativ, samt procenten av män respektive kvinnor som värderat en viss fråga som ett visst 

svarsalternativ. 

 

För att få en jämförbar bild mellan de olika dimensionerna och de olika frågorna, trots att de olika 

dimensionerna grundade sig på olika antal frågor och det på grund av internt bortfall (vissa 

respondenter missade att svara på, eller valde att inte svara på, vissa enskilda frågor på enkäten) så 

användes medelvärden. 

 

För att få ut ett jämförbart värde för de olika dimensionerna räknades ett slutgiltigt värde ut för var 

och en av de fyra dimensionerna. Dessa baserar sig på medelvärdena för medelvärdena för alla 

frågor som ingår i den aktuella av de fyra olika dimensionerna. Alltså slut-värdet för till exempel 

miljödimensionen är medelvärdet av alla respondenters svar på var och en av frågorna som 

behandlar företags behandling av miljön summerade och delade på antalet frågor. 
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Att använda medelvärden kan vara problematiskt om variationen mellan personerna i stickprovet är 

så stor att man inte kan uttala sig om att resultatet stämmer överens med populationen stickprovet är 

taget ifrån. Därför redovisas för alla frågorna standardavvikelsen (SD, efter engelskans standard 

deviation), vilket är ett mått för variansen i ett medelvärde. Detta värde visar hur mycket den 

genomsnittliga respondentens svar avviker från medelvärdet. Ju högre standardavvikelse desto mer 

spridning finns i svaren, och ju närmare 0 detta värde är desto mindre är spridningen i svaren. 

3.8.1 Statistik bearbetning 
Den statistiska bearbetningen av resultaten genomfördes till en början i Excel där samtlig data fördes 

in för att sedan föra över dessa data direkt till SPSS, detta genomfördes för hand. Samtliga enkäter 

numrerades från 1-50 för att kunna skilja på respondenterna och underlätta bearbetningen av 

insamlad data. Vidare fortsatte den statistiska bearbetningen i SPSS i en datorsal i Ekonomikums 

lokaler vid Uppsala universitet. Alla enkäter kodades likadant för att underlätta arbete med 

svarsfrekvens och annan statistik. Analysen skedde genom att ta fram numeriska sammanställningar 

för att ge en övergripande bild över hur respondenterna har svarat genom enkla tabeller men även 

korstabeller. Dessa tabeller och diagram presenteras och tolkas i resultatavsnittet. 

3.9 Validitet & reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp vid bedömningen av metodkvalitén i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. (Østbye, 2004) Vid alla forskningsmetoder oavsett om en 

kvantitativ eller kvalitativ metod används så använder man sig av olika datainsamlingsmetoder för att 

kunna samla in information och man kan förenklat säga att validitet och reliabilitet mäter hur väl 

genomförd och hur trovärdig denna datainsamling är och hur väl den har fungerat. Validitet mäter 

att vi verkligen undersöker det vi vill undersöka och reliabilitet mäter tillförlitligheten och 

noggrannheten i datainsamlingen (Esaiasson et al., 2012) För att öka reliabiliteten i undersökningen 

har flera frågor ställts för att mäta samma KLD-dimension.  

 

För att stärka validitet på undersökningen baserades denna på en inom området välkänd modell för 

Corporate social performance som redan använts i tidigare forskning och där resultat i flera 

undersökningar med olika design och över många års tid visat vilka delar av corporate social 

performance som arbetssökande värderar högst och lägst, och verkar fungera väl för att mäta det 

den aktuella undersökningen avser att mäta. Reliabiliteten i enkätundersökningar med svar av likert-
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karaktär kan variera då olika respondenter kan tolka de olika svarsalternativen olika och vissa 

tenderar att svara högre medan andra tenderar att ge lägre svar överlag. Detta kan dock överkommas 

genom att fler respondenter inkluderas i undersökningen, vilket minimerar effekten av extremvärden 

på de medelvärden som denna undersökning använder som sina primärdata. 

 

Detta är alltså den metod som undersökningen grundar sig på, och motiveringarna bakom de val av 

undersökningens design och den analys som genomförts. Nedan, i Resultatkapitlet, presenteras de 

data som framkom genom den ovan beskrivna undersökningen.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas enkätundersökningens resultat, dimension för dimension. Fokus läggs på de delar som är 

centrala för undersökningen i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Resultaten presenteras i löpande text samt 

med tabeller för att illustrera och sätta resultaten i ett samband och för att underlätta en lättöverskådlig jämförelse. 

4.1 Deskriptiv statistik 
I detta avsnitt presenteras resultaten av enkäten. Resultaten är uppdelade i olika avsnitt utefter de 

fyra dimensioner som legat till grund för de olika aspekter som enkäten undersöker. Resultaten 

redovisas med hjälp av tabeller samt diagram för att förtydliga och förklara. I tabellerna redovisas n 

vilket står för antalet respondenter i stickprovet per fråga eller kategori. 

4.1.1 Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter 
Nedan, i Tabell 1, presenteras resultatet av enkätundersökningen för de 6 frågor som syftade till att 

mäta dimensionen “Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter”. Tabellen redovisar 

medelvärdet bland respondenterna på samtliga frågor, där två frågor sticker ut från mängden. Dessa 

två frågor är: vikten av att företaget har ett öppet klimat för olika sexuella läggningar (medelvärde 

4,65) och vikten av att företaget har en VD som är en kvinna eller tillhör en minoritet (medelvärde 

1,92). Dessa två frågor var de frågor vars medelvärden var högst (4,65) respektive lägst (1,92) av alla 

frågor i hela enkäten. 

 

Medelvärdet av samtliga medelvärden för svaren på frågorna som rör denna dimension blir 3,25, 

vilket är det lägsta medelvärdet av de fyra dimensionerna.  
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Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och antal respondenter för svaren på alla enkätfrågor som syftar till att 

undersöka dimensionen “Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter”. 

Deskriptiv statistik    

 Medelvärde SD n 

Jämställt rekryterande och befordrande 3,8367 ,98630 49 

Flexibla arbetstider och förmåner som underlättar för 

småbarnsföräldrar 
3,5918 ,83960 49 

Öppet klimat för olika sexuella läggningar 4,6531 ,77865 49 

Kvinna eller minoritet som VD 1,9184 ,97546 49 

En tredjedel kvinnor, funktionshindrade eller minoriteter 2,8163 1,11193 49 

Rykte om sig att anställa funktionshindrade 2,6939 1,08405 49 

 

4.1.2 Hur företaget behandlar de anställda 
Nedan, i Tabell 2, presenteras resultatet av enkätundersökningen för de 6 frågor som syftade till att 

mäta dimensionen “Hur företaget behandlar de anställda”. Medelvärdena i denna dimension ligger 

högst i motsvarighet till de övriga 3 dimensionerna. I detta resultat är det är dock en av de 6 frågorna 

som sticker ut. Denna fråga är “bonusprogram som omfattar en majoritet”, som har fått lägst 

medelvärde bland de 6 frågorna i denna dimension. Medelvärdet för denna fråga ligger på 3,22. Den 

fråga med högst medelvärde inom denna dimension var “Att företaget har bra program för att 

främja hälsa och motverka arbetsskador hos de anställda” med ett medelvärde på 4,43.  

 

Medelvärdet för alla medelvärden för svaren på frågorna som rör denna dimension blir 4,05 och är 

den dimension av de fyra som har högst totalt medelvärde. 
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Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och antal respondenter för svaren på alla enkätfrågor som syftar till att 

undersöka dimensionen “Hur företaget behandlar de anställda”. 

Deskriptiv statistik    

  Medelvärde SD n 

Positiv inställning till facket 3,8367 1,02768 49 

Bonusprogram som omfattar en majoritet 3,2245 ,96318 49 

Jobbar för en bra pension 4,1633 ,87433 49 

Har program för hälsa 4,4286 ,81650 49 

Anställningstrygghet 4,2449 ,75085 49 

Involverar anställda i förbättringsarbete och beslutsfattande 4,4082 ,76153 49 

 

4.1.3 Hur företaget behandlar miljön  
Nedan, i Tabell 3, presenteras resultatet av enkätundersökningen för de 6 frågor som syftade till att 

mäta dimensionen “Hur företaget behandlar miljön”. Samtliga frågor i denna dimension ligger på ett 

någorlunda lika medelvärde, samtliga frågor har ett medelvärde med heltalet 3, dock skiljer de sig åt i 

övrigt. Den frågan med högst medelvärde inom denna dimension var “Att företaget arbetar med att 

förhindra och förebygga föroreningar och användandet av giftiga ämnen”, med ett medelvärde på 

3,69. Den fråga med lägst medelvärde inom denna dimension var “Att företaget arbetar med 

återvunna material som råvaror eller är ett företag i återvinningsindustrin”, med ett medelvärde på 

3,14. 

 

Medelvärdet av alla medelvärden för svaren på frågorna som rör denna dimension blir 3,45. 
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Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser och antal respondenter för svaren på alla enkätfrågor som syftar till att 

undersöka dimensionen “Hur företaget behandlar miljön”. 

Deskriptiv statistik    

  Medelvärde SD n 

Engagerat i miljöfrågor 3,5102 ,93814 49 

Förhindra och förebygga föroreningar och gifter 3,6939 ,89452 49 

Arbetar med återvunna material 3,1429 ,91287 49 

Tjänar pengar på effektivt energianvändande eller annat 

miljöarbete 
3,3061 ,98328 49 

Miljöcertifiering eller miljörapport 3,4286 1,00000 49 

Åtgärder för att reducera klimatpåverkan 3,5918 ,86406 49 

 

4.1.4 Kvalitet i företagets service och produkter 
Nedan, i Tabell 4, presenteras resultatet av enkätundersökningen för de 5 frågor som syftade till att 

mäta dimensionen “Kvalitet i företagets service och produkter”. Högst medelvärde inom denna 

dimension hade frågan “Att företaget har ett välutvecklat program som genomsyrar hela 

organisationen för att säkerställa kvalitet i företagets varor och/eller tjänster” med ett medelvärde på 

3,88. Lägst medelvärde inom denna dimension hade frågan “Att företaget har som en del av sin 

kärnverksamhet att tillhandahålla produkter eller tjänster för människor med dålig personlig 

ekonomi” med ett medelvärde på 2,60. 

