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Sammandrag  
 

En av de senaste trenderna inom Employer Branding är att arbetstagare vill kunna identifiera 

sig med sin arbetsgivare. I ett allt mer hårdnande arbetsklimat är det viktigt att arbetsgivare 

förstår vad potentiella arbetstagare efterfrågar, för att öka förutsättningarna att skapa 

långsiktigt hållbara relationer och minska risken för ohälsa. Studien syftar till att undersöka 

hur ekonomistudenter kan ta ställning till huruvida de vill identifiera sig med en potentiell 

arbetsgivare. Detta genom att se vilka aspekter och vilken typ av information som är 

avgörande för deras ställningstagande. För att kunna göra detta har 12 ekonomistudenter 

intervjuats och studien bygger på socialkonstruktivismens definition av identitet och den 

senaste forskningen inom Employer Branding. Resultatet visar att kultur, 

utvecklingsmöjligheter och arbetsgivarens rykte är av stor betydelse och studenterna önskar 

en mer transparent och nyanserad bild av arbetsgivaren. De lägger stor vikt vid Word-of-

Mouth och det personliga mötet med befintliga arbetstagare på organisation. 

 

Nyckelord: Employer Branding, arbetsgivarvarumärke, identitet, ekonomistudenter, 

arbetstagare, arbetsgivare 
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1. Introduktion 

Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats och gränsen mellan arbetsliv och privatliv har 

alltmer suddats ut. Bakomliggande orsaker till detta är den ständigt uppkopplade, teknologiskt 

drivna och föränderliga värld vi lever i. (Chhabra & Scharma, 2014; Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006:19) Stabila regler, normer och tekniker som tidigare 

använts för att organisera arbetet har i stor utsträckning försvunnit eller omvandlats (Allvin et 

al., 2006:19). Detta innebär en ökad press på den enskilda arbetstagaren och har bidragit till 

att den som inte upplever att arbetet är tillräckligt meningsfullt riskerar att bli sjukskriven till 

följd av depression eller utbrändhet, vilket är kostsamt för både organisationen och den 

enskilda arbetstagaren (ibid:132ff). 

Även bilden av vad som är en attraktiv arbetsgivare har förändrats över tid. I takt med att 

arbete och privatliv går allt mer in i varandra visar undersökningar att majoriteten av dagens 

studenter och unga yrkesverksamma1 inte enbart ser sitt arbete som inkomstbringande, utan 

även som någonting som identifierar vem de är. (Peyron, 2014; Ottosson & Parment, 

2013:193) Den nya generationens arbetstagare ställer därför allt högre krav på sina framtida 

arbetsgivare och konkurrensen mellan olika arbetsgivare om arbetskraften har både ökat och 

blivit mer global. Detta har lett till att den enskilde arbetstagaren har fått en starkare ställning 

på arbetsmarknaden. (Chhabra & Scharma, 2014; Bhatnagar & Srivastava, 2008; Ottosson 

och Parment, 2013:190) 

De nya förutsättningarna skapar ett ökat krav på att arbetsgivaren förstår vad befintliga och 

potentiella arbetstagare efterfrågar (Ottosson & Parment, 2013:199). Arbetsgivaren står inför 

en utmaning att inte bara attrahera och behålla de mest kvalificerade arbetstagarna, utan även 

att behålla rätt arbetskraft i den meningen att de delar organisationens värdegrund. Detta för 

att kunna etablera en långsiktigt hållbar relation mellan de båda parterna. (Chhabra & 

Scharma, 2014; Bhatnagar & Srivastava, 2008; Ottosson och Parment, 2013:190) Med 

anledning av detta har arbetet med organisationens arbetsgivarvarumärke [Employer 

Branding] blivit en alltmer självklar del i stora organisationers strategi- och rekryteringsarbete 

(Ottosson & Parment, 2013:199).  

Enligt Ottosson och Parment (ibid:193,199f) krävs en genomtänkt strategi kring 

organisationens arbetsgivarvarumärke. Denna strategi bör baseras på en klar uppfattning av 

                                                
1 Med unga yrkesverksamma avses i denna studie personer mellan 20 och 30 år som har arbetat i ca 1-5 år.  
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organisationens grundläggande identitet och svara på hur arbetsgivaren genom externa 

kanaler ska kommunicera ut den (Ottosson & Parment, 2013:193,199f). Forskning indikerar 

även att potentiella arbetstagare jämför sin egen identitet med bilden de får av en arbetsgivare 

(ibid). Arbetsgivarens bild måste stämma överens med den potentiella arbetstagarens behov, 

personlighet och värderingar för att bli intressant (Backhaus & Tikoo, 2004; Ottosson & 

Parment, 2013:194; Diamantopoulos & Löhndorf, 2014). Ett sätt att skapa en värdegrund som 

är gemensam för arbetsgivaren och dess arbetstagare är att arbetsgivaren integrerar 

arbetsgivarvarumärket i arbetet med organisationens marknadsföringsaktiviteter (Aggerholm, 

Esmann Andersen & Thomsson, 2011). 

Trots en ökad transparens de senaste åren eftersöker majoriteten av den nya generationens 

arbetstagare ännu mer information om potentiella arbetsgivare för att kunna jämföra olika 

arbetsgivarerbjudanden inför en eventuell anställning (Ottosson & Parment, 2013:199). Vi 

menar därför att det ligger i arbetsgivarens intresse att få en ökad inblick i hur potentiella 

arbetstagare går till väga för att ta ställning till huruvida en arbetsgivare är intressant och vilka 

aspekter som den arbetssökande lägger vikt vid. Särskilt då detta ger förutsättningar att skapa 

hållbara relationer i en tid då både potentiella och befintliga arbetstagare är mer benägna att 

söka sig vidare om de inte tror sig ha hittat rätt (ibid:209).  

Denna studie ämnar gå djupare in på en av de senaste trenderna inom Employer Branding, 

vilken innebär att arbetstagare vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare (Peyron, 2014; 

Ottosson & Parment, 2013:193). Varje år examineras cirka 6000 ekonomistudenter (Jusek, 

2010) och dessa söker arbete inom en bred sektor där det finns många möjligheter att välja 

bland olika typer av arbetsgivare. Ekonomistudenter har, på grund av dessa förutsättningar, 

stora möjligheter att hitta en arbetsgivare de kan identifiera sig med. Vi ser dock även en risk 

att en stor del av ekonomistudenterna kan hamna fel om transparensen hos arbetsgivaren inte 

är tillräckligt stor. Alla organisationer har goda möjligheter att skapa en stark och tydlig 

organisationsidentitet om arbetstagare och organisation delar samma världsbild, arbetssätt och 

grundläggande antaganden (Ottosson & Parment, 2013:193). I denna studie vill vi se närmare 

på vilka aspekter som är viktiga, men också reda ut vilken typ av information som studenterna 

efterfrågar om olika arbetsgivare, för att kunna ta ställning till huruvida de vill identifiera sig 

med denne. Detta med en förhoppning om att kunna ge organisationer en liten indikation på 

hur de, genom sitt Employer Branding-arbete, kan möta det studenterna efterfrågar. Frågor 

som blir intressanta för denna studie är: 
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• Vilka aspekter är viktiga för att ekonomistudenter ska vilja identifiera sig med en 

arbetsgivare? 

• Vilken typ av information efterfrågar studenterna för att kunna göra ett 

ställningstagande kring huruvida de vill identifiera sig med en arbetsgivare?  

Denna studie syftar till att undersöka hur ekonomistudenter kan ta ställning till huruvida de 

vill identifiera sig med en potentiell arbetsgivare. Detta genom att se vilka aspekter och vilken 

typ av information som är avgörande för deras ställningstagande.  

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 

2.1 Identitet 

I denna studie går vi in djupare på den nya trenden att arbetstagare vill kunna identifiera sig 

med sin arbetsgivare. Detta avsnitt börjar därför med att reda ut begreppet identitet.  

”Identitet är ett fenomen som växer fram ur det dialektiska förhållandet 

mellan individ och samhälle” (Berger & Luckmann, 2008:103). 

Denna definition grundar sig i socialkonstruktivismen där samhället ses som en social 

konstruktion skapad av människor i samspel (ibid:78). Identitet blir således någonting som 

tillhör en individs subjektiva verklighet och formas i dialektiken mellan individ och samhälle 

(ibid). Socialkonstruktivism används även för att förklara hur ett visst beteende är skapat av 

oss människor i ett socialt samspel (ibid), vilket denna studie undersöker genom att titta 

närmare på studenters vilja att identifiera sig med en arbetsgivare. Vidare anser 

socialkonstruktivismen att människan skapar samhället samtidigt som människan också är en 

produkt av det (ibid).   

