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Sammandrag: Tidigare forskning inom arbetsgivarvarumärkeshantering som 

fokuserat på arbetstagarens synvinkel har främst uppmärksammats från den 

potentiella arbetstagarens synvinkel samt förbisett att ta i beaktande tiden före och 

under anställning. Därmed är det övergripande syftet med denna avhandling att 

utforska och öka förståelse för arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och 

under anställning, från arbetstagarens synvinkel.  

Den teoretiska referensramen inleder med en diskussion kring vad 

arbetsgivarvarumärkeshantering är och behandlar sedan den externa och interna 

sidan av arbetsgivarvarumärkeshantering. Därefter behandlas litteraturen gällande 

arbetsgivarvarumärkeshantering samt dess koppling till företagsrykte och det 

psykologiska kontraktet. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

sammanfattning som binder ihop de olika delarna.  

Undersökningens empiriska del utfördes som en kvalitativ enfallsstudie av tolv stycken 

nyligen utexaminerade Hankenalumner. Materialet samlades in genom semi-

strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av kategorisering och jämförelse. 

Undersökningens resultat stöder i sin helhet tidigare forskning, men lyfter även fram 

nya aspekter från arbetstagarens synvinkel. Resultatet visar bland annat vad som gör 

en arbetsgivarimage attraktiv, vad arbetstagare värdesätter under anställning och 

hurdana kopplingar det finns mellan tiden före och under anställning. Därmed visar 

också undersökningen hur arbetsgivarvarumärkeshantering kan ses som en process.  

Nyckelord: Arbetsgivarvarumärkeshantering, arbetstagarens synvinkel, 

arbetsgivarimage, organisationsidentitet, organisationskultur, engagemang  
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1 INLEDNING 

Under de senaste 17 åren har Universum undersökt högskolestuderandes och 

högskoleutbildades uppfattningar gällande arbetslivet och arbetsgivare i Finland. 

Undersökningarna har hjälpt både små och stora organisationer attrahera, 

rekrytera och engagera rätt arbetstagare.  Universum utför årligen en undersökning 

av högskolestuderanden. (Universumglobal 2014) Under de senaste åren har 

undersökningens resultat fått mer och mer uppmärksamhet hos media och företag.  

Varumärken hör till företagens mest värdefulla tillgångar och stora satsningar görs på 

detta fält (Backhaus & Tikoo 2004). Trots att satsningarna oftast berör produkter och 

företagets varumärke, kan varumärkeshantering även tillämpas på personalledning 

(eng. human resource management) (Backhaus & Tikoo 2004). Tillämpningen av 

varumärkeshanteringsprinciper på personalledning kallas 

arbetsgivarvarumärkeshantering (eng. employer branding) (Martin, Gollan & Grigg 

2011; Priyadarshi 2011; Edwards 2010; Backhaus & Tikoo 2004).   

Arbetsgivarvarumärkeshantering handlar om att attrahera potentiella arbetstagare 

samt behålla och engagera nuvarande arbetstagare (Edwards 2010; Backhaus & Tikoo 

2004).  

Det första man tänker på när man hör begreppet arbetsgivarvarumärkeshantering är 

troligen ett marknadsföringskoncept. Begreppet har sitt ursprung i marknadsföring 

men är lika aktuellt inom personalledning i dagsläget (Edwards 2010). I dagens 

konkurrenskraftiga marknad har företag börjat värdesätta humant kapital allt mer, det 

vill säga färdigheterna, erfarenheterna och kunskaperna hos arbetstagare. Företag har 

ytterligare börjat utveckla strategier för att locka till sig och behålla kunnig personal för 

att uppnå konkurrensfördelar på marknaden (App, Merk & Büttgen 2012; Moroko & 

Uncles 2008).  

Enligt Universums undersökning 2014 erbjuder den ideala arbetsgivaren mångsidiga 

arbetsuppgifter, en vänlig arbetsmiljö, bra ledarskap, respekt gentemot arbetstagarna 

och en konkurrenskraftig lön (Universumglobal 2014). För att locka till sig och behålla 

unga arbetstagare, bör företag med andra ord kommunicera att de erbjuder detta åt 

potentiella och nuvarande arbetstagare. Detta verkar som en enkel lösning, men vad är 

det egentligen som unga arbetstagare söker och värdesätter hos arbetsgivare och i 

arbetsförhållanden? I denna undersökning låter vi nyligen utexaminerade ekonomer 

från Svenska Handelshögskolan, med andra ord Hankenalumner, svara på denna fråga.  
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1.1. Problemområde 

Backhaus och Tikoo (2004) lyfter fram i sin artikel att begreppet ”employer branding” 

år 2004 fick 3000 träffar på internet på sökfunktionen Google. I dagens läge 

(24.8.2014) ger samma sökord kring åtta miljoner träffar. Ett ökat intresse och antal 

publikationer bland både yrkesutövare och marknadsförare har uppstått (Martin, 

Gollan & Grigg 2011; Martin, Beaumont, Doig & Pate 2005; Backhaus & Tikoo 2004). 