 

Medelvärdet av alla medelvärden för svaren på frågorna som rör denna dimension blir 3,26, det näst 

lägsta av de fyra dimensionerna. 
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Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser och antal respondenter för svaren på alla enkätfrågor som syftar till att 

undersöka dimensionen “Kvalitet i företagets service och produkter”. 

Deskriptiv statistik    

  Medelvärde SD n 

Produkter som gynnar samhället 3,3265 1,02851 49 

Branschledande FoU 2,9592 ,88880 49 

Välutvecklat program för kvalitet i varor eller tjänster 3,8776 ,94940 49 

Utmärkande i att lansera nya och innovativa produkter 3,6250 ,93683 48 

Tillhandahåller produkter eller tjänster till människor med dålig personlig 

ekonomi 
2,6042 ,93943 48 

 

 

4.1.5 Sammanlagda värden 
Nedan redovisas alla dimensionernas slutgiltiga medelvärden (se Tabell 5). Dessa baserar sig på 

medelvärdena för alla frågor som ingår i den aktuella av de fyra olika dimensionerna. Alltså 

slutvärden för till exempel dimensionen “Miljö” är medelvärdet av alla respondenters svar på var 

och en av frågorna som handlar om företags behandling av miljön summerade och delade på antalet 

frågor. Den dimension som fick högst värde är “Hur företaget behandlar anställda” med ett värde på 

4,05 och den med lägst värde är “Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter” med ett värde 

på 3,25. Den dimension som hade lägst värde låg dock väldigt nära den dimension som hade näst 

lägst värde, vilken var “Kvalitet i företagets service och produkter” med ett värde på 3,26. Den 

dimension med näst högst värde var “Hur företaget behandlar miljön” med ett medelvärde på 3,45. 

 

Tabell 5. Medelvärdet för samtliga dimensioner       

Dimension Kvinnor och 

minoriteter 
Anställda Miljö Service och 

produkter 

Medelvärde 3,25 4,05 3,45 3,26 
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4.1.6 Högst och lägst värderade aspekter 
Nedan redovisas, i Tabell 6 och 7, de frågor som fick högst respektive lägst resultat bland samtliga 

frågor i enkäten.  

 

Tabell 6 nedan redovisar resultatet av korrelationsanalysen där sambandet mellan den enskilda 

frågan som hade det högsta sammanlagda medelvärdet av alla frågor i enkäten, “Att företaget har ett 

öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar” och variabeln termin, alltså hur länge 

respondenten studerat vid universitetet. Analysen gav en Pearson’s korrelationskoefficient på .024, 

vilket innebär att en mycket svagt positiv korrelation finns mellan de två variablerna. En positiv 

korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den 

andra, och att låga värden på den ena variabeln hänger samman med låga värden på den andra. 

Korrelationen är dock inte statistiskt signifikant på .05-nivån, eller 95%-nivån. Detta innebär att man 

inte kan vara säker på att resultatet av analysen inte har orsakats av slumpen. 

 

Tabell 6. Korrelationsanalys som redovisar hur aspekten “Öppenhet för människor med olika sexuella läggningar” 

korrelerar med variabel “termin”, alltså hur länge respondenten studerat vid universitetet. 

Korrelation    

   Termin Öppet 

klimat för 

olika 

sexuella 

läggningar 

Termin Pearsons korrelation 1 .024 

 Sig. (2-tailed)   .870 

 n 49 49 

Öppet klimat för olika sexuella läggningar Pearsons korrelation .024 1 

 Sig. (2-tailed) .870   

 n 49 49 
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Tabell 7 nedan redovisar resultatet av korrelationsanalysen där sambandet mellan den enskilda fråga 

som hade det lägsta sammanlagda medelvärdet av alla frågor i enkäten, “Att företagets VD är en 

kvinna eller kommer från en minoritetsgrupp (till exempel etnisk minoritet, eller är homo- bi- eller 

transsexuell)” och variabeln termin, alltså hur länge respondenten studerat på universitetsnivå. 

Analysen gav en Pearson’s korrelationskoefficient på .193, vilket innebär att en svagt positiv 

korrelation finns mellan de två variablerna. En positiv korrelation innebär att höga värden på den 

ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra, och att låga värden på den ena 

variabeln hänger samman med låga värden på den andra. Inte heller här är korrelationen statistiskt 

signifikant på .05-nivån, eller 95%-nivån. Detta innebär att man inte kan vara säker på att resultatet 

av analysen inte har orsakats av slumpen i detta fall heller. 

  

Tabell 7. Korrelationsanalys som redovisar hur aspekten “Kvinna eller minoritet som VD” korrelerar med variabel 

“termin”, alltså hur länge respondenten studerat vid universitetet. 

Korrelation    

   Termin Kvinna eller 

minoritet som VD 

Termin Pearsons korrelation 1 .193 

 Sig. (2-tailed)   .185 

 n 49 49 

Kvinna eller minoritet som VD Pearsons korrelation .193 1 

 Sig. (2-tailed) .185   

 n 49 49 

 

 

Tabell 8 nedan redovisar resultatet av korrelationsanalysen där sambandet mellan den dimension 

som hade det högsta sammanlagda medelvärdet av de fyra olika, “Hur företaget behandlar sina 

anställda”, och variabeln termin, alltså hur länge respondenten studerat vid universitetet. Analysen 

gav en Pearson’s korrelationskoefficient på -.301, vilket innebär att en negativ korrelation finns 

mellan de två variablerna. En negativ korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln 
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hänger samman med låga värden på den andra, och att låga värden på den ena variabeln hänger 

samman med höga värden på den andra. Stjärnan efter -.301 i tabellen visar att korrelationen är 

statistiskt signifikant på .05-nivån, eller 95%-nivån. Detta innebär att resultatet av analysen med 95 

% säkerhet kan sägas inte ha orsakats av slumpen. 

 

Tabell 8. Korrelationsanalys för variabeln termin och det sammanlagda medelvärdet av alla medelvärden för alla 

frågor i kategorin “Hur företaget behandlar sina anställda”. 

Korrelation    

   Termin Anställda 

Termin Pearsons korrelation 1 -.301* 

 Sig. (2-tailed)   .035 

 N 49 49 

Anställda Pearsons korrelation -.301* 1 

 Sig. (2-tailed) .035   

 N 49 49 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

Även för de övriga tre dimensionerna gjordes en korrelationsanalys mellan variablerna termin och de 

olika dimensionerna (se bilagor för dessa tabeller). För variabeln termin och dimensionen “Hur 

företaget behandlar kvinnor och minoriteter”, förekom ingen korrelation (se tabell 18). För variabeln 

termin och dimensionen “Hur företaget behandlar miljön” förekom en korrelation (se tabell 19), 

analysen gav en Pearson’s korrelationskoefficient på -.307, vilket innebär att en negativ korrelation 

finns mellan de två variablerna. För variabeln termin och dimensionen “Kvalitet i företagets 

produkter och tjänster”, förekom även här en korrelation (se tabell 20), analysen gav en Pearson’s 

korrelationskoefficient på -.368, vilket innebär att en negativ korrelation finns mellan de två 

variablerna. Alltså förekom en negativ korrelation bland tre av de fyra olika dimensionerna. 
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4.1.7 Män respektive kvinnor 
Nedan redovisas resultatet för skillnaden mellan hur män respektive kvinnor svarat i de frågor i 

enkäten som hade högst respektive lägst medelvärde bland samtliga frågor. Dessa frågor var “Att 

företaget har ett öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar“, som hade högst 

medelvärde och “Att företagets VD är en kvinna eller kommer från en minoritetsgrupp (till exempel 

etnisk minoritet, eller är homo- bi- eller transsexuell)“, som hade lägst medelvärde. 

 

Nedan i tabell 9 presenteras resultaten för män respektive kvinnor för frågan “Att företaget har ett 

öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar“. Störst andel män svarade 5 (78,9 %) och 

störst andel kvinnor svarade 5 (76,7 %).  
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Tabell 9. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar öppenhet för människor med olika sexuella 

läggningar. 

Öppet klimat för olika sexuella läggningar 

* Kön  

Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Öppet klimat för olika sexuella läggningar 1,00 Count 1 0 1 

  % within 

Kön 
5,3% 0,0% 2,0% 

 3,00 Count 0 3 3 

  % within 

Kön 
0,0% 10,0% 6,1% 

 4,00 Count 3 4 7 

  % within 

Kön 
15,8% 13,3% 14,3% 

 5,00 Count 15 23 38 

  % within 

Kön 
78,9% 76,7% 77,6% 

Total  Count 19 30 49 

  % within 

Kön 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabell 10 nedan visar den frågan som hade lägst medelvärde, det vill säga “Att företagets VD är en 

kvinna eller kommer från en minoritetsgrupp (till exempel etnisk minoritet, eller är homo- bi- eller 

transsexuell)“. Här har största andelen män svarat 1 (52,6%) och största andelen kvinnor svarat 

1(36,7%), 33,3 % av de kvinnliga respondenterna svarade 2.  
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Tabell 10. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar kvinna eller minoritet som VD. 