Hur individer avgör om de vill identifiera sig med andra kan inom socialkonstruktivismen 

förklaras med samtal och typifieringar (ibid:51,177). Det är genom samtal med andra som en 

människas identitet skapas och det är genom samtal vi bildar och upprätthåller vår subjektiva 

verklighet (ibid:177f). Medan vi samtalar med någon utvecklas vi, lär känna oss själva och de 

vi interagerar med samtidigt som våra tankar, åsikter och känslor blir mer verkliga 

(ibid:51,177f). Efter varje nytt samtal placerar vi den vi samtalat med i en kategori, vilket 

kallas att typifiera (ibid). Ju mer anonym individen vi möter är, desto grövre kategoriseringar 

gör vi. Ett exempel på en grov typifiering är om individen är man eller kvinna. När individen 
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blir mindre anonym blir typifieringen mer specifik. Ett exempel på detta kan vara att vi får 

reda på att individen är kvinna, men också feminist. (Berger & Luckmann, 2003:44) Efter 

typifieringen behandlar vi individen omedvetet efter de kriterier som tillskrivits denna 

kategori och för en feminist hade detta till exempel kunnat innebära att vi uppfattar individen 

som någon som hatar män, alternativt som en person som arbetar för jämställdhet. (ibid)  

2.2 Tidigare forskning och teorier inom Employer Branding 

Då vi undersöker hur ekonomistudenter kan ta ställning till huruvida de vill identifiera sig 

med en potentiell arbetsgivare, genom att se vilka aspekter och vilken typ av information som 

är avgörande för deras ställningstagande, presenteras nedan den senaste forskningen och 

teorier kring Employer Branding-strategier.  

”[…] the process of building employer identity directed at existed and 

potential employees, in order to differentiate the firm from its 

competitors” (Sivertzen, Nilsen & Olafsen, 2013:474). 

Ovan ser vi en av de senaste definitionerna av Employer Branding. Arbetet med Employer 

Branding kan innehålla både interna och externa aktiviteter. Hittills har framförallt interna 

aktiviteter varit föremål för studier och många organisationer investerar stora resurser i att till 

exempel bygga en stark organisationskultur, men ofta kommuniceras den inte externt i samma 

utsträckning. (Ottosson & Parment, 2013:194f) Eftersom forskning indikerat att det är viktigt 

för arbetsgivare att hitta rätt kvalificerad arbetskraft, bland annat för att undvika ohälsa hos 

arbetstagare (Allvin et al., 2006:132ff), är den externa kommunikationen av stor vikt. I 

samband med rekrytering krävs det till exempel att en organisation, genom lämpliga kanaler, 

når ut till den målgrupp av potentiella arbetstagare de vill attrahera (Hoye & Lievens, 2007; 

Ottosson & Parment, 2013:194f). Denna studie kommer därför att fokusera på externa 

aktiviteter snarare än interna. 

Forskning kring hur en organisation blir en attraktiv arbetsgivare [Employer Attractiveness] 

föreslår att arbetet med Employer Branding ska vara systematiskt och självkritiskt (Ottosson 

& Parment, 2013:199). Det har även visat sig att chansen att upplevas som attraktiv ökar om 

arbetsgivaren kan förstå vad nuvarande och potentiella arbetstagares preferenser är (ibid:196). 

Potentiella arbetstagare jämför nämligen bilden av organisationen med sin egen personlighet, 

behov och värderingar och om bilden överensstämmer ser arbetstagaren organisationen som 

en attraktiv arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004; Sivertzen et al., 2013). Arbetsgivaren 
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behöver därför se över organisationens grundläggande identitet för att externt kunna förmedla 

sitt Arbetsgivarerbjudande [Employer Value Proposition] och anpassa det specifikt till den 

målgrupp som organisationen försöker attrahera. (Ottosson & Parment, 2013: 196, 199).  

När en arbetsgivare är attraktiv i en potentiell arbetstagares ögon gäller det att slå ut 

konkurrenterna och skapa ett ledande arbetsgivarvarumärke [Employer First Choice] för att 

bli den potentiella arbetstagarens förstahandsval (Rampl, 2014). En forskningsstudie bland 

studenter som vill arbeta inom Management Consulting visar att i valet mellan flera likvärdiga 

arbetsgivare är kultur och arbetsinnehåll det som avgör vilken arbetsgivare som anses mest 

attraktiv (ibid). Då även denna studie behandlar ekonomistudenter är det intressant att se om 

dessa aspekter även är viktiga för studenternas vilja att identifiera sig med en arbetsgivare. 

För att öka förståelsen för vad som gör en arbetsgivare attraktiv har forskning kring Employer 

Branding använt personlighetskoncept och applicerat sociala identitetsteorier [Social Identity 

Theories] (Chhabra & Scharma, 2014). Positiva associationer till en organisation har enligt 

samma forskare visat sig leda till ökat förtroende och lojalitet, vilket i sin tur gör att 

arbetstagare är mer benägna att identifiera sig med organisationen (ibid). En specifik form av 

social identitetsteori behandlar organisationens identitet [Organisation Identity] och hur 

benägen en arbetstagare är att associeras med en organisation (Diamantopoulos & Löhndorf, 

2014). Dessa forskare föreslår därför att organisationens identitet ska vara en central del i en 

organisations Employer Branding-arbete med att attrahera och behålla kompetent arbetskraft 

(ibid). Om arbetstagarna delar organisationens världsbild och grundläggande värderingar 

ökar chansen för en stark och tydlig organisationsidentitet (Ottosson & Parment, 2013:194; 

Backhaus & Tikoo, 2004). Detta är en förutsättning för att kunna skapa ett starkt varumärke, 

och tidigare forskning indikerar att det kan leda konkurrensfördelar gentemot med andra 

arbetsgivare (ibid).  

En bra match mellan arbetstagare och organisation [Person-Organisation fit] har visat sig 

kunna leda till minskad personalomsättning, ökad lojalitet, arbetstillfredsställelse och 

engagemang hos en arbetstagare (Andrews, Baker, Hunt, 2011). Det finns en större chans till 

en bra match mellan arbetstagare och organisation om de har liknande personlighet i termer 

av liknande värderingar, kultur och mål (Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005). Både 

organisationen och dess arbetstagare kommunicerar ständigt med omvärlden och bidrar till att 

skapa en viss uppfattning av organisationen (Ottosson & Parment, 2013:194). Om det är en 
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bra match mellan arbetsgivaren och dess arbetstagare är det större chans att denne är villig att 

rekommendera arbetsgivaren till andra (Cable & Judge, 1996). 

2.3 Word-of-Mouth 

Utöver den information som den potentiella arbetstagaren får från organisationen, genom till 

exempel hemsida och platsannons, får den arbetssökande även information från källor som 

ofta är bortom organisationens kontroll (Hoye & Lievens, 2007). Ett exempel på sådan 

information är Word-of-Mouth [WoM], som inom Employer Branding handlar om hur 

människor talar om en organisation oberoende av dess rekryteringsaktiviteter. WoM kan 

innehålla både positiv och negativ information om organisationen, rörande till exempel 

organisationen som arbetsgivande eller gällande en specifik tjänst. (ibid) Det har visat sig att 

negativ WoM ofta har större påverkan än positiv, vilket kan skada organisationens rykte 

(ibid). Om de som arbetar i en organisation inte agerar på ett sätt som representerar 

organisationens kärnvärden kan även detta få ödesdigra konsekvenser för 

arbetsgivarvarumärket (Ottosson & Parment, 2013:191).  

2.4 Sammanfattning av det teoretiska avsnittet 

Socialkonstruktivismens teorier kring viljan att identifiera sig med någon förklaras genom 

samtal och typifieringar. Då vår identitet och våra beteenden skapas i dialektiken mellan 

individ och samhälle ämnar denna studie undersöka om detta dialektiska förhållande även 

gäller för arbetstagare och organisation. Studien undersöker vilket tillvägagångssätt 

ekonomistudenter har för att ta ställning till huruvida de vill identifiera sig med en potentiell 

arbetsgivare, vilket gör dessa teorier till en god utgångspunkt för att kunna svara på studiens 

forskningsfrågor. 