Trots detta är den akademiska forskningen gällande konceptet begränsad och kräver 

mer uppmärksamhet (Martin, Gollan & Grigg 2011; Edwards 2010; Backhaus & Tikoo 

2004).  

I företagens verksamhetsberättelser prisas ofta människorna som företagens viktigaste 

resurser och/eller deras varumärken som de största tillgångarna (Ambler & Barrow 

1996:185). Ambler och Barrow (1996) var de första som lyfte fram användbarheten av 

arbetsgivarvarumärkeshantering och relevansen det har i koppling till personalledning 

genom att koppla ihop människorna med varumärket. Varumärkeshantering associeras 

traditionellt med marknadsföring men efter granskning av litteraturen inom 

arbetsgivarvarumärkeshantering är det tydligt att konceptet har klara kopplingar 

mellan fälten marknadsföring och personalledning (se bl.a. Edwards 2010; Martin 

2009; Moroko & Uncles 2008; Martin et al. 2005; Backhaus & Tikoo 2004; Ambler & 

Barrow 1996). Enligt Das och Rao (2012) är ett effektivt arbetsgivarvarumärke centralt 

för att uppnå konkurrensfördelar i dagsläget. I och med att intresset och betydelsen av 

konceptet arbetsgivarvarumärkeshantering har ökat, kräver det även uppmärksamhet 

inom forskning om personalledning (Edwards 2010).  

Hittills har forskningen inom arbetsgivarvarumärkeshantering varit knapp (App, Merk 

& Büttgen 2012; Lievens 2007; Martin et al. 2005). Forskning som utförts har i relativt 

stor utsträckning fokuserat på litteraturöversikter för att bygga upp teoretiska modeller 

(se t.ex. Edwards 2010; Backhaus & Tikoo 2004). De empiriska studier som utforskat 

fenomenet från arbetstagarnas synvinkel, som i själva verket är i fokus inom 

arbetsgivarvarumärkeshantering i och med att det handlar om att attrahera samt 

behålla och engagera arbetstagare, har dessutom främst varit kvantitativa. Bland annat 

Moroko och Uncles (2008) lyfter fram att det saknas forskning som tar i beaktande 

nuvarande och potentiella arbetstagares synvinkel.   

Än så länge har arbetsgivarvarumärkeshantering med fokus på arbetstagare främst 

fokuserat på frågor angående hur företag lyckas locka till sig och rekrytera nya talanger 
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till företagen (Martin, Gollan & Grigg 2011; Maxwell & Knox 2009). Detta har 

framförallt berott på ”talangkriget” som sägs karaktärisera arbetsmarknaden från 

1990-talet fram till den ekonomiska krisen 2007-2008 (Martin, Gollan & Grigg 2011). 

Det har lett till att arbetsgivarvarumärkeshantering i detta avseende kopplats ihop mer 

med den externa sidan av arbetsmarknaden där fokus varit på potentiella arbetstagare 

(Martin, Gollan & Grigg 2011; Priyadarshi 2011).   

Få studier har publicerats (se t.ex. Punjaisri & Wilson 2007; Maxwell & Knox 2009) 

med den nuvarande arbetstagaren som utgångspunkt. Fåtal studier har likväl 

publicerats (se t.ex. Lievens 2007) där man både undersökt tiden före och under 

anställning. I dagsläget saknas därmed kvalitativa studier från den nuvarande 

arbetstagarens perspektiv där tiden före och under anställning granskas, vilket utgör en 

stark grund för denna undersökning.  

1.2. Syfte  

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska och öka förståelse för 

arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under anställning, från 

arbetstagarens synvinkel.  

Som stöd för syftet ställs följande forskningsfrågor:  

- Vad påverkar arbetstagare då de väljer att söka till en viss arbetsgivare?  

- Vad värdesätter arbetstagare under anställning?  

- Vad påverkar arbetstagares engagemang och lojalitet? 

1.3. Avgränsningar 

I den teoretiska referensramen diskuteras arbetsgivarvarumärkeshantering från såväl 

arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. Trots att fokus i avhandlingen är 

arbetstagarens synvinkel är det motiverat att lyfta fram båda sidorna för att få en 

utförlig helhetsbild av området. I den teoretiska referensramen behandlas inte 

arbetstagarvarumärkeshantering (eng. employee branding). Detta har bortlämnats 

eftersom det finns delade åsikter gällande om arbetsgivarvarumärkeshantering och 

arbetstagarvarumärkeshantering är två skilda områden eller om 

arbetstagarvarumärkeshantering kan anses en del av arbetsgivarvarumärkeshantering. 
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I denna avhandling tolkas trots allt den image som visas utåt genom anställda som en 

del av arbetsgivarvarumärkeshantering.  