Kvinna eller minoritet som VD * 

Kön  
Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Kvinna eller minoritet som VD 1,00 Count 10 11 21 

  % within 

Kön 
52,6% 36,7% 42,9% 

 2,00 Count 5 10 15 

  % within 

Kön 
26,3% 33,3% 30,6% 

 3,00 Count 3 6 9 

  % within 

Kön 
15,8% 20,0% 18,4% 

 4,00 Count 1 3 4 

  % within 

Kön 
5,3% 10,0% 8,2% 

Total  Count 19 30 49 

  % within 

Kön 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabellerna 11-16 nedan redovisar de 6 frågorna i den dimension som hade högst medelvärde, vilket 

var dimensionen “Hur företaget behandlar anställda”. Korstabellerna nedan redovisar var sin fråga 

(1-6) inom dimensionen, och visar hur respondenterna svarade på frågorna som hade med anställda 

att göra, män respektive kvinnor. 
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Tabell 11 nedan redovisar den första frågan i dimensionen om “Hur företaget behandlar anställda”, 

vilket är “Att företaget har en positiv inställning till fackliga organisationer”. Största andelen män 

svarade 5 (42,1 %) och största andelen kvinnor svarade 4 (46,7 %).  

 

Tabell 11. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar frågan “Att företaget har en positiv 

inställning till fackliga organisationer”. 

Positiv inställning till facket * Kön  
Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Positiv inställning till facket 1,00 Count 1 0 1 

  % within Kön 5,3% 0,0% 2,0% 

 2,00 Count 1 3 4 

  % within Kön 5,3% 10,0% 8,2% 

 3,00 Count 6 6 12 

  % within Kön 31,6% 20,0% 24,5% 

 4,00 Count 3 14 17 

  % within Kön 15,8% 46,7% 34,7% 

 5,00 Count 8 7 15 

  % within Kön 42,1% 23,3% 30,6% 

Total  Count 19 30 49 

  % within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 12 nedan redovisar den andra frågan i dimensionen om “Hur företaget behandlar anställda”, 

vilket är “Att företaget har ett bonusprogram som omfattar en majoritet av de anställda”. Största andelen män 

svarade 3 (36,8 %) och största andelen kvinnor svarade 3 (53,3 %).  

 

Tabell 12. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar frågan “Att företaget har ett 

bonusprogram som omfattar en majoritet av de anställda”. 

Bonusprogram som omfattar en majoritet * 

Kön  
Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Bonusprogram som omfattar en majoritet 1,00 Count 2 1 3 

  % within Kön 10,5% 3,3% 6,1% 

 2,00 Count 2 3 5 

  % within Kön 10,5% 10,0% 10,2% 

 3,00 Count 7 16 23 

  % within Kön 36,8% 53,3% 46,9% 

 4,00 Count 5 9 14 

  % within Kön 26,3% 30,0% 28,6% 

 5,00 Count 3 1 4 

  % within Kön 15,8% 3,3% 8,2% 

Total  Count 19 30 49 

  % within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 13 nedan redovisar den tredje frågan i dimensionen om “Hur företaget behandlar anställda”, 

vilket är “Att företaget jobbar för att de anställda ska få en bra pension”. Största andelen män svarade 4 (63,2 

%) och största andelen kvinnor svarade 4 (50,0 %).  

 

Tabell 13. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar frågan “Att företaget jobbar för att de 

anställda ska få en bra pension”. 

Jobbar för en bra pension * Kön  
Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Jobbar för en bra pension 1,00 Count 1 1 2 

  % within Kön 5,3% 3,3% 4,1% 

 3,00 Count 0 3 3 

  % within Kön 0,0% 10,0% 6,1% 

 4,00 Count 12 15 27 

  % within Kön 63,2% 50,0% 55,1% 

 5,00 Count 6 11 17 

  % within Kön 31,6% 36,7% 34,7% 

Total  Count 19 30 49 

  % within Kön 100,0% 100,0

% 
100,0% 
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Tabell 14 nedan redovisar den fjärde frågan i dimensionen om “Hur företaget behandlar anställda”, 

vilket är “Att företaget har ett program för att främja hälsa och motverka arbetsskador hos de anställda”. Största 

andelen män svarade 5 (47,4 %) och största andelen kvinnor svarade 5 (63,3 %).  

 

Tabell 14. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar frågan “Att företaget har bra program för 

att främja hälsa och motverka arbetsskador hos de anställda”. 

Har program för hälsa * Kön 
Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Har program för hälsa 1,00 Count 1 0 1 

  % within 

Kön 
5,3% 0,0% 2,0% 

 3,00 Count 1 3 4 

  % within 

Kön 
5,3% 10,0% 8,2% 

 4,00 Count 8 8 16 

  % within 

Kön 
42,1% 26,7% 32,7% 

 5,00 Count 9 19 28 

  % within 

Kön 
47,4% 63,3% 57,1% 

Total  Count 19 30 49 

  % within 

Kön 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 15 nedan redovisar den femte frågan i dimensionen om “Hur företaget behandlar anställda”, 

vilket är “Att företaget erbjuder anställningstrygghet”. Största andelen män svarade 4 (57,9 %) och största 

andelen kvinnor svarade 4 (53,3 %).   

 

Tabell 15.  Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar frågan “Att företaget erbjuder 

anställningstrygghet” 

Anställningstrygghet * Kön 

Korstabell 
     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Anställningstrygghet 1,00 Count 1 0 1 

  % within Kön 5,3% 0,0% 2,0% 

 3,00 Count 2 1 3 

  % within Kön 10,5% 3,3% 6,1% 

 4,00 Count 11 16 27 

  % within Kön 57,9% 53,3% 55,1% 

 5,00 Count 5 13 18 

  % within Kön 26,3% 43,3% 36,7% 

Total  Count 19 30 49 

  % within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

Tabell 16 nedan redovisar den sjätte frågan i dimensionen om “Hur företaget behandlar anställda”, 

vilket är “Att företagets anställda uppmuntras att delta i förbättringsarbete och beslutsfattande”. Största andelen 

män svarade 5 (52,6 %) och största andelen kvinnor svarade 5 (56,7 %).  
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Tabell 16. Korstabell som redovisar hur män respektive kvinnor värderar frågan “Att företagets anställda 

uppmuntras att delta i förbättringsarbete och beslutsfattande”. 

Involverar anställda i 

förbättringsarbete och 

beslutsfattande * Kön Korstabell 

     

    Kön  Total 

   man kvinna  

Involverar anställda i 

förbättringsarbete och 

beslutsfattande 

2,00 Count 1 0 1 

  % within Kön 5,3% 0,0% 2,0% 

 3,00 Count 1 4 5 

  % within Kön 5,3% 13,3% 10,2% 

 4,00 Count 7 9 16 

  % within Kön 36,8% 30,0% 32,7% 

 5,00 Count 10 17 27 

  % within Kön 52,6% 56,7% 55,1% 

Total  Count 19 30 49 

  % within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sammanfattningsvis redovisar Tabell 17 nedan samtliga fyra dimensioners medelvärde uppdelat på 

kvinnor och män. Detta gör en översiktlig bild av skillnader och likheter mellan respondenterna män 

respektive kvinnor. Resultatet visar ett jämnt resultat mellan män och kvinnor och det är inget värde 

som står ut väsentligt bland dem. 

 

Tabell 17. Medelvärdet för samtliga fyra dimensioner uppdelat i kön, män respektive kvinnor. 
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Dimension Kvinnor & 

minoriteter 
Anställda Miljö Service & produkter 

Man 3,12 3,98 3,30 3,19 

Kvinna 3,33 4,09 3,54 3,30 

 

4.2 Respondenternas egna kommentarer 
Avslutningsvis på enkäten fanns det möjlighet för respondenten att ge en egen kommentar till 

enkäten eller dess frågor. Bland kommentarerna framkom inget tydligt mönster men respondent 21 

skrev: “Dessa påståenden är alla viktiga dock inte för ett enda företag. Svårt att pricka in alla 

kriterier.” Respondent 42 skrev: “Jag tycker att dessa punkter är viktiga nu när jag läser. Vet inte om 

jag annars medvetet tänker på det.” 

 

Detta är alltså de resultat som är relevanta i samband med uppsatsens frågeställningar. Detta avslutar 

uppsatsens resultatdel. Fler tabeller med resultat kan ses i Bilagorna till denna uppsats. Nedan följer 

kapitel 5: Analys, i vilket dessa data sätts i ett sammanhang med teorierna från kapitel 2, Teoretisk 

ram. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras de data som framkom genom enkätundersökningen med hjälp av teorierna som presenteras 

under kapitel 2: Teorier. Analysen syftar till att, med hjälp av det teoretiska ramverket, förstå mönster och 

värderingar i undersökningen och genom dessa besvara de ställda frågeställningarna. Analysen är uppdelad utefter de 

frågeställningar som undersökningen ämnar svara på. 

 

5.1 Vilka aspekter av ett arbetsgivarvarumärke värderar studenter 
högst när de väljer arbetsgivare? 
Som synes ovan, i Tabell 5, skiljde det sig inte mycket mellan de slutgiltiga poängen för de olika 

dimensionerna. Den som trots allt fick högst poäng var dimensionen Hur företaget behandlar de 

anställda. De enskilda frågorna som mätte denna dimension fick höga sammanlagda poäng, men 

standardavvikelsen för samtliga var även den relativt hög (varierande från SD=,75 till SD=1,03), 

vilket tyder på en ganska stor variation i hur respondenterna svarade på dessa frågor. 

 

Värt att notera är även att den fråga som inkluderades i dimensionen hur företagets behandling av de 

anställda som värderades lägst var om företaget har ett bonusprogram som inkluderar de anställda 

(M=3,23, SD=,96). Detta går i linje med Employer of choice thesis som menar att det inte är pengar 

som i främsta hand får en anställd att byta jobb eller attraherar nya anställda, och går emot Brand 

equity theory som menar att det som attraherar anställda och bygger ett företags image mot 

arbetssökande är löner och förmåner. De frågor som inom denna dimension fick högst medelvärden 

var de som behandlade om företaget involverar de anställda i beslutsfattande (M=4,41, SD=,76), att 

företaget har program för att främja hälsa (M=4,42, SD=,82), tätt följda av att företaget erbjuder 

anställningstrygghet (M=4,24, SD=,75) och att företaget jobbar för att främja en bra pension för de 

anställda  (M=4,16, SD=,87). 