Tidigare forskning föreslår att en arbetsgivares arbete med Employer Branding ska vara 

systematiskt, självkritiskt och baseras på en klar uppfattning av organisationens identitet. I 

strävan att bli en attraktiv arbetsgivare har social identitetsteori tidigare använts för att 

definiera organisationens identitet.  Forskning kring hur en arbetsgivare blir attraktiv har visat 

att det är viktigt att förstå både befintliga och potentiella arbetstagares preferenser för att 

attrahera rätt personer. Det har även visat sig att förutsättningarna att skapa en stark och tydlig 

organisationsidentitet ökar om befintliga arbetstagare delar arbetsgivarens världsbild och 

grundläggande värderingar. Detta går inte helt i linje med social identitetsteori som endast 

lyfter fram hur positiva associationer till en organisation leder till ett ökat förtroende och 
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lojalitet och därav ökar viljan hos arbetstagare att identifiera sig med organisationen. Denna 

studie tar avstamp i ovanstående forskning då en tydlig organisationsidentitet är en 

förutsättning för att ekonomistudenterna överhuvudtaget ska kunna göra ett ställningstagande 

gällande identifiering.  Intressant för denna studie är också att se om de aspekter som gör att 

potentiella arbetsgivare upplevs som attraktiva, och leder till en bra match, även är av vikt när 

det kommer till deras vilja att identifiera sig med arbetsgivaren. Här åsyftas arbetsinnehåll, 

kultur, personlighet, behov, värderingar och mål. 

Slutligen har tidigare forskning visat att organisationer lägger omfattande resurser på att 

internt skapa en stark organisationskultur, men att denna inte kommuniceras externt i samma 

utsträckning. För att nå ut till rätt målgrupp föreslås arbetsgivare ha en klar uppfattning av 

vilka kanaler som är bäst lämpade för att marknadsföra deras arbetsgivarvarumärke. Detta är 

intressant då studien undersöker vilken typ av information ekonomistudenterna efterfrågar. En 

kommunikationskanal som organisationen själv har svårt att styra över är WoM, men om det 

är en bra match mellan arbetsgivare och arbetstagare är befintliga arbetstagare mer villiga att 

sprida positiv information om arbetsgivaren till fördel för organisationens 

arbetsgivarvarumärke.  

3. Metod 

3.1 Kvalitativ ansats 

Studien hade en kvalitativ ansats, vilket föll sig naturligt då detta är att föredra när det handlar 

om att undersöka människors uppfattningar och, i det här fallet, hur studenternas 

ställningstagande går till. Datainsamlingen har skett i interaktion med studiesubjekten och då 

insamlingen av data inte är standardiserat vid en kvalitativ undersökning har detta gjort det 

möjlig att anpassa frågor och tillvägagångssätt under studiens gång.  (Saunders, Lewis, 

Thornhill, 2009:516) 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Förstudie med Universum Global 

Innan vi började vår efterforskning hade vi ett samtal med Claes Peyron på Universum Global 

(Universum Global, 2014), som är en organisation som hjälper andra organisationer att lyckas 

med sitt Employer Branding-arbete. Eftersom vi hade knapphändig förförståelse av ämnet 
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gjorde detta i syfte att få en ökad förståelse för Employer Branding som begrepp, vilket sedan 

underlättade arbetet med studien. Efter samtalet fick vi även ta del av några av Universum 

Globals rapporter som visade de senaste trenderna inom Employer Branding. Det kom genom 

detta till vår kännedom att den nya generationens arbetstagare i allt högre utsträckning vill 

kunna identifiera sig med sin arbetsgivare. Vi är väl medvetna om att Universum Global är ett 

vinstdrivet konsultföretag och har därför varit kritiska till den information vi har fått från dem. 

Endast den information som stöds av tidigare forskning har därför använts.  

3.2.2 Intervjuer med ekonomistudenter  

Denna studie behandlar en ny växande trend som det saknas djupare kunskap om. Med detta i 

åtanke valde vi att använda intervju som datainsamlingsmetod då metoden gör det möjligt att 

få nyanserade svar och rekommenderas när ämnet är nytt och outforskat (Bryman, 2011:244). 

Vidare valde vi att ha en öppen struktur på intervjuerna. De stora fördelarna med öppna frågor 

var att intervjupersonen kunde svara helt fritt och därmed gavs utrymme att svara på ett sätt 

som vi inte hade väntat oss, vilket i sin tur öppnade upp för nya perspektiv. Vi ansåg att detta 

vägde upp metodens stora nackdel som är att den är tidsödande både vid genomförande och 

vid bearbetningen av intervjuerna. Vid en intervjustudie finns det dessutom alltid en risk för 

intervjuareffekt, det vill säga att intervjupersonen svarar som denne tror att den förväntas 

svara. Vidare kan svaren bli vinklade på grund av till exempel personkemi mellan 

intervjupersonen och den som intervjuar, vilket kan ha betydelse för studiens reliabilitet. 

(ibid:229) Vi anser att risken för att detta har påverkat studiens resultat är liten, då en öppen 

intervju lämnar det mesta utrymmet åt intervjupersonerna genom att låta dem tala fritt. Vid de 

tillfällen då följdfrågor ställdes undvek vi ledande frågor, ställde en fråga i taget och undvek 

att lägga in egna värderingar i dessa.  

För att säkerhetsställa att metoden gav tillräcklig information för att kunna svara på studiens 

forskningsfrågor hölls en testintervju innan vi påbörjade datainsamlingen. Denna 

genomfördes med en ekonomistudent som var utanför våra urvalskriterier för att inte påverka 

representativiteten i det kommande urvalet (ibid:259).  

3.3 Urval 

Vi valde att avgränsa vårt urval till studenter eftersom de är på väg ut i arbetslivet, men ännu 

inte har bestämt sig för en specifik organisation. Vår förhoppning var att de därför inte skulle 
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känna att de behövde vara lojala mot en viss arbetsgivare och därför på ett öppet och ärligt 

sätt kunde tala om hur en organisation ska arbeta med och förmedla sitt arbetsgivarvarumärke. 

Vi valde därefter att avgränsa oss ytterligare till ekonomistudenter då det varje år examineras 

cirka 6000 ekonomistudenter i Sverige (Jusek, 2010). Detta är med andra ord en stor grupp 

med en bred utbildning som gör att de efter examen har en stor variation i valet av 

arbetsgivare.   

Studiens urval var målinriktat med anledning av att en person som inte kan identifiera sig med 

sin arbetsgivare inte skulle kunna svara på studiens forskningsfrågor. För att öka chansen att 

hitta intervjupersoner som vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare valde vi att gå 

genom Nova Sveriges talangnätverk (Nova 100, 2014). Detta eftersom flera undersökningar 

visar att arbetstagare som är attraktiva på arbetsmarknaden ställer allt högre krav på en 

potentiell arbetsgivare (Allvin et al., 2006:12; Sanjeev Sharma, 2014; Bhatnagar & 

Srivastava, 2008; Ottosson & Parment, 2013:190) varav identifiering är ett av dem. 

Nova Sverige nätverk består av ingenjörs-, juridik- och ekonomistudenter som alla har höga 

universitetsbetyg och någon form av arbetslivserfarenhet som är relaterad till deras studier. De 

ska dessutom i en intervju med Nova ha uppvisat social kompetens och ödmjukhet för att få 

vara en del av nätverket. Syftet med nätverket är att hjälpa studenter och arbetsgivare att 

komma i kontakt med varandra. Det finns totalt 365 ekonomistudenter i detta nätverk och vi 

kontaktade de personer som bor i Stockholm eller Uppsala för att det skulle vara möjligt att 

träffas för en personlig intervju. Vidare avgränsade vi urvalet ytterligare till de som tar 

examen inom ett halvår för att dessa studenter skulle ha börjat fundera kring sin framtida 

arbetsgivare. Efter denna urvalsprocess återstod 110 ekonomistudenter som var och en fick ett 

mail (Bilaga II) där vi berättade kort om de senaste trenderna kring Employer Branding för att 

studenterna skulle ha möjlighet att ta ställning till om de kände igen sig i dessa och ville ställa 

upp på en intervju.  

Av dessa 110 studenter var det 12 stycken som ville delta i studien. Nio av dessa hade 

möjlighet att träffas för en intervju under den tidsram som satts upp. Vi beslöt oss därför för 

att intervjua de andra tre över Skype då vi ansåg att det var ett bättre alternativ än att inte 

genomföra dessa överhuvudtaget. Eftersom Skype-intervjuerna genomfördes med både ljud 

och bild upplevde vi dessutom att fördelarna som finns med en personlig intervju kvarstod, till 

exempel kroppsspråk och ansiktsuttryck (Saunders et al.:300). Då vi under de sista 
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intervjuerna upplevde att svaren började likna varandra såg vi det som en indikation på att vi 

höll det antal intervjuer som krävdes för att kunna svara på studiens forskningsfrågor på ett 

bra sätt. Varje intervju tog i genomsnitt 45 minuter och hölls i ett tyst mötesrum på Novas 

kontor i Stockholm. 

När vi gjorde vårt urval var vi medvetna om att det kunde få vissa konsekvenser för resultatet. 

Att vi tittade på Nova Sveriges nätverk gjorde att vi snabbt fick tillgång till en intressant 

grupp då en av oss arbetar på Nova. Däremot kan det faktum att en av oss arbetar för denna 

organisation ha haft negativ påverkan på studien. Dock bedömdes risken för detta som liten 

eftersom intervjupersonerna inte svarade på frågor rörande Nova som organisation. Att alla 

studenter i nätverket har någon form av arbetslivserfarenhet relaterad till sina studier, gör att 

vi är medvetna om att det kan ha färgat deras syn på en viss arbetsgivare. Vi såg dock även en 

fördel med detta då det faktum att de har arbetslivserfarenhet gör dem mer attraktiva på 

arbetsmarknaden, vilket är ett av studiens urvalskriterier.  

3.4 Etik 

Denna studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) som är: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Redan i den initiala kontakten informerades intervjupersonerna per mail (bilaga II) att vi 

följde dessa principer. Innan vi började intervjuerna frågade vi även om intervjupersonen hade 

tagit del av denna information och de etiska aspekterna förtydligades ytterligare. Vi sade att 

de närsomhelst kunde välja att avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor. 

Vidare berättade vi att både studenterna själva och de arbetsgivare som de nämnde under 

intervjun skulle avidentifieras enligt konfidentialitetskravet. Slutligen informerades 

studenterna om att det de sade under intervjun inte skulle spridas vidare och användas i andra 

syften. De intervjupersoner som har gett anspråk på att ta del av studiens resultat kommer att 

få den färdiga studien skickad till sig.  
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I det mail som skickades till ekonomistudenterna nämndes även att denna studie är av intresse 

för Universum Global och Nova Sverige, men att den är oberoende då vi inte gjorde den på 

uppdrag av dem. Då urvalet skedde inom ramen för Nova ville vi tidigt klargöra detta för att 

undvika missförstånd.  

3.5 Bearbetning av data 

Samtliga intervjupersoner godkände att intervjun spelades in. Vi var båda med på samtliga 

intervjuer och en av oss var ansvarig för att intervjun flöt på medan den andra antecknade. Då 

anteckningarna från intervjuerna blev omfattande har vi bara lyssnat på inspelningarna en 

gång efteråt för att se att vi inte missat någonting väsentligt, samt för att kunna transkribera de 

bitar vi ville använda som citat i studiens resultatdel. Att vi lyssnade igenom intervjun i 

efterhand gjorde även att missuppfattningar och feltolkningar kunde rättas till. Vi är medvetna 

om att vi kan ha missat information som togs upp under intervjun då vi inte transkriberade 

hela intervjuerna, men gjorde avvägningen att den tiden som hade behövts för att transkribera 

de 12 intervjuerna hade tagit för mycket tid från studien som helhet. 

Vi har varit medvetna om att studiens kvalitativa ansats gör att all insamlad data till viss del 

präglats av våra subjektiva tolkningar och vad vi upplever som viktigt och betydelsefullt 

(Bryman, 2011:368), men vi har vid tolkning försökt vara så objektiva vi kunnat och tror 

därför inte att våra förkunskaper och värderingar styrt studien i en viss riktning. Att vi 

dessutom är två som tolkar minskar också risken (ibid:352) då vi har diskuterat de resultat 

som vi har tolkat olika.  

3.5.1 Operationalisering 

Då vi hade öppna intervjuer utgick vi vid utformning av intervjuguiden (Bilaga I) från 

studiens forskningsfrågor för att ta fram ett antal teman som kunde leda in studenterna på det 

ämne som studien undersökte. Vi ställde först några bakgrundsfrågor för att intervjupersonen 

skulle känna sig bekväm med situationen och gick sedan in på områden som stod i direkt 

relation till studiens forskningsfrågor. 

Den första kategorin var Potentiella arbetsgivare – värdefulla aspekter där studenten fick tala 

fritt om vad de anser är viktigt hos en arbetsgivare. Denna kategori ämnade besvara 

forskningsfråga ett: Vilka aspekter är viktiga för att ekonomistudenter ska vilja identifiera sig 

med en arbetsgivare? Följdfrågor ställdes genom att i första hand be studenterna utveckla vad 
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de menade. Till exempel kunde aspekten kultur komma fram genom utveckling av ord som 

grundläggande värderingar och arbetsklimat, vilket tidigare forskning har visat är viktiga 

aspekter för att arbetsgivaren ska upplevas som attraktiv.  

Kategori två och tre, kontakt med potentiella arbetsgivare och information undersökte 

tillvägagångssättet och ämnade besvara forskningsfråga två: Vilken typ av information 

efterfrågar studenterna för att kunna göra ett ställningstagande kring huruvida de vill 

identifiera sig med en arbetsgivare? Här lät vi studenterna beskriva deras tillvägagångsätt 

öppet och fokus låg på hur de tar ett ställningstagande.  

Resultatet sammanställdes utifrån studiens intervjuguide och presenteras utifrån de mönster 

som framkom efter att ha sammanställt alla intervjuer.  Vi valde att välja ut de aspekter som 

studenterna återkommande sade var viktiga för identifiering och att de skulle vilja stanna i 

organisationen på lång sikt. Rubriksättningen i resultatet är därför, utifrån studiens frågeguide, 

Värdefulla aspekter hos en arbetsgivare och Tillvägagångssätt och efterfrågad information 

under vilka vi redogör för vad studenterna anser är viktiga aspekter och vilken typ av 

information som är avgörande för deras ställningstagande. Därefter har resultat, teoretiska 

utgångspunkter och tidigare studier systematiskt kategoriserats i analysen utifrån studiens 

forskningsfrågor. Rubriksättningen i analysdelen är därför studiens två forskningsfrågor.  

4. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av de 12 intervjuer som genomförts med ekonomistudenter. För 

att avidentifiera dessa personer har vi valt att koda intervjupersonerna till IP1, IP2, IP3 och så 

vidare.  

4.1 Värdefulla aspekter hos en arbetsgivare  
 

”Jag skrev en lång lista innan jag kom hit…” (IP10)  

 

Som citatet ovan belyser så berättar ekonomistudenterna om ett flertal olika aspekter som är 

av vikt när de ska välja arbetsgivare. Studenterna skiljer på vad som är viktigt när de söker sitt 

första arbete respektive när de söker ett arbete på lång sikt. Majoriteten ser nämligen inte sitt 

första arbete som ett arbete där de kommer att stanna kvar på sikt. Det finns tre aspekter som 

är återkommande och nämns som mer viktiga hos en arbetsgivare för att det ska kunna bli en 

mer långsiktig anställning. Dessa är varumärke, kultur och utvecklingsmöjligheter. 
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4.1.1 Kultur 

 

I samband med att studenterna talar om kultur är värderingar någonting som återkommer. 

Majoriteten av de intervjuade tar upp att det är viktigt att organisationen ska matcha deras 

egna värderingar. Däremot skiljer sig studenternas svar åt när de berättar om vilken typ av 

värderingar som är av vikt. Exempelvis talar några om etik och samhällsansvar och vissa vill 

ta ansvar för den typen av frågor i sitt dagliga arbete medan andra tycker det räcker med att 

det finns ett samhällsengagemang hos organisationen som helhet. En intervjuperson talar till 

exempel om att organisationen bör ha en etisk kompass gällande arbetsvillkor, hur 

organisationen bemöter kunder och vilka de samarbetar med. Vidare talar några 

intervjupersoner om att det inte spelar någon roll vilka övergripande värderingar 

organisationen har såvida de inte omvandlar dessa kärnvärden i arbetssätt.  

 

Flera studenter tar även upp att de måste känna att de kan vara sig själva på sin arbetsplats. 

Önskemål om en kultur där stämningen är lättsam och prestigelös är vanligt förekommande 

bland de intervjuade, samtidigt som de har stora krav på att ledarna i organisationen ska tro på 

dem och utmana.  