 

Den enskilda fråga som fick högst medelvärde kom dock inte från dimensionen Hur företaget 

behandlar de anställda, utan hörde till dimensionen Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter. Den 

fråga som värderades högst var “Att företaget har ett öppet klimat för människor med olika sexuella 

läggningar”. Denna fråga fick ett medelvärde på 4,65 (SD=,78). Då vi kan utgå ifrån att det med 

största sannolikhet inte slumpat sig så att samtliga respondenter själva är homo- bi- eller 

transsexuella, och detta resultat sannolikt inte beror på att majoriteten av respondenterna tänker på 
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sin egen situation när de utvärderar denna aspekt, är detta resultat intressant. Det kan i ljuset av 

signaling theory, vilken menar att arbetssökande använder sig av mindre delar av information om en 

organisation för att skapa sig en bild av organisationens attraktivitet som arbetsgivare trots att de inte 

har insyn i organisationen, tolkas som att just det faktum att ett företag har ett öppet klimat för 

människor med olika sexuella läggningar dessutom signalerar till arbetssökande att det har ett öppet 

klimat för alla sorters människor och att stämningen på denna arbetsplats är god och icke-dömande. 

Från detta kan arbetssökande sedan dra slutsatsen att företaget är en attraktiv arbetsgivare; En 

arbetsgivare vars värderingar de delar och som de identifierar sig med. Detta stöds även i sin tur av 

Social identity theory, vilken menar att anledningen till att en människa väljer ett visst varumärke (i 

detta fall arbetsgivarvarumärke) är att de “köper” sig en tillhörighet till en grupp som de identifierar 

sig med och vars värderingar de delar.  

 

Resultatet som ovan redovisats visar ändå på en rätt jämn värdering mellan de olika dimensionerna; 

det är ingen som sticker ut anmärkningsvärt. Man kan mot bakgrund av social identity theory 

analysera detta: Teorin antar att människan utvecklar sin självuppfattning från medlemskap i olika 

sociala grupper (Tajfel, 1982). Då denna undersökning endast studerat en grupp studenter från 

samma universitet kan detta ha påverkat det jämna resultatet, dessa studenter från samma universitet 

lever och umgås ofta i samma sociala grupper och bildar liknande eller samma värderingar som 

sedan formar deras syn och deras sätt att se på vad de värderar hos en arbetsgivare. Att studenterna 

också ofta ingår i samma eller liknande sociala grupper gör även som signaling theory förespråkar att 

arbetssökande ofta har tillgång till en begränsad information om organisationen och måste istället 

använda mindre delar för att skapa sig en bild av organisationen som en potentiell arbetsgivare. 

Dessa mindre delar kan således komma från värderingar och tankar från de sociala grupper som man 

tillhör och lever i.  

 

Av denna anledning, att man skapar sig en bild av organisationen från många olika håll, är det viktigt 

för företaget att kontrollera alla sina kommunikationskanaler och att man kontinuerligt bearbetar all 

tillgänglig företagsinformation, vision och värderingar som publiceras (webbsida, Facebook, Twitter, 

pressen och andra informerande kanaler). 
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5.2 Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i vad man värderar 
högst respektive lägst? 
Det verkar inte vara någon större skillnad i hur män respektive kvinnor värderar de olika aspekter 

som undersökts. Även om skillnader självklart förekommer så tenderade män och kvinnor att 

värdera samma aspekter högt och lågt. Den aspekt som värderades högst av samtliga respondenter 

(Att företaget har ett öppet klimat för sexuella läggningar) var även den fråga som värderades högst 

av kvinnor respektive män. 78,9 % av de manliga respondenterna värderade denna fråga med 5 och 

76,7 % av kvinnorna värderade denna fråga med 5, alltså värderat väldigt högt hos både män och 

kvinnor. 

 

Att detta är fallet är intressant att anmärka på. Det tyder på att just respondentgruppen, studenter 

vid Uppsala universitet, har en stor öppenhet för människor med olika sexuella läggningar och att de 

vill se denna öppenhet matchad även hos det företag de ser sig själva som anställda hos i framtiden, 

vilket social identity theory skulle förutsäga, och signaling theory skulle backa upp: Att ett företag 

har ett öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar attraherar arbetstagare som delar 

dessa värderingar, och är studenter en grupp som har dessa värderingar är detta enligt employer of 

choice thesis och brand equity theory viktigt att långsiktigt jobba med som organisation för att 

attrahera denna grupp arbetssökande. Detta efter som att ett arbetsgivarvarumärkes styrka (dess 

brand equity) för en arbetssökande avgörs av vad denna arbetssökande har för associationer till ett 

visst företags employer brand, och employer of choice thesis menar att långsiktigt commitment från 

företagets sida matchas av de anställda med högt engagemang och låg personalomsättning (även om 

denna uppsats främst intresserar sig för nya potentiella arbetssökande studenter och deras värdering 

av företags attribut). 

 

Något som resultatet även visade var att kvinnor överlag värderade samtliga dimensioner något 

högre än männen. Skillnaderna var dock väldigt små. Vad detta beror på är inget som någon av 

teorierna denna uppsats grundar sig på säger något om, men detta är något som kan vara intressant 

att uppmärksamma och att undersöka vidare. 

 

Detta tyder dock på att det inte verkar vara så att vad som kommuniceras till män respektive kvinnor 

behöver vara olika, utan att samma aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke ger både män och 
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kvinnor signaler om att ett företag är en attraktiv arbetsgivare som de kan identifiera sig med och 

bör söka arbete hos.  

5.3 Finns det en skillnad mellan vad man värderar högst respektive 
lägst beroende på studietid? 
Flera korrelationsanalyser genomfördes dessutom för att undersöka om en korrelation förekom, 

bland annat mellan variablerna termin och hur man värderade aspekten att företaget har ett öppet 

klimat för människor med olika sexuella läggningar (se Tabell 6). Denna analys fann ingen signifikant 

korrelation, r (47)=.024, p=.870, tvåsidigt test, mellan termin och hur man värderar denna 

dimension. Detta innebär att hur länge man studerat inte verkar påverka hur man värderar denna 

dimension. 

 

En korrelationsanalys genomfördes även för att undersöka om en korrelation förekom mellan 

variablerna termin och hur man värderade hur viktigt det var att ett företag har en kvinna eller en 

person som tillhör en minoritetsgrupp som VD (se Tabell 7). Denna analys fann ingen signifikant 

korrelation, r (47)=.193, p=.185, tvåsidigt test, mellan termin och hur man värderar denna 

dimension. Detta innebär att hur länge man studerat inte verkar påverka hur man värderar denna 

dimension. 

 

En korrelationsanalys genomfördes för att undersöka om en korrelation förekom mellan variablerna 

termin och hur man värderade företags behandling av de anställda (se Tabell 8). Denna analys fann 

en signifikant negativ korrelation, r (47)=-.301, p=.035, tvåsidigt test, mellan termin och hur man 

värderar denna dimension. Detta innebär att ju senare i sin utbildning man är desto lägre tenderar 

man att värdera denna dimension och ju tidigare i sin utbildning man är desto högre tenderar man 

att värdera denna dimension.  

 

Det genomfördes även en korrelationsanalys för de övriga tre dimensionerna mellan variablerna 

termin och de olika dimensionerna, för att se hur ens studietid påverkar ens värderingar av de olika 

dimensionerna. Här fanns det en signifikant negativ korrelation mellan variablerna “Hur företaget 

behandlar miljön” och termin, samt en negativ korrelation mellan variablerna “Kvalitet i företagets 

produkter och service”. Detta innebär att ju senare i sin utbildning man är desto lägre tenderar man 

att värdera dessa dimensioner och ju tidigare i sin utbildning man är desto högre tenderar man att 
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värdera dessa dimensioner. Se bilaga 8.2 för tabeller över dessa korrelationsanalyser. Ingen statistiskt 

signifikant korrelation fanns mellan variablerna “Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter” 

och studietid. 

5.4 Sammanfattning 
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats var: Vilka av aspekterna i ett arbetsgivarvarumärke 

är viktigast att kommunicera till arbetssökande för att bli en arbetsgivare som arbetssökande dras till? Och syftet 

med studien var att undersöka vilka aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke som värderas 

högst av arbetssökande, och därför är viktigast för företag att kommunicera till målgruppen genom 

ett företags employer branding-arbete. De resultat som presenterats ovan används här för att försöka 

finna svar på denna frågeställning. 

 

Med resultaten som presenterats ovan kan man se att ingen stor skillnad föreligger i hur de olika 

dimensionerna värderas. Det som verkar viktigast är dock dimensionen “hur företaget behandlar de 

anställda”. Denna dimension avtar i viktighet med studietiden. Denna aspekt kan dock, trots det, 

vara viktig att kommunicera till sin målgrupp för att denna ska få en bra bild av företaget. Då den 

verkar vara viktigare under de tidiga terminerna än under de senare terminerna så kan det vara en 

god idé att redan tidigt under universitetsstudenters studietid se till att den målgruppen får reda på 

företagets värderingar och vad de kan erbjuda kring denna dimension för att bygga en stark positiv 

bild av företaget hos framtida arbetssökande.  

 

Vidare kan vi konstatera att det verkar extra viktigt att fokusera på att skapa en arbetsplats som har 

ett öppet klimat för olika sexuella läggningar, och att sedan kommunicera ut det till arbetssökande, 

då detta var det som värderades allra högst, högre än någon annan jämställdhetsaspekt. 