 

”En kultur som är utmanande men ödmjuk, där jag kan vara mig själv 

och där man hjälper varandra. Det kan vara en tävlingsinriktad kultur 

men inte internt mot varandra.” (IP7) 

 

4.1.2 Utvecklingsmöjligheter 

 

För att intervjupersonerna ska vara villiga att stanna i en organisation, berättar de att den 

personliga utvecklingen är betydelsefull. Det är viktigt att arbetsgivaren därför visar att de vill 

satsar på de anställda. Även möjlighet till vidareutbildning eller avancemang och nya 

roller/arbetsuppgifter tas upp som viktiga aspekter hos en arbetsgivare. Det önskas en miljö 

där det inte finns ett tak. Samtliga intervjuade nämner att det krävs en utmanande och 

stimulerade miljö för att de ska vara villiga stanna i en organisation på lång sikt. Även 

internationella möjligheter är ett vanligt förekommande önskemål och dessa personer ser stora 

organisationer som mer attraktiva eftersom dessa anses kunna erbjuda detta i större 

utsträckning.  
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Flertalet av intervjupersonerna utrycker att deras arbete ska bidra till någon slags samhälls- 

eller global utveckling för att de ska vara vilja stanna på lång sikt. Här nämns bland annat 

hållbarhetsarbete, viljan att kunna se att organisationen faktiskt bygger någonting för 

samhället men också organisationer som bidrar till att hjälpa utvecklingsländer.  

 

”Jag vill känna att jag är en del i en global utvecklingsprocess, att ”wow 

jag var där!” Jag vill känna en delaktighet, ett purpose.” (IP2) 

 

Många av intervjupersonerna är överens om att en arbetsgivare gärna ska vara på väg framåt, 

ständigt ska utvecklas i takt med att världen och samhället förändras och inte får vara för 

statisk. Samma personer beskriver sig själva som drivna och det är för dem viktigt att arbeta 

för en dynamisk organisation med drivna människor där de har möjlighet att påverka. 

 

Även en bra löneutveckling ses som en viktig aspekt, men här är majoriteten av 

intervjupersonerna tydliga med att lönen ska vara bra redan från dag ett. Däremot är inte 

lönen avgörande för valet av organisation då de flesta förväntar sig en bra lön efter många års 

studier. Det nämns att organisationen i sig, vinstdrivande eller inte, förväntas ha ett större 

syfte än att bara tjäna pengar. Ett antal personer uttrycker att en organisation gärna får vara 

vinstdrivande, men för att de ska vilja stanna långsiktigt i en organisation måste 

organisationen även bidra till något större för att utveckla samhället. 

 

4.1.3 Arbetsgivarens rykte 

 

 ”Jag är prestigelös som person men vart jag jobbar är prestige” (IP1). 

 

De flesta intervjupersonerna säger att det är av stor betydelse att organisationen har ett gott 

rykte. För vissa innebär detta, som citatet ovan beskriver, att varumärket ska vara prestigefullt 

att ha på sitt CV och att det gärna ska vara en arbetsgivare där det råder hård konkurrens om 

att få arbete. 

 

”Jag vill känna mig lyckad. Alla söker men de valde mig!” (IP1) 

 

Det talas om stolthet, att studenterna vill vara stolta över sin arbetsplats. I ett flertal fall nämns 

dock skillnaden mellan att det ska vara ett prestigefullt arbetsgivarvarumärke, som öppnar upp 
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möjligheter för framtiden, men att de som arbetar där ska vara prestigelösa till sin 

personlighet. Ett flertal av de intervjuade nämner därför att en prestigelös kultur är avgörande 

när det kommer till val av arbetsgivare. 

4.2 Tillvägagångssätt och efterfrågad information 

 
För att överhuvudtaget få upp ögonen för en arbetsgivare säger intervjupersonerna att 

organisationen måste synas i olika sammanhang och nämner till exempel 

arbetsmarknadsmässor och dylikt. Även LinkedIn nämns som en bra sida att synas på. Nästan 

samtliga intervjuade har önskemål om att arbeta för en välkänd organisation och har svårt att 

tänka sig att söka sig till en okänd. Anledningen till detta är dels att de på förhand har en 

större inblick i de större organisationernas kultur och deras utvecklingsmöjligheter, men också 

för att ett välkänt arbetsgivarvarumärke klingar bättre på CV:t och kan hjälpa om/när de söker 

sig vidare på arbetsmarknaden.  

 

”Arbetsmarknadsmässor är som en fysisk form av hemsidan och att är ett 

bra sätt att nå ut i ett mass-branding syfte” (IP1). 

 

När arbetsgivaren väl finns med bland de arbetsgivare som ekonomistudenterna överväger att 

arbeta för, är det personliga mötet avgörande för studenterna ställningstagande till att vilja 

arbeta där eller inte. Det framkom bland många av de intervjuade att de upplever att 

information från organisationens hemsidor eller på sociala medier ofta inte är trovärdig. Ett 

flertal nämner att i princip alla organisationer skriver samma saker och framställer sig själva 

som den bästa arbetsgivaren.  

 

”Marknadsföringen i sig säger inte så mycket – alla företag är bäst. 

Viktigt att komma ut och träffa företaget. Företaget ska visa en 

nyfikenhet på potentiella arbetstagaren. ” (IP4)  

 

Flera studenter berättar att de gör en bedömning av huruvida de känner igen sig själva i den 

anställda som de möter från en organisation. Citatet nedan belyser detta. 

 

”Jag förstår varför jag är här när du är här.” (IP5) 
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Ett flertal studenter nämner hur en potentiell arbetsgivare har gått från att vara intressant till 

att bli ointressant på nolltid på grund av att de mött representanter som de inte vill identifiera 

sig med.  

 

”Jag tror inte företagen förstår hur viktigt det är för dem att skicka rätt 

folk som representerar” (IP9). 

 

Flera av de intervjuade studenterna önskar även en mer nyanserad bild av organisationerna, 

oavsett om det är via hemsidan eller vid det personliga mötet.  

 

”Att nämna något som kanske inte är så bra gör mig mer villig att tro på 

det som nämns vara bra. Ingen arbetsgivare är perfekt. Liksom att jag 

inte är perfekt”. (IP7) 

 

Enligt ett flertal intervjuade är det en utmaning för många organisationer att upplevas som 

trovärdiga. Även när det kommer representanter till skolorna har studenterna svårt att tro på 

allt representanterna säger om sin arbetsgivare och förklarar att de ofta får känslan av att det 

står en chef runt hörnet och lyssnar. Detta gör att de upplever att sanningen skönmålas eller att 

viss information uteblir. Med anledning av detta föredrar de intervjuade mer informella 

möten. 

 

”Bästa och mest trovärdiga källan är en företagsrepresentant tre öl in i 

middagen efter arbetsmarknadsmässan ” (IP8). 

 

Ett antal studenter beskriver det personliga mötet med personer utanför organisationen som 

viktigt. Hur människor talar om arbetsgivaren är någonting samtliga intervjuade tar upp då det 

är de orden som skapar ryktet kring arbetsgivarvarumärket. Några nämner också att 

information om en arbetsgivare blir olika trovärdig beroende på vem den kommer ifrån och 

hur denna person är som person. Ett exempel som nämns är att om personen upplevs som 

gnällig, tas inte informationen på lika stort allvar. Flera av intervjupersonerna tar även upp att 

de lyssnar på vad familj och vänner säger eftersom det är människor som känner dem och vill 

dem väl. Ett par intervjupersoner nämner att de är mer villiga att lyssna på vänner och bekanta 

som redan befinner sin inom den bransch de vill söka sig till. Särskilt om de har en 

personlighet som studenten själv vill identifiera sig med. 
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Majoriteten av studenterna uttrycker ett önskemål om att få komma och hälsa på 

organisationen för att få en känsla av själva kontoret och möta de anställda i deras naturliga 

miljö. Studenterna berättar även att det är viktigt att organisationen tar sig tid att mötas 

personligen. Detta då det gör att studenterna, i egenskap av potentiella arbetstagare, upplever 

att de är viktiga och värda att lägga tid på. Ytterligare ett önskemål är att få möta mer seniora 

profiler från organisationen eftersom dessa kan berätta mer om hur arbetsgivaren verkligen är 

än en person som är relativt nyanställd. Även Internship tas under några intervjuer upp som 

ett bra sätt att få kontakt med anställda och för att få inblick i den organisationskultur som 

finns hos arbetsgivaren.  

5. Analys 

Nedanstående analysmodell ämnar förklara hur vi systematiskt presenterar studiens data 

under respektive rubrik samt vilka teorier som används som huvudunderlag för respektive del. 

 

5.1	  
Forskningsfråga	  1	  

• 	  5.1.1	  Kultur 	   	   	   	   	  Kopplat	  till	  tidigare	  teorier	  och	  	  
• 	  5.1.2	  Utvecklingsmöjligheter	   	   	   	  forskning	  kring	  Employer	  Branding	  
• 	  5.1.3	  Arbetsgivarens	  rykte	  	  	   	   	   	  och	  	  WoM 	   	   	  

	   	   	   	  	  

5.2	  
Forskningsfråga	  2	  

• 	  5.2.1	  Tillvägagångssätt	   	   	   	  Kopplat	  till	  Socialkontruktivism	  
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5.1 Vilka aspekter är viktiga för att ekonomistudenter ska vilja identifiera sig 

med en arbetsgivare? 