 

I kontrast kan vi konstatera att det inte i ett employer of choice-perspektiv verkar särskilt viktigt att 

ledarskapet på företaget är jämställt eller att företagets VD är en kvinna eller tillhör en 

minoritetsgrupp. På frågan om hur viktigt det är att ett företags styrelse innehåller minst en tredjedel 

kvinnor eller minoriteter blev resultatet endast 2,82. Frågan om hur viktigt det är att företagets VD 

är kvinna eller kommer från en minoritetsgrupp fick resultatet 1,92. Däremot verkar ett jämställt 

rekryterande och befordrande i alla fall vara någorlunda viktigt för arbetssökande. Denna aspekt fick 

ett medelvärde på 3,84, men med en hög standardavvikelse (SD=.99). 
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Det kan också konstateras utifrån resultatet att tre av de fyra dimensionerna påverkades av 

studietiden hos respondenterna, dessa dimensioner var “Hur företaget behandlar miljön”, “Kvalitet i 

företagets produkter och tjänster” och Hur företaget behandlar sina anställda”. 

 

Vidare verkar arbetssökande också värdera att ett företag har ett välutvecklat program för att 

säkerställa kvalitet i företagets varor och/eller tjänster som genomsyrar hela organisationen, då 

denna aspekt fick ett medelvärde på 3,88. Även denna fråga hade dock en hög standardavvikelse 

(SD=.95). 

 

De kommentarer som redovisats i resultatavsnittet (avsnitt 4.2) från respondent 21 och respondent 

47 kan återkopplas i de resultat som undersökningen visat. Då man kan se ett ganska jämnt resultat 

bland de flesta av frågorna i de fyra dimensionerna kan man koppla detta till kommentarerna från 

två av respondenterna: “Dessa påståenden är alla viktiga dock inte för ett enda företag. Svårt att 

pricka in alla kriterier.” “Jag tycker att dessa punkter är viktiga nu när jag läser. Vet inte om jag 

annars medvetet tänker på det.” Det visar att det kanske är så som resultatet visat, att alla aspekter 

anses vara viktiga och endast en eller något sticker ut, något som även respondenterna verkar tycka. 

 

Nedan följer uppsatsens avslutande kapitel, diskussionen. Där diskuteras resultaten och analysen i 

ljuset av tidigare forskning och teorier, och brister och vidare forskningsidéer tas upp. 
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel summeras kortfattat uppsatsen syfte, frågeställning, undersökningsupplägg samt 

huvudresultaten av undersökningen. Vidare förs en diskussion kring undersökningens resultat och slutsatser i relation 

till tidigare forskning som följs av förslag till vidare forskning kring ämnet. 

  

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke som 

värderas högst av arbetssökande och därför är viktigast för företag att kommunicera till den tänkta 

målgruppen genom employer branding. Arbetets frågeställningar löd: Vilka aspekter av ett 

arbetsgivarvarumärke värderar studenter högst när de väljer arbetsgivare? Finns det en skillnad 

mellan män och kvinnor i vad man värderar högst respektive lägst? Finns det en skillnad mellan vad 

man värderar högst respektive lägst beroende på studietid? Den övergripande frågeställningen för 

arbetet var: Vilka av aspekterna i ett arbetsgivarvarumärke är viktigast att kommunicera till 

arbetssökande för att bli en arbetsgivare som arbetssökande dras till? 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod där en enkätstudie användes. 

Enkätstudien delades ut för hand, och för att få en god spridning av olika studenter kontaktades 

respondenter genom studentföreningarna för ekonomstudenter, personalvetarstudenter och 

medievetarstudenter vid Uppsala universitet, samt Stockholms nation vid Uppsala universitet. 

Respondenterna var samtliga studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 

Antal respondenter uppgick till 49 personer. 

 

Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att ingen stor skillnad föreligger i hur de olika 

dimensionerna värderas, men att alla dimensionerna verkar vara ganska viktiga för arbetssökande när 

de värderar ett företag i syfte att söka jobb där. Vidare kan vi konstatera att det verkar extra viktigt 

att fokusera på att skapa en arbetsplats som har ett öppet klimat för olika sexuella läggningar, och att 

sedan kommunicera ut det till arbetssökande, då detta var den aspekt som värderades allra högst, 

högre än någon annan jämställdhetsaspekt. Eftersom värderingarna av de olika dimensionerna var 

ganska lika bör man som rekryterare ha detta i åtanke när man kommunicerar ut till arbetssökande. 

Man bör som företag fundera över om man behöver justera eller anpassa sitt employer branding-



 57	  

arbete efter detta, så att det verkligen återspeglar vad arbetssökande verkligen tycker är viktigt och 

man som företag är bra på av dessa aspekter. 

 

För företagen är det viktigt att lära känna sin målgrupp och dess värderingar och attityder. Om 

studenter är målgruppen vid ett tillfälle behöver det inte nödvändigtvis betyda att det som 

kommunicerades till dem är detsamma som ska kommuniceras till en annan målgrupp för att locka 

till sig arbetssökande. Av den anledningen är det vara viktigt för företag att kunna anpassa sin 

kommunikation utefter olika målgrupper. 

 

Man kan också ställa sig frågan varför det endast påvisades en korrelation mellan studietid och de 

olika variablerna i tre av de fyra dimensionerna. För dimensionen “Hur företaget behandlar kvinnor 

och minoriteter” hittades ingen signifikant korrelation till variabeln studietid. I de dimensionerna där 

det fanns en korrelation var samtliga negativa, alltså att ju senare i sin utbildning man är desto lägre 

tenderar man att värdera dessa dimensioner och ju tidigare i sin utbildning man är desto högre 

tenderar man att värdera dessa dimensioner. Kanske är det så att man senare under sin utbildning 

inte har lika höga ambitioner för sitt första jobb eftersom man allt längre fram i sin utbildning och 

när man kommer i kontakt med arbetsmarknaden märker hur svårt det faktiskt är att få ett arbete 

och en fast anställning. Som arbetssökande kanske man då sänker sina krav för att faktiskt kunna 

hitta ett arbete och kunna möta den efterfrågan som finns på marknaden. 

 
Det finns många teorier kring ämnet employer branding, men vi har funnit det svårt att hitta 

vetenskapliga studier där teorierna empiriskt prövas. Något som förmodligen beror på att det är ett 

relativt nytt begrepp för många inom forskningen. De teorier denna uppsats grundar sig på täcker 

endast en del av ett arbetsgivarvarumärke och det employer brandingarbete som ett företag ägnar sig 

åt, det vill säga hur företagens corporate social performance påverkar arbetssökande. Dessa teorier 

syftar dock inte heller till att undersöka någonting annat.  

 

För att få en mer holistisk bild av ett arbetsgivarvarumärke bör möjligen en utveckling ske, där 

teorier och modeller för analys av och kommunikation för arbetsgivarvarumärken som inkorporerar 

både de mjuka delar, som de teorier denna studie har som teoretisk ram till stor del handlar om, och 

de hårda delarna. Dessa teorier bortser till stor del från de hårda delarna som löner och förmåner, 

och employer of choice thesis till och med avfärdar högre löner som ett incitament för att stanna 
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kvar hos ett företag. Denna teori handlar dessutom mer om att behålla personal än att attrahera nya 

anställda, och kan därför med fördel breddas med fler vetenskapliga studier så att den dessutom kan 

uttala sig om detta.  

 

Vi kan genom denna studie konstatera att corporate social performance verkar vara viktigt även för 

arbetssökande, men då studien endast tittar på just detta ämne och ingen jämförelse görs med vikten 

arbetssökande lägger vid hög lön och liknande så bör vidare forskning genomföras för att hjälpa till 

att stödja (eller invalidera) employer of choice thesis avfärdande av monetära incitament. Detta 

skulle kunna göras genom att bygga en undersökning i gränslandet mellan employer of choice thesis 

och brand equity theory, som menar att arbetssökande lägger vikt vid lön och förmåner, där man 

undersöker skillnader i hur arbetssökande och redan anställda lägger vikt vid olika delar i ett 

arbetsgivarvarumärke och undersöker om skillnader finns i hur viktigt man som arbetssökande eller 

redan anställd tycker att corporate social performance-dimensioner respektive lön och förmåner är.  

 

Vi kunde i den aktuella undersökningen se hur värderingen av tre av dimensionerna avtog signifikant 

med studietiden. Det kan därför vara intressant att utveckla dessa teorier för att se om de kan 

inkorporera en modell om att ju närmare en faktisk jobbansökningsprocess man befinner sig desto 

mindre betyder dessa saker. Detta behövs dock beläggas med vidare forskning, och om denna visar 

att så är fallet: vad kan detta bero på? 

 

Social identity theory menar att man “köper” ett varumärke (i detta fall söker arbete hos ett företag) 

på grund av hur mycket man identifierar sig med de egenskaper man tillskriver detta. Man skaffar sig 

en grupptillhörighet man är bekväm med genom att skaffa anställning på ett företag vars värderingar 

och attribut man själv värderar högt, och utifrån den aktuella undersökningen kan vi se att ett 

företag som behandlar sina anställda väl är det som arbetssökande studenter värderar högst. Även att 

företaget har ett öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar blev den enskilda fråga 

som värderades högst tyder på att det är viktigt att kommunicera att detta är fallet till arbetssökande 

studenter om man vill attrahera dem som arbetssökande. Detta tyder i ljuset av social identity theory 

att arbetssökande studenter identifierar sig med dessa saker. Frågan uppkommer då om svaren skulle 

skilja sig om en annan respondentgrupp valts. Man kan spekulera i att så är fallet men då denna 

undersökning endast kan uttala sig om arbetssökande studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

vid Uppsala universitet så behövs vidare forskning i ämnet för att utröna om skillnader eller likheter 
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finns mellan denna grupp och andra grupper och om man behöver anpassa sina 

rekryteringsstrategier och sitt employer branding-arbete. 