I resultatet kunde vi se att tre aspekter var av störst vikt vid ställningstagandet huruvida denna 

målgrupp vill identifiera sig med en arbetsgivare. Dessa var kultur, utvecklingsmöjligheter 

och arbetsgivarens rykte.  

5.1.1 Kultur 

Tidigare forskning har lyft fram kultur som en av de avgörande aspekterna för att 

arbetsgivarvarumärket ska kunna bli ledande (Rampl, 2014). Även i denna studie har kultur 

visat sig vara av stor vikt, men här när det kommer till viljan att identifiera sig med en 

arbetsgivare. Med stöd i tidigare forskning kan en förklaring till detta vara att det är större 

chans att det uppstår en bra match mellan arbetstagare och arbetsgivare om de har liknande 

värderingar, kultur och mål (Kristof-Brown et al., 2005). De intervjuade talar om kultur i form 

av bland annat värderingar och hur det är viktigt att organisationen står för samma etiska 

principer som dem själva. Några av de intervjuade nämner även att de är viktigt att det finns 

en målkongruens mellan deras egna mål och organisationens. Detta tas upp i samband med att 

studenterna pratar om utvecklingsmöjligheter. De vill arbeta för en organisation som erbjuder 

utvecklingsmöjligheterna och där de får känslan av att organisationen vill satsa på sina 

arbetstagare, vilket speglas av organisationskulturen. De eftersöker även en prestigelös kultur 

och ser gärna att arbetstagarna hjälper varandra istället för att det är intern konkurrens. Detta 

eftersom de själva ser sig som prestigelösa personer och kan identifiera sig med den typen av 

människor och kultur. 

Då tidigare forskning lyfter fram vikten av att organisationer förstår både befintliga och 

potentiella arbetstagares preferenser (Ottosson & Parment, 2013:196) är det viktigt att ta 

studenternas önskemål kring kulturen på allvar. Inte minst blir det viktigt att organisationen 

har en tydlig och uttalad organisationskultur för de redan befintliga arbetstagarna. Detta då det 

är en förutsättning för att skapa en tydlig organisationsidentitet (Ottosson & Parment, 

2013:194; Backhaus & Tikoo, 2004). Vi argumenterar även, att det är viktigt att 

organisationer satsar mer resurser på att kommunicera sin kultur externt i sitt 

arbetsgivarvarumärke, något tidigare forskning antytt vara bristfälligt (Ottosson & Parment, 

2013:196). 
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5.1.2 Utvecklingsmöjligheter 

För att en arbetsgivare ska upplevas som attraktiv har tidigare forskning visat att 

arbetsinnehåll är en avgörande aspekt för att arbetsgivarvarumärket ska kunna bli ledande 

(Rampl, 2014). Utifrån denna studies resultat är detta däremot inte en avgörande aspekt när 

det kommer till viljan att identifiera sig med en arbetsgivare. Detta behöver dock inte betyda 

att denna aspekt inte är av vikt överhuvudtaget, utan att det istället kan bero på att de 

arbetsgivare som studenterna upplever som intressanta erbjuder ett liknande arbetsinnehåll 

och det avgörande valet därför görs med hänsyn till andra aspekter. Studiens resultat visar att 

det bland annat är utvecklingsmöjligheter som istället blir en av de avgörande aspekterna. 

Lika viktigt som det är att få in kulturen i det externa Employer Branding-arbetet, anser vi 

därför att det är att organisationen förmedlar de utvecklingsmöjligheter som de kan erbjuda 

sina arbetstagare. 

Utifrån studiens resultat är det med andra ord tydligt att både kultur och 

utvecklingsmöjligheter är viktiga aspekter för att studenterna ska vara villiga att identifiera sig 

med en organisation och, med anledning av detta, villiga att etablera en långsiktigt hållbar 

relation med arbetsgivaren. Några av studenterna säger till exempel att de inte vill arbeta för 

en organisation som arbetar på ett oetiskt sätt utan att organisationen bör ha någon slags etisk 

kompass gällande till exempel arbetssätt och samarbetspartners. Detta får stöd i tidigare 

forskning som har visat att för att arbetsgivaren ska upplevas som attraktiv måste bilden av 

denne stämma överens med bilden som studenten har av sig själv (Backhaus & Tikoo, 2004; 

Sivertzen et al., 2013). Detta kan i så fall även förklara varför de flesta studenterna inte vill 

arbeta för en organisation vars enda syfte är att gå med vinst. De flesta ställer kravet att de vill 

att organisationen ska bidra till någonting större, som till exempel att bidra med 

samhällsutveckling eller med hållbar utveckling. Om organisationen kan möte dessa krav kan 

det skapas en bra match mellan organisation och arbetstagare, vilket enligt tidigare forskning 

även gör att studenten kommer vara villig att rekommendera arbetsgivaren till andra (Cable & 

Judge, 1996). Detta leder oss in på nästa viktiga aspekt; arbetsgivarens rykte.  

5.1.3 Arbetsgivarens rykte 

Studenterna i denna studie söker gärna arbete hos en arbetsgivare som i ett senare skede är 

värdefull att ha på CV:t, vilket de anser ger en fördel till större organisationer då de ofta är 

mer välkända. Samtidigt som de efterfrågar en prestigelös organisationskultur vill majoriteten 



23 
 

av dem alltså arbeta för en prestigefull arbetsgivare. Då arbetsgivarens rykte är beroende av 

hur människor pratar om arbetsgivarvarumärket är det av stor vikt att det sprids en positiv 

WoM, vilket även tidigare forsking har indikerat (Hoye & Lievens, 2007). Till skillnad från 

andra kanaler där arbetsgivaren själv kan styra bilden som ges, är WoM bortom 

organisationens kontroll (ibid). Utifrån studiens resultat kan det dock argumenteras för att 

finns saker som organisationen kan påverka. Studenterna uttrycker dels att de lyssnar mer på 

personer som är i en liknande kontext som de själva, vilket till exempel skulle kunna innebära 

information från en studiekamrat som har haft kontakt med arbetsgivaren. Med stöd i tidigare 

forskning (Ottosson & Parment, 2013:194; Backhaus & Tikoo, 2004) argumenterar vi 

dessutom för att organisationen till viss del kan påverka att huruvida den information som 

sprids om organisationen är sanningsenlig eller inte. Har organisationen en tydlig identitet 

internt som de befintliga arbetstagarna delar, så är det större chans att dessa pratar gott om 

organisationen och att andra i sin tur får en positiv bild. Detta blir av stor vikt, särskilt med 

tanke på att tidigare forskning visat att negativ WoM ofta ha större påverkan än positiv och 

kan orsaka avgörande skador för organisationens rykte (Hoye & Lievens, 2007). 

På tal om en sanningsenlig bild av organisationen efterfrågar studenterna i denna studie en 

mer nyanserad bild. De vill med andra ord inte endast få positiv information då detta gör att 

informationen inte blir trovärdig. Den bild som arbetsgivare kommunicerar externt bör därför 

bli mer sanningsenlig. Blir den inte det blir det omöjligt för en potentiell arbetstagare att ta ett 

ställningstagande huruvida denne kan identifiera sig med arbetsgivaren, eftersom arbetstagare 

jämför bilden av sig själva med bilden av arbetsgivaren (Ottosson & Parment, 2013:194; 

Backhaus & Tikoo, 2004; Kristof-Brown et al., 2005), och således blir det omöjligt att skapa 

förutsättningar för en långsiktigt hållbar relation. Tidigare forskning (ibid:199) har visat att 

det är viktigt att organisationer är självkritiska i sitt arbete med Employer Branding och denna 

studies resultat blir ett kvitto på det. Om studenterna inte ser sig själva som helt perfekta blir 

det svårt för dem att identifiera sig med en organisation som framställs som perfekt. Trots att 

en mer nyanserad bild efterfrågas visar resultatet i denna studie att WoM och organisationens 

rykte måste vara övervägande positivt för att studenterna ska vara villiga att identifiera sig 

med arbetsgivarvarumärket. Mycket tyder dock på att arbetsgivare hade tjänat på att våga ge 

en mer nyanserad bild av sig själva så länge det som är negativt inte går utanför ramen för den 

potentiella arbetstagarens etiska principer. 
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5.2 Vilken typ av information efterfrågar studenterna för att kunna göra ett 

ställningstagande kring huruvida de vill identifiera sig med en arbetsgivare? 
 