 

6.1 Koppling till tidigare forskning 
Att det inte skiljer sig nämnvärt hur män och kvinnor värderar dimensionen som handlar om hur 

företag behandlar kvinnor och minoriteter går inte i linje med tidigare forskning i ämnet där 

Backhaus och kollegor i sin undersökning från 2002, där de fann att kvinnor (och minoriteter) 

värderade aspekten mångfald på arbetsplatsen högre än män (och de som tillhörde majoritetsgrupper 

i samhället). Att detta är fallet skulle kunna bero på att Sverige är ett samhälle där män och kvinnor 

värderar jämställdhet mer lika än vad människor gör i den amerikanska kontext som Backhaus och 

kollegor genomförde sin undersökning i. 

 

Något som teorierna i denna studie inte täcker är skillnader mellan män och kvinnor. Den aktuella 

undersökningen fann att det skiljde sig väldigt lite mellan hur män och kvinnor värderade de olika 

dimensionerna. Tidigare forskning fann emellertid att det var skillnader mellan män och kvinnor, då 

de värderade dimensionen mångfald på arbetsplatsen. Kvinnor värderade där denna dimension 

högre än män (Backhaus et al, 2002), men den aktuella studien fann inte några nämnvärda skillnader 

mellan män och kvinnor. Att vi i denna studie inte fann några skillnader mellan kvinnor och män 

kan kanske beror på att både män och kvinnor i Sverige generellt har en lika stark känsla för 

jämställdhet och därför värderar dessa frågor lika, i jämförelse med kvinnor och män i en amerikansk 

kontext. 

 

Att den dimension som respondenterna verkar värdera högst är Hur företaget behandlar de anställda går 

emot de resultat som Backhaus et al (2002) fick när de undersökte vilka Corporate social 

performance-dimensioner som värderas högst av arbetssökande, och fann att företags behandlande 

av miljön, kontakten med samhället och företags behandlande av kvinnor och minoriteter var det 

som värderades högst. Detta skulle kunna tolkas som att det finns en skillnad på den svenska 

kontexten och den amerikanska kontext som Backhaus och kollegor (2002) genomförde sin 

undersökning i. Dock gick deras hypotes i undersökningen emot resultatet, som sade att det som 

borde påverka arbetssökande mest är hur ett företag behandlar sina anställda. Deras hypotes skulle 

dock stämma in i vår undersökning där den dimensionen som värderades högst faktiskt var “Hur 
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företaget behandlar sina anställda”. Kanske beror detta resultat på att denna dimension innehöll 

frågor kring fackförbund vilket i en svensk kontext av många respondenter anses vara något positivt 

i högre grad än i en amerikansk kontext. 

6.2 Begränsningar 
Då denna studies samtliga respondenter är universitetsstuderande skulle det kunna vara ett problem 

med att generalisera resultaten av denna undersökning till andra grupper av arbetssökande. Det kan 

till exempel tänkas att personer utan akademisk utbildning värderar olika aspekter av ett företags 

arbetsgivarvarumärke annorlunda när de utvärderar ett företag i syfte att söka jobb hos detta. Det 

kan även tänkas att personer med en akademisk utbildning men som redan kommit ut i arbetslivet 

och har arbetat ett tag värderar saker annorlunda. Ett tecken på att så skulle kunna vara fallet är den 

negativa korrelation som fanns mellan studietid och hur högt man värderade de olika dimensionerna, 

men då denna studies omfattning endast sträcker sig från första terminens universitetsstudenter och 

framåt till studenternas sista termin av studier kan man inte dra några slutsatser eller uttala sig om 

detta. 

 

Studien undersöker även nästan uteslutande de mjuka delarna av ett arbetsgivarvarumärke och ingen 

jämförelse görs med de hårda delarna. Därför kan studien inte uttala sig om huruvida arbetssökande 

värderar monetära ersättningar högre eller lägre än de mjuka delarna som corporate social 

performance har att göra med. Undantaget till detta är den fråga om bonusprogram som ingick i 

dimensionen hur företaget behandlar de anställda. Att denna fråga ändå värderades lägst av alla inom 

denna dimension räcker dock inte för att ge några klara och otvetydiga indikationer om detta 

förhållande, även om en svag tendens till stöd för employer of choice-tesen, (som menar att lön 

sällan är den största drivkraften för arbetssökande eller anställda när de ska söka nytt arbete eller 

stanna kvar hos ett företag) kan sägas finnas. 

 

Denna studie fokuserar och undersöker de “mjuka” delarna i ett varumärke och inte de “hårda” som 

exempelvis lön. Detta är något som hade varit intressant att ha som en jämförande variabel, och se 

hur de hårda delarna hade värderats. 
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6.3 Kritik av studien 
Eventuella brister i denna undersökning, som kan ha påverkat resultat, kan exempelvis vara urvalet i 

studien. Istället för ett icke slumpmässigt urval borde kanske ett slumpmässigt urval ha genomförts. 

Om studien gjort om hade ett större sample av deltagare i undersökningen möjligen varit att föredra. 

 

Innan undersökningen genomfördes skedde inte någon förstudie för att se om vissa frågor borde 

formulerats annorlunda eller om det fanns några andra oklarheter eller saker som kunde förbättrats. 

En förstudie hade kunnat bidra till en ännu bättre undersökning och kanske även ett ännu bättre 

underlag för analysdelen. Om en förstudie genomförts kunde brister i enkät upptäckts som kanske 

gett ett annorlunda resultat. En faktoranalys skulle även ha kunnat vara en fördel att genomföra för 

att se om de frågor som syftade till att mäta samma dimension i undersökningen verkligen mätte 

samma sak. Detta ansågs inte viktigt då dimensionerna och frågorna baserade sig på en modell för 

corporate social performance som använts i ett flertal tidigare undersökningar på samma ämne, men 

då till exempel frågan om vikten av att företaget har en VD som är kvinna eller kommer från en 

minoritetsgrupp stack ut i resultaten kan detta i efterhand kanske anses ha varit en bra idé. En brist 

som vi i efterhand funderat på i enkäten är kring frågan “Att företagets VD är en kvinna eller 

kommer från en minoritetsgrupp (till exempel etnisk minoritet, eller är homo- bi- eller transsexuell)”, 

den fråga i enkäten som värderades lägst. Istället för att ha gruppen kvinnor och minoriteter i samma 

fråga borde dessa kanske ha delats upp i olika frågor och istället ha en fråga angående vikten av att 

företagets VD är en kvinna och en fråga angående vikten av att företagets VD kommer från en 

minoritetsgrupp. Detta hade kanske gett ett annat resultat, och det är även något som hade kunnat 

förbättrats genom en förstudie. Anledningen till att frågorna inte formulerades på detta sätt var den 

modell som undersökningen byggdes på där minoriteter och kvinnor var i en gemensam fråga. 

 

Dessa brister eller delar i undersökningen som kunnat genomföras annorlunda ger i sin tur förslag 

eller uppslag till vidare forskning inom det området som studerats i denna undersökning. För idéer 

och förslag till vidare forskning se följande avsnitt nedan. 
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6.4 Framtida forskning 
I detta avsnitt förs en diskussion kring förslag på vidare forskning inom ämnet och vad som skulle 

kunna utvecklas och vad som kan undersökas närmare än det som undersökts i denna studie. Under 

arbetets gång har en rad intressanta frågeställningar och sidospår dykt upp som ej har varit möjliga 

att undersöka under arbetet med denna uppsats på grund av tidsramen och arbetets omfattning och 

avgränsningar och frågeställningar. Det skulle framförallt vara intressant att undersöka hur generella 

denna studies resultat är, stämmer de resultat som framkommit i denna studie även i ett vidare 

perspektiv? Detta skulle kunna genomföras med hjälp av ett större sample av respondenter, 

respondenter dragna från olika fakulteter, samt ett urval från olika universitet i Sverige. 

 

Att göra en undersökning där den svenska kontexten står i centrum är även intressant, eftersom att 

de tidigare vetenskapliga studier som gjorts i en amerikansk kontext har fått resultat som inte 

stämmer överens med resultat som framkom i denna studie. Det skulle vidare kunna vara intressant 

att undersöka fler länder och jämföra resultaten med varandra. Värderar arbetssökande i olika länder 

olika aspekter olika högt? Och i så fall vilka aspekter? 

 

Vidare skulle det även vara intressant att undersöka mer kring vikten av att ha ett öppet klimat för 

olika sexuella läggningar på arbetsplatsen (som i denna undersökning fick medelvärde på 4,65), då 

detta värderades högst av respondenterna. Är det generellt så viktigt i den svenska kontexten eller är 

detta ett resultat som är unikt för den aktuella respondentgruppen? Vidare vore det högst intressant 

att undersöka den aspekt som värderades lägst av respondenterna: att företagets VD är en kvinna 

eller kommer från en minoritetsgrupp (till exempel etnisk minoritet, eller är homo- bi- eller 

transsexuell) (medelvärde 1,92). Hur kommer det sig att denna jämställdhetsaspekt verkar spela så 

liten roll för arbetssökande? 

 

Att undersöka vilken genomslagskraft employer branding egentligen har är ett annat förslag på 

undersökningsområde. Där kan man fokusera på vad ett specifikt företag vill och försöker förmedla 

via sitt employer branding-arbete, och hur de egentligen vill uppfattas och sedan jämföra detta med 

vad och hur de arbetssökande egentligen mottar företagets employer branding arbete och hur de 

uppfattas och tolkas. Detta skulle kunna genomföras med hjälp av en kvalitativ studie och en 

kvantitativ studie, där man genomför en rad intervjuer på det företag man väljer och intervjuar de 
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personer som arbetar med employer branding och sedan intervjuer eller använder sig av 

fokusgrupper samt en enkätundersökning på den målgrupp som företaget vänder sig till för att locka 

till sig arbetssökande. 