5.2.1 Tillvägagångssätt  

 

Innan ekonomistudenterna kan göra ett ställningstagande kring huruvida de vill identifiera sig 

med en arbetsgivare, berättar de att den potentiella arbetsgivaren måste fånga deras intresse. I 

ett första steg kan därför all typ av information vara av betydelse för ställningstagandet. 

Employer Branding handlar om att differentiera sig från sina konkurrenter (Sivertzen et al., 

2013:474) och om att nå ut med sin organisationsidentitet till potentiella arbetstagare 

(Ottosson & Parment, 2013:193). De intervjuade föreslår att arbetsgivare ska synas på till 

exempel arbetsmarknadsmässor för att visa att de finns. Detta för att nå ut i ett mass branding-

syfte, som en av intervjupersonerna uttrycker det. Några studenter nämner även att LinkedIn 

kan vara ett bra sätt för organisationer att nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke så att 

potentiella arbetstagare får kännedom om dess existens.  

 

Studenterna i studien berättar att de inte anser att den information som finns att tillgå på 

hemsidor och arbetsmarknadsmässor är tillräcklig för att de ska kunna göra ett 

ställningstagande huruvida de vill identifiera sig med en arbetsgivare. Enligt 

socialkonstruktivismen är det genom samtal som våra tankar, åsikter och känslor för andra 

blir mer uppenbara och verkliga (Berger & Luckmann, 2003:177f). I linje med detta berättar 

studenterna i denna studie att det är genom samtal, med en organisationsrepresentant eller 

någon som har en relation till arbetsgivaren, som de intervjuade upplever att de får tillräckligt 

med information för att kunna skapa sig en bild av arbetsgivaren och först då som de kan ta 

ett ställningstagande.  

 

Det finns inte mycket forskning som tar hänsyn till att en potentiell arbetstagare påverkas av 

sociala influenser, utan denne har oftast setts som en enskild beslutsfattare (Hoye & Lievens, 

2007). Dessutom har ingen hänsyn tagits till att beslutet ofta baseras på information från ett 

flertal olika källor (ibid). Vi menar att resultatet i denna studie indikerar att nuvarande 

forskning är bristfällig då studenterna i denna studie berättar att de i allra högsta grad 

påverkas av sin omgivning och att de alla använder sig av ett flertal olika källor för att skapa 

en rättvis bild av organisationen. Tidigare forskning har också visat att när en potentiell 
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arbetstagare initialt vill veta mer om en arbetsgivare rådfrågar denne personer i sin närhet, 

eller personer som redan arbetar i organisationen (Hoye & Lievens, 2007). Intervjupersonerna 

i denna studie rådfrågar personer, men berättar även att de i det initiala stadiet först måste ha 

fått ett intresse för arbetsgivaren innan de själva söker information aktivt. 

Genomgående bland de intervjuade anses WoM vara mer trovärdig än andra källor, vilket 

redan nämnts under aspekten rykte. Studenterna berättar att de lyssnar på personer i deras 

omgivning, till exempel vänner och familj som de anser vill dem väl. Att dessa personer är en 

mer trovärdig källa än en mindre välkänd person kan relateras till socialkonstruktivismens sätt 

att förklara hur vi identifierar oss med andra genom typifiering (Berger & Luckmann, 

2003:43). Detta kan förklara det som studenterna säger när de beskriver att de lägger olika 

vikt vid det som sägs beroende på vem som säger det. En av de intervjuade beskriver till 

exempel att en gnällig person inte kan bidra med negativ WoM på samma sätt som en positiv 

person. Detta på grund av vetskapen att informationen från personen oftast är negativ, men 

även på grund av att den intervjuade inte kan identifiera sig med den gnälliga personen, utan 

ser sig själv som en positiv person. Som sagts ovan är intervjupersonerna nämligen mer 

villiga att lyssna på personer som de kan identifiera sig med och som befinner sig i samma 

kontext. Detta stärker ytterligare socialkonstruktivismens teori om typifiering där en mer 

välkänd person kan kategoriseras mer noga (ibid).  En noggrann kategorisering underlättar 

ställningstagandet huruvida, i detta fall, studenten vill identifiera sig med personen som 

informationen kommer från (ibid).  

5.2.2 Typ av information 

 

Efter att ha undersökt hur studenterna går till väga redogör vi här för vad ekonomistudenterna 

efterfrågar ytterligare för att kunna göra ett ställningstagande kring huruvida de vill identifiera 

sig med en arbetstagare. Som tidigare nämnts är ett av de mest frekventa önskemålen att de 

vill få en mer nyanserad bild av en potentiell arbetsgivare för att denna ska upplevas som 

trovärdig. Trovärdig information är något studenterna upplever som svårt att tillgå idag. 

Enligt de intervjuade i denna studie är det den nyanserade bilden som leder till trovärdighet 

och vilja att kunna identifiera sig med en arbetsgivare, även om de efterfrågar att 

arbetsgivarvarumärket har ett övervägande positivt rykte. 

 

Studenterna efterfrågar även mer informella möten med någon från organisationen. Detta 

eftersom de tror att en representant från organisationen påverkas av sin arbetsgivare, vilket 
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gör att studenterna upplever formella möten som mindre trovärdiga. Enligt en av 

intervjupersonerna är en representant tre öl in i en middag den bästa källan vid ett möte med 

någon från en organisation. Enligt teorin om typifiering (Berger & Luckmann, 2003:43) 

skulle detta kunna förklaras genom att denne intervjuperson typifierar en person som 

konsumerat alkohol till en kategori med kriteriet trovärdighet. Detta kan också förklara 

studenternas önskemål att träffa fler seniora profiler, då dessa typifieras som mer trovärdiga, 

men studenterna säger även att de tror att dessa speglar kulturen bäst. Detta stöds mycket 

riktigt av tidigare forskning som visat att de arbetstagare som stannar länge i en organisation, 

är de som matchar organisationens identitet bäst (Chhabra & Scharma, 2014; Bhatnagar & 

Srivastava, 2008; Ottosson och Parment, 2013:190). Utifrån studiens resultat sker typifiering 

likt socialkonstruktivism inte enbart för enskilda individer utan även för en arbetsgivare i sig. 

En välkänd arbetsgivare är lättare att placera inom en viss kategori eftersom kunskapen om 

denna är större än för en liten organisation.  

5.3 Sammanfattning av studiens analys 
 
I ett initialt stadie är all typ av information viktig för att potentiella arbetstagare ens ska få upp 

ögonen för arbetsgivaren. Det är därför viktigt att nå ut till en bred massa genom till exempel 

hemsida, LinkedIn och arbetsmarknadsmässor. Vidare är arbetsgivarens rykte en värdefull 

aspekt då dessa studenter vill känna sig stolta över vart de arbetar, vilket gör det viktigt att de 

som arbetar för organisationen är rätt för den och sprider positiv information. Efter att ha 

fångat ett första intresse är den personliga kontakten, med personer i ens närhet men också 

med personer från organisationen, viktig. Detta bland annat för att kulturen är avgörande för 

om studenterna ska vara villiga att identifiera sig med arbetsgivaren och att det är svårt att få 

en känsla för kulturen utan ett företagsbesök eller ett möte med befintliga arbetstagare, gärna 

seniora. Den information som kommer från en person som studenten kan identifiera sig med 

ses som mer värdefull och detta kan bero på att ekonomistudenten kan känna igen sig i 

personen för att denne befinner sig i samma kontext eller upplevs som lik en själv, men även 

för att studenten vet att personen vill denne väl. Lägger arbetsgivaren tid på det personliga 

mötet upplever studenterna att de erhåller tillräckligt mycket information för att kunna ta ett 

ställningstagande om huruvida denna vill identifiera sig med arbetsgivaren. Dessutom anser 

studenterna att detta indikerar att arbetsgivaren är villig att satsa på dem och att de därför har 

möjlighet att utvecklas, vilket är en viktig aspekt för de intervjuade för att de ska kunna 

identifiera sig med organisationen och för viljan att skapa en långsiktigt hållbar relation. Det 

är även viktigt att det finns ett utvecklingstänk i organisationen och att de bidrar till samhället 
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på ett eller annat vis. Därför kan det vara värdefullt att lyfta fram sådana aspekter i 

organisationens Employer Branding-arbete för att attrahera rätt arbetstagare. Både tidigare 

forskning och denna studies resultat visar hur viktigt det är att det är en match mellan 

befintliga arbetstagare/organisationens identitet och den potentiella arbetstagaren. Detta talar 

även för hur viktigt det är att arbetsgivaren ger den nyanserade bild av sig själv som 

studenterna efterfrågar eftersom den information de erhåller från organisationer idag många 

gånger upplevs som för bra för att vara sann. Då en potentiell arbetstagare sällan ser sig själv 

som perfekt kan därför få svårt att identifiera sig med en organisation som utger sig för att 

vara perfekt. Studenterna i denna studie tycker att det är okej att höra negativa saker om 

organisationen, så länge de positiva är övervägande, och så länge det negativa med 

organisationen inte går emot deras etiska principer.  