 

Det skulle även vara intressant att göra om samma undersökning men med ett större urval eller med 

en annan målgrupp som urval. Undersökningen skulle även kunna genomföras igen med en jämnare 

fördelning mellan män och kvinnor, för att se om detta skulle påverka resultatet. Förmodligen skulle 

det fortfarande bli ett ganska jämnt resultat då resultatet i denna undersökning bygger på 

medelvärden. Men att välja en annan målgrupp kan vara intressant då både generationsskillnader och 

könsskillnader kan tänkas spela en viktig roll i fråga om vad man egentligen värdesätter hos en 

potentiell arbetsgivare, och det skulle därför vara intressant att undersöka olika generationer.  

 

I denna undersökning fokuserades det på de “mjuka” delarna i ett varumärke, men det skulle vara 

intressant att inkludera även de “hårda” delarna av ett varumärke och se hur detta påverkar. Man kan 

även tänka sig en jämförande studie som jämför hårda och mjuka aspekter och undersöker vad 

arbetssökande värderar högst av dessa delar. I en framtida studie kan man tänka sig att det kan vara 

intressant att genomföra samma typ av undersökning eller liknande men att inte bygga 

undersökningen på enbart KLD-modellen som denna studie använt sig av.  

 

Istället skulle det vara intressant att hitta på nya dimensioner eller utveckla och lägga till dimensioner 

utöver de som använts från KLD-modellen. Exempelvis, som nämnts tidigare, kan det vara 

intressant att lägga till dimensioner som även tar upp de hårda delarna av ett varumärke och inte 

enbart de mjuka delarna. Man skulle kunna skapa en modell för arbetsgivarvarumärken som 

inkorporerar både corporate social performance och andra mjuka delar, samt de hårda delarna. Man 

kan tänka sig att man då lägger till två nya dimensioner. En som fyller ut det som corporate social 

performance inte behandlar, såsom förmåner, semesterdagar och liknande, och en som har med 

utseendemässiga saker att göra, som hur företagets grafiska profil och logotyper ser ut, hur 

arbetsplatsen är inredd, företagets logga, om man har en klädkod, eller hur företagets uniformer ser 

ut (om sådana förekommer) och liknande. Denna utökade modell skulle ha som syfte att möjliggöra 

jämförelser mellan de hårda och mjuka delarna i ett varumärke. Denna skulle då även kunna vara 

mer anpassad efter en svensk arbetsmarknad och kontext, då den modell grundad på KLD-

dimensionerna som redan använts i tidigare forskning, och även denna undersökning har som grund, 
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är gjord i en amerikansk kontext och för en amerikansk arbetsmarknad vilket gör att den inte i alla 

anseenden passar svenska förhållanden. 

 

Man kan även ställa sig frågan om hur kommunikationen ska genomföras och vad som ska 

kommuniceras för att attrahera arbetssökande ska gå tillväga. Att undersöka vilka 

kommunikationskanaler som är mest effektiva för att kommunicera sitt employer brand till olika 

målgrupper är ett annat intressant förslag till vidare forskning. Det finns förmodligen en skillnad 

mellan arbetssökande som redan är ute på arbetsmarknaden och arbetssökande som ännu inte är ute 

på arbetsmarknaden och vad de värderar hos en arbetsgivare. Frågan är om de arbetssökande som 

redan är inne på arbetsmarknaden i högre grad värderar saker som högre lön, bonusprogram och 

liknande som brand equity theory menar är en viktig del i styrkan hos ett företags 

arbetsgivarvarumärke. 

6.5 Slutsatser 
Avslutningsvis sammanfattar vi med att konstatera att med undersökningen som grund kan vi dra 

slutsatsen att corporate social performance verkar vara ett viktigt verktyg för att bygga upp sitt 

employer brand och locka till sig arbetssökande. Alla dimensioner värderades överlag ganska högt av 

respondenterna, och även om vissa frågor inom dimensionerna fick högre eller lägre värderingar så 

blev slutvärdena ändå relativt höga. Detta går i linje med de kommentarer som vi fick av några 

respondenter som visade på att respondenterna tyckte att samtliga punkter var viktiga “Dessa 

påståenden är alla viktiga dock inte för ett enda företag. Svårt att pricka in alla kriterier” “Jag tycker 

att dessa punkter är viktiga nu när jag läser. Vet inte om jag annars medvetet tänker på det”. Detta 

tyder på att corporate social performance är saker som är viktiga i situationer där arbetssökande 

värderar företag i syfte att söka jobb hos dem, och därför torde dessa vara viktiga för företag att dels 

arbeta med och dels att kommunicera ut till arbetssökande och se till att de arbetssökande tar till sig 

detta.  

 

Trots att de olika dimensionerna som undersöktes värderades ganska lika så var ändå det som 

värderades högst dimensionen “hur företaget behandlar de anställda”. Den enskilda fråga som 

värderades högst var “att företaget har ett öppet klimat för människor med olika sexuella 

läggningar”. Det kan därför vara bra att fokusera speciellt på dessa frågor, i alla fall när man är ute 

efter att bygga sitt arbetsgivarvarumärke gentemot gruppen studenter och har som mål att få så 
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många som möjligt av dessa att ha en bra bild av ens företag och söka arbete där efter examen, eller 

som ett extra jobb vid sidan av sina studier. 

 

Ingen skillnad verkade finnas i hur männen och kvinnorna värderade de olika dimensionerna och 

aspekter av dessa. Det torde således inte vara viktigt att fokusera på olika aspekter och dimensioner 

av corporate social performance beroende på om de man vill kommunicera ett arbetsgivarvarumärke 

till är arbetssökande män eller kvinnor, i alla fall om dessa arbetssökande tillhör målgruppen 

universitetsstudenter. 

 

Då vikten respondenterna lade vid tre av dimensionerna avtog med studietid kan det tänkas att 

denna kommunikation bör anpassas till olika stadier i arbetssökandes liv och mer forskning på detta 

område kan vara intressant för att utröna varför det förhåller sig på detta sätt och om det skiljer sig 

mellan studenter och personer som redan är ute i arbetslivet efter sin studietid, eller personer som 

inte har eller planerar att studera alls. 

 

Implikationerna för kommunikationsprocessen blir att man efter denna undersökning kan säga att 

det trots att det inte är skillnad mellan män och kvinnor, och trots att alla dimensionerna värderades 

högt, ändå finns saker som verkar vara viktiga och saker som verkar vara mindre viktiga när 

respondenterna värderade de olika aspekter av corporate social performance. Det kan därför anses 

vara av vikt att företag i sitt kommunikationsarbete med ett företags arbetsgivarvarumärke ser till att 

ha klar för sig vad det är just den aktuella målgruppen man riktar sitt kommunikationsarbete till 

värderar högst så att man inte fokuserar på fel saker och inte attraherar de man vill attrahera.  

 

I och med dagens stora informationsflöde har företag och organisationer blivit allt mer transparenta 

som arbetsgivare. Arbetssökande kan idag ta del av intern information från företaget av exempelvis 

redan anställda som delar med sig av sådan information, och genom detta skapa sig en bild av hur 

företaget är som arbetsgivare och arbetsplats redan innan anställning. Detta kan i sin tur skapa högre 

förväntningar på företaget hos den nyanställda då denna redan skapat sig en viss bild och 

föreställning om hur deras kommande arbete kommer att se ut. Detta går ihop med det faktum att 

det idag i det internetcentrerade samhälle vi lever i är svårare att separera intern och extern 

kommunikation och företag kan behöva se till att de värderingar som genomsyrar organisationen 

internt är samma värderingar som organisationen vill kommunicera utåt. Om detta inte görs 
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kommer det att uppstå inkongruenta bilder av företaget vilket inte gynnar detta.  

 

Därför är det viktigt att med den typ av undersökningar som gjorts i denna studie utröna vad olika 

grupper, som i detta fall studenter, anser viktigt när de värderar arbetsgivare i syfte att söka arbete 

där, och sedan kommunicera detta såväl internt som externt. Om en anställd identifierar sig med och 

trivs på företaget de arbetar för så är chanserna stora att de blir en bra ambassadör för detta, då de 

kommer att tala väl om företaget till vänner och familj. Detta betyder såklart att det även kan vara 

viktigt att tänka på att arbetet med att kommunicera dessa viktiga saker inte slutar med att en person 

anställts, utan att de måste fortsätta att kommuniceras internt även efter att personen skrivit på sitt 

anställningsavtal. 

 

Företag kanske inte alltid är klara över vad det är de kommunicerar även om de klättrar på listorna 

över attraktiva företag år efter år. Att veta vad som är orsaken till att man klättrar (eller inte klättrar) 

på rankinglistorna för attraktiva arbetsgivare kan därför vara bra att veta så att man kan se till att 

maximera dessa aspekter av sitt arbetsgivarvarumärke och behålla sin position eller förbättra den 

gentemot sina konkurrenter om den bästa arbetskraften. Den aktuella undersökningen kan ses som 

ett litet steg på vägen mot att få en större bild av vad arbetssökande i Sverige idag prioriterar när de 

värderar arbetsgivare i syfte att söka arbete där, och en indikation på hur företag kan använda sig av 

corporate social performance för att attrahera arbetssökande. 

 

Vad var då enligt den aktuella undersökningen viktigast att fokusera på att kommunicera när man 

bygger sitt arbetsgivarvarumärke? Sammanfattningsvis kan vi efter denna underökning säga att enligt 

Falonius (2010) modell för vad företag bör kommunicera till de arbetssökande för att stärka sina 

arbetsgivarvarumärken är att jobba med att få en öppen attityd mot människor av alla sexuella 

läggningar och att behandla sina anställda väl. Företaget bör inkludera de anställda i beslutsfattande 

processer, ha ett bra förhållande till fackföreningar, jobba för en bra pension, ha ett bra program för 

att för att främja hälsa och motverka arbetsskador och erbjuda anställningstrygghet är viktiga saker 

att på riktigt och långsiktigt arbeta med. Detta inte minst för att i ett samhälle som det vi i dag lever i 

är människor benägna att dela med sig av sina erfarenheter och om ett företag endast projicerar en 

bild utåt om att de bryr sig om sina anställda men inåt inte följer upp detta löfte så kommer det ändå 

att komma ut och slå tillbaka mot företaget.  
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Ovanstående saker kan vara extra viktiga att fokusera på i sitt employer branding-arbete om de är så 

att ens konkurrenter om den bästa kompetensen på arbetsmarknaden inte är så bra på dessa saker. 