6. Slutsats 

Denna studie syftade till att undersöka hur ekonomistudenter kan ta ställning till huruvida de 

vill identifiera sig med en potentiell arbetsgivare. Detta genom att se vilka aspekter och vilken 

typ av information som är avgörande för deras ställningstagande.  

Studien har visat att de aspekter som är av stört vikt för att dessa studenter ska vara villiga att 

identifiera sig med en arbetsgivare är följande: 

• Kultur 

• Utvecklingsmöjligheter 

• Arbetsgivarens rykte 

När det kommer till vilken typ av information studenterna efterfrågar för att kunna göra ett 

ställningstagande kring huruvida de vill identifiera sig med en arbetsgivare är det: 

• En nyanserad och trovärdig information (transparens). 

• Word-of-Mouth.  

• Personliga möten. 
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Tolv intervjuer kan inte tala för en hel population, men efter avslutad studie kan vi se ett så 

starkt mönster i resultatet att det, även om mer forskning är nödvändig, kan ge en indikation 

till organisationer att:  

• De bör se över hur väl dess arbetsgivarvarumärke stämmer överens med 

organisationens identitet i realiteten. 

• Arbetet med Employer Branding bör fördelas lika på interna och externa aktiviteter. 

• Se till att det är rätt personer som representerar organisationen. 

Vad som upplevs som en bra kultur, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott rykte är 

individuellt och det finns ingen universell lösning på hur en arbetsgivare skapar ett ledande 

arbetsgivarvarumärke som alla arbetstagare vill identifiera sig med. Vad organisationer 

däremot kan göra är att lyssna på vad potentiella arbetstagare efterfrågar för att det ska bli en 

bra match mellan de båda parterna. Studenterna i denna studie eftersöker mer nyanserad 

information om olika arbetsgivare för att kunna göra ett ställningstagande huruvida de vill 

identifiera sig med organisationen. Idag är det, på grund av bristande transparens och 

nyansering, många gånger svårt för en arbetsgivare att differentiera sig från sina konkurrenter. 

Om organisationen attraherar personer som delar dess grundläggande identitet är det större 

chans att de talar gott om organisationen till andra. Ett känt arbetsgivarvarumärke kan tyckas 

sälja sig självt och vissa kanske tycker att det därför inte behöver läggas mer resurser på 

Employer Branding, men det handlar inte längre bara om att attrahera de mest kvalificerade 

arbetstagarna, utan om att attrahera rätt arbetstagare. Därför är dags att arbetsgivare börjar 

kommunicera en korrekt bild av organisationen istället för vad de tror att potentiella 

arbetstagare upplever som attraktivt. Detta för att skapa mer långsiktigt hållbara relationer och 

minska risken för utbrändhet och psykosocial ohälsa. 

Eftersom samtal och typifieringar har varit ett bra analysverktyg i denna studie tror vi att det 

kan gälla även för andra studier inom Employer Branding. Med andra ord tror vi att denna 

studie indikerar att Socialkonstruktivism kan användas inom ramen för Employer Branding-

forskning och således bidrar studien även teoretiskt.  
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6.1 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 

Urvalet i denna studie är begränsat till studenter som är medlemmar i ett talangnätverk. De 

har goda universitetsbetyg och har, i olika grad, arbetserfarenhet relaterad till deras 

utbildning. När dessa personer tar examen kommer de förmodligen inte ha några större 

svårigheter att få arbete. Det hade därför varit intressant att göra en liknande studie med en 

målgrupp med sämre förutsättningar och kanske därför färre valmöjligheter. Detta för att se 

om resultatet blir annorlunda. Studien skulle kunna göras med utgångspunkt i Maslows 

behovhierarki för hur mänskliga behov prioriteras. Hierarkin består av olika steg som kan 

samexistera, där behoven högst upp inte blir viktiga förrän de nedan är tillfredsställda. Det 

sista steget i denna hierarki är självförverkligande (Maslow, 1943) där vi menar att 

studenterna i denna studie befinner sig då de inte oroar sig för till exempel lön och en trygg 

anställning, utan eftersöker en arbetsgivare som bidrar till någonting meningsfullt. Med 

anledning av att vi tror att en person med sämre förutsättningar har andra preferenser vore 

därför en sådan studie intressant. 

Ytterligare en begräsning med dennas studie är att den har vänt sig till intervjupersoner där 

majoriteten vill arbeta för en stor organisation med ett välkänt arbetsgivarvarumärke. Det har i 

studien kommit fram att det är viktigt att en arbetsgivare syns i olika kanaler för att 

studenterna överhuvudtaget ska veta om dess existens. Med anledning av detta föreslås en 

studie om hur små organisationer med knappa resurser kan skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke för att attrahera potentiella arbetstagare. 

Eftersom denna studie endast undersöker ekonomistudenters preferenser, vore det intressant 

att undersöka vilka aspekter som är viktiga för personer inom andra branscher. Särskilt 

branscher som har lättare att upplevas som existensberättigade utöver sin produkt eller tjänst. 

Till exempel är det kanske lättare för en arbetsgivare inom sjukvården att upplevas som 

existensberättigad då många av dessa arbetsgivare kan hävda att de räddar liv. Kan detta ha 

betydelse för studenters preferenser då arbetet i sig lättare kan upplevas som meningsfullt? 
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Bilaga I  

Öppen intervjuguide 

Bakgrund  

• Berätta lite om vad du studerar för inriktning 

• När förväntas du ta examen? 

• Vilken bransch skulle du önska arbeta inom när du är klar? 

o Industri? Område? 

o Privat/offentlig sektor?  

• Hur kommer det sig att du är intresserad av denna bransch? 

Potentiella arbetsgivare – värdefulla aspekter 

• Definiera vad du menar med… (olika aspekter de tar upp) 

• Varför är denna viktig för dig? 

o Drömarbetsgivare 

o Varför? (svar) 

o Kan du ge exempel på en arbetsgivare som har (svar) men som du ändå inte 

vill arbeta hos och i så fall, varför? 

Kontakt med potentiella arbetsgivare 

• Berätta om hur du går till väga för att få information kring potentiella arbetsgivare?  

• Marknadsföringskanaler?  

• Trovärdighet beroende på kanal? 

Information 

• Någonting som du önskar mer av? 

• Okända arbetsgivare – hur väcka ditt intresse? 

OBS. Bakgrund och fetstilta frågor har använts. Det andra är följdfrågor som ställts vid 

behov.



Bilaga II 

Hej XXX 

I Novas och Universums intresse skriver jag och min studievän Mimmi Alexandersson en 

uppsats inom området Employer Branding.  

Visste du att majoriteten av dagens unga vill kunna identifiera sig med sin kommande 

arbetsgivare? Känner du igen dig? Vänligen läs vidare.  

Vi har nu kontaktat DIG i egenskap av ekonomistudent i slutet av din utbildning och är 

intresserad av DINA tankar kring potentiella arbetsgivare. Hur går DU till väga för att ta reda 

på om en organisation kan vara rätt för dig innan du väljer att skicka in en ansökan?  

Det ligger både i DITT och arbetsgivares intresse att bli mer transparenta för att förutspå en 

bra match. Inte bara för att rätt man på rätt plats gör ett bättre arbete utan också för att 

undersökningar visat hur en fel match kan leda till ohälsa i form av depression och 

utbrändhet. Hjälp oss därför att berätta hur ni går till väga och vilken information ni önskar 

för att kunna avgöra detta på förhand. 

Deltagandet i denna intervju är självklart frivilligt. Om du ställer upp kommer dina svar 

att behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi kommer avidentifiera dig i högsta möjliga 

mån och dina personuppgifter kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Du kan dessutom när som helst under intervjun välja att avbryta eller att inte svara på 

specifika frågor. 

Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter. Vi är flexibla gällande plats och tid men gärna så 

snart som möjligt. Är detta någonting du kan tänka dig? Snälla kontakta mig om du vill veta 

mer eller med plats- och tidsförslag.  

Tusen tack på förhand! 

Med vänlig hälsning,  

Mimmi och Sofi  

 