Detta gör att ens företag särskiljer sig från dessa konkurrenter och därför ger arbetssökande ett klart 

och tydligt svar på frågan om varför de ska välja att söka arbete på just detta företag. 
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8. Bilagor 
I detta kapitel bifogas de bilagor som inte är en del av uppsatsen men som ändå hänvisas till för att ge en mer 
heltäckande bild av undersökningen. 
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8.1 Enkät

 

Vi är två studenter vid Uppsala universitet som skriver vår kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, och 
denna enkät utgör grunden till vår uppsats. Undersökningen riktar sig till studenter vid Uppsala universitet. Medverkan är 
helt frivillig och dina svar kommer att behandlas anonymt. Enkäten tar cirka fem minuter att genomföra.

F R Å G O R
Du kommer nedan att presenteras för en uppsättning påståenden om ett företag. Svara genom att kryssa i rutan 
bredvid den siffra som du tycker bäst överensstämmer med påståendet, där ”1” betyder inte viktigt alls och 
”5” betyder mycket viktigt.

Hur viktiga är följande påståenden för dig när du värderar en arbetsgivare i syfte att söka jobb?

1. Att företaget strävar efter ett jämställt rekryterande och befordrande till chefspositioner.
 
! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

2. Att företaget har produkter som, för sin bransch, gynnar samhället på ett unikt sätt.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

3. Att företaget har visat att det är engagerat i klimatfrågan även utanför vad som omfattas av den egna 
verksamheten.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt
! ! ! ! !
4. Att företaget har flexibla arbetstider och förmåner som underlättar för småbarnsföräldrar.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

5. Att företaget är branschledande i forskning och utveckling.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt
! ! ! ! !
6. Att företaget arbetar med att förhindra och förebygga föroreningar och användandet av giftiga ämnen.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

7. Att företaget har en positiv inställning till fackliga organisationer.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

8. Att företaget arbetar med återvunna material som råvaror eller är ett företag i återvinningsindustrin.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt
! ! ! ! !
9. Att företaget har ett öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar. 

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

10. Att företaget har ett bonusprogram som omfattar en majoritet av de anställda.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

E N K Ä T U N D E R S Ö K N I N G

P E R S O N L I G  I N F O R M AT I O N

Födelseår:_______! Kön: Man ! Kvinna !
Var är du uppvuxen? ___________________
Har du arbetat innan du påbörjade dina studier?
Ja ! Nej !
Arbetar du för närvarande med någonting vid sidan av 
dina studier? Ja !! Nej !

S T U D I E R
Vilken termin läser du för närvarande?
1!  2!  3!  4!  5!  6!  Annat: ______
När planerar du att avsluta dina studier? ___T____
Vilket ämne planerar du att ha som huvudämne i din 
kandidatexamen? _________________________
Planerar du att läsa vidare på högre nivå efter att du 
avslutat dina nuvarande studier? Ja !! Nej !
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11. Att företaget jobbar för att de anställda ska få en bra pension.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

12. Att företaget har bra program för att främja hälsa och motverka arbetsskador hos de anställda.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

13. Att företaget tjänar en stor del av sina pengar på produkter och tjänster som främjar 
återvinning, effektivt energianvändande eller på annat sätt positivt påverkar miljön.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

14. Att företagets VD är en kvinna eller kommer från en minoritetsgrupp (till exempel etnisk minoritet, eller är 
homo- bi- eller transsexuell).

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

15. Att företaget är miljöcertifierat, publicerar en miljörapport, eller har ett internt system för att kommunicera 
det mest effektiva sättet att arbeta miljövänligt.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

16. Att företaget har vidtagit meningsfulla åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan och minska sina utsläpp 
genom användande av förnyelsebara bränslen och effektivt energianvändande.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

17. Att en tredjedel eller mer av företagets styrelse utgörs av kvinnor, minoriteter eller funktionshindrade.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

18. Att företaget erbjuder anställningtrygghet.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

19. Att företaget har ett välutvecklat program som genomsyrar hela organisationen för att säkerställa kvalitet i 
företagets varor och/eller tjänster.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

20. Att företaget har rykte om sig att anställa funktionshindrade.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

21. Att företaget utmärker sig särskilt när det kommer till att lansera nya innovativa produkter på marknaden.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt
! ! ! ! !
22. Att företaget har som en del av sin kärnverksamhet att tillhandahålla produkter eller tjänster för människor 
med dålig personlig ekonomi.

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

23. Att företagets anställda uppmuntras att delta i förbättringsarbete och beslutsfattande. 

! Inte viktigt alls! 1 !" 2 !" 3 !" 4 !" 5 !" Mycket viktigt

24. Avslutningsvis: Är det något du vill tillägga eller kommentera angående enkäten eller dina svar?

ENKÄTUNDER SÖKN ING

Tack för din medverkan!
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8.2 Tabeller 
 

Tabell 18. Korrelationsanalys för variabeln termin och det sammanlagda medelvärdet av alla medelvärden för alla 

frågor i kategorin “Hur företaget behandlar kvinnor och minoriteter”. 

Korrelation    

   Termin Kvinnor och 

minoriteter 

Termin Pearson 

Correlation 
1 ,053 

 Sig. (2-

tailed) 
  ,719 

 n 49 49 

Kvinnor och minoriteter Pearson 

Correlation 
,053 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,719   

 n 49 49 
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Tabell 19. Korrelationsanalys för variabeln termin och det sammanlagda medelvärdet av alla medelvärden för alla 

frågor i kategorin “Hur företaget behandlar miljön”. 

Korrelation    

   Termin Miljö 

Termin Pearson 

Correlation 
1 -,307* 

 Sig. (2-tailed)   ,032 

 n 49 49 

Miljö Pearson 

Correlation 
-,307* 1 

 Sig. (2-tailed) ,032   

 n 49 49 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Tabell 20. Korrelationsanalys för variabeln termin och det sammanlagda medelvärdet av alla medelvärden för alla 

frågor i kategorin “Kvalitet i företagets produkter och tjänster”. 

 

Korrelation    

   Termin Service och 

produkter 

Termin Pearson 

Correlation 
1 -,368* 

 Sig. (2-tailed)   ,011 

 n 49 47 

Service och produkter Pearson 

Correlation 
-,368* 1 

 Sig. (2-tailed) ,011   

 n 47 47 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Tabell 21. Korrelationsanalys för variablerna termin och dimension “Hur företaget behandlar miljön” 

Korrelations    

   Termin Miljö 

Termin Pearson 
Correlation 

1 -,307* 

 Sig. (2-tailed)   ,032 

 n 49 49 

Miljö Pearson 
Correlation 

-,307* 1 

 Sig. (2-tailed) ,032   

 n 49 49 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

 

Tabell 22. Korrelationsanalys mellan variablerna termin och dimensionen “Kvalitet i företagets service och produkter. 

Korrelations    

   Termin Service 
och 

produkter 

Termin Pearson 
Correlation 

1 -,368* 

 Sig. (2-tailed)   ,011 

 n 49 47 

Service och produkter Pearson 
Correlation 

-,368* 1 

 Sig. (2-tailed) ,011   

 n 47 47 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Pressrelease 
 

Öppet  kl imat för  o l ika sexuel la läggningar på före tag v ikt igast  för  s tudenter  när 

de söker arbete .  

 

Hur utmärker man sig som arbetsgivare? Hur attraherar man potentiella medarbetare? Hur 

lockar man till sig talangerna? Dessa var några av de frågor som två studenter från 

institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet ställde sig när de skulle 

skriva sin C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

Den enkätstudie och kandidatuppsats som följde av dessa frågor undersökte vad studenter 

prioriterar när de utvärderar ett företag i syfte att söka jobb där. Detta undersöktes med syfte att få 

reda på hur företag kan attrahera arbetskraft på bästa sätt utan att använda sig av till exempel höga 

löner. Man gjorde detta genom att titta på de delar av ett företags arbetsgivarvarumärke som 

kommer av corporate social performance, det vill säga saker som ett företags inställning till de 

anställda, hur ett företag behandlar miljön, hur företaget står när det kommer till jämställdhetsfrågor 

och kvalitén hos företagets produkter och tjänster. 

 

Undersökningen, som gjordes på studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 

universitet, visade att studenter, när de tänker på företag i syfte att söka jobb hos dem högst värderar 

att företaget har ett öppet klimat för människor med olika sexuella läggningar. Undersökningen fann 

dessutom att även om alla aspekter som undersöktes var viktiga för respondenterna var ändå hur 

företaget behandlar sina anställda det övergripande område som värderades högst.  

 

Studien fann även att ju längre man studerat desto lägre tenderade man att värdera alla de 

undersökta attributen. Studien undersökte även om det fanns någon skillnad i hur män och kvinnor 

värderar dessa aspekter av en arbetsgivare men fann att ingen sådan skillnad förekom. 

 

Kunskapen från denna studie kan förhoppningsvis hjälpa företag att attrahera framtida arbetskraft 

genom att visa dem vad man ska fokusera på i sitt employer branding-arbete. Genom 

undersökningen visas företag vad arbetssökande värderar högst hos en framtida arbetsgivare. 



 79	  

 

För med information kontakta Björn Viktor Ängerfors på 070-241 36 28, bjorn@angerfors.se, eller 

Siri Westerberg på 0707-55 52 88, siri_westerberg@hotmail.com. 

Westerberg, S, Ängerfors, BV. Att attrahera arbetssökande - En studie i hur företag kan använda 
corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. 2013 jan 7 
 
 