I den empiriska delen beaktas endast arbetstagarens synvinkel som stöder sig på det 

övergripande syftet som är att utforska och öka förståelse för 

arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under anställning, från 

arbetstagarens synvinkel. Med andra ord beaktas inte arbetsgivarens synvinkel i denna 

avhandling. För att utforska och öka förståelse för fenomenet har undersökningen även 

avgränsats till att endast beakta nyligen utexaminerade Hankenalumner som varit 

anställda maximalt två år hos nuvarande arbetsgivare.  

1.4. Definitioner av centrala begrepp 

 

 Arbetsgivarvarumärke (eng. employer brand). En sammansättning av de 

funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelarna i samband med 

anställning och som identifieras med det anställande företaget. (Ambler & 

Barrow 1996:187)  

 

 Personalledning (eng. human resource management). En verksamhet i 

företaget som binder samman personalfrågor med organisationens strategiska 

och finansiella mål. (Torrington, Hall & Taylor 2008)  

 

 Arbetsgivarvarumärkeshantering (eng. employer branding). En aktivitet som 

riktar sig mot nuvarande och potentiella anställda med målet att attrahera samt 

behålla och engagera arbetstagare för att uppnå konkurrensfördelar. (App, 

Merk & Büttgen 2012; Edwards 2010; Moroko & Uncles 2008; Backhaus & 

Tikoo 2004)  

 

 Arbetsgivarimage (eng. employer image). Varumärkesassociationer som 

förknippas med arbetsgivaren. Kan delas in i funktionella fördelar (t.ex. lön) 

och symboliska fördelar (t.ex. status). (Lievens 2007; Backhaus & Tikoo 2004)  

 
 Organisationsidentitet (eng. organizational identity). Vad medlemmar av 

organisationen uppfattar, känner och tänker gällande deras organisation. Svarar 

på frågan vem är vi? (Martin 2009; Hatch & Schultz 1997)  
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 Organisationskultur (eng. organizational culture). Ett system av delade 

värderingar (fastställa vad som är viktigt) och normer (fastställa lämpliga 

attityder och lämpligt beteende). (Walton citerad i Chatman & Eunyoung Cha 

2003:21)  

1.5. Avhandlingens struktur 

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. I avhandlingens första kapitel ingår 

problemområdet, syftet, avgränsningarna och centrala begrepp. Avhandlingen 

fortsätter med den teoretiska referensramen. Därefter presenteras avhandlingens 

metod. I det fjärde kapitlet presenteras undersökningens resultat i samband med 

analys av materialet. Det sista kapitlet utgör sammanfattning och diskussion. 

Avhandlingens struktur visas utförligare i figur 1.  

Figur 1 Avhandlingens struktur  

 

• problemområde och syfte

• avgränsningar

• centrala begrepp

• struktur

Inledning

• vad är arbetsgivarvarumärkeshantering

• extern och intern arbetsgivarvarumärkeshantering

• företagsrykte och det psykologiska kontraktet

• sammanfattning

Teoretisk 
referensram

• vetenskapsfilosofi, vetenskapligt angreppssätt, forskningsdesign

• urval och datainsamling

• analys av materialet

• undersökningens forskningskvalitet

Metod

• uppfattning av arbetsgivare och arbetsförhållande före anställning

• förhållande till arbetsgivare och arbetsförhållande under anställning

• vad arbetstagare värdesätter före och under anställning

• arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under  
anställning från arbetstagarens synvinkel

Resultat och Analys

• avslutande sammanfattning och diskussion

• implikationer för företag

• undersökningens begränsningar och förslag till fortsatt 

Sammanfattning och 

diskussion
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2 ARBETSGIVARVARUMÄRKESHANTERING  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för avhandlingen. Kapitlet 

inleder med att ge en definition på vad ett arbetsgivarvarumärke är och fortsätter med 

att diskutera vad arbetsgivarvarumärkeshantering i själva verket är genom att lyfta 

fram en rad olika definitioner. Efter detta presenteras en teoretisk modell som visar 

den externa och interna sidan av konceptet och som samtidigt fungerar som botten för 

diskussionen kring arbetsgivarvarumärkeshantering. Efter detta behandlas litteraturen 

gällande arbetsgivarvarumärkeshantering samt dess koppling till företagsrykte och det 

psykologiska kontraktet. 

2.1. Vad är arbetsgivarvarumärkeshantering?  

Ett arbetsgivarvarumärke (eng. employer brand) är associationer förknippade med 

anställning i ett visst företag (Das & Rao 2012) och är det som differentierar ett företag 

som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo 2004). Arbetsgivarvarumärket skiljer sig från ett 

klassiskt varumärke i och med att det är riktat mot nuvarande och potentiella anställda 

(Moroko & Uncles 2008). Arbetsgivarvarumärkeshantering handlar däremot om den 

aktivitet som företag utövar för att bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke. Detta 

diskuteras grundligare nedan.  

Begreppet varumärkeshantering härstammar från marknadsföringsprinciper och 

handlar i praktiken om att hantera identifiering och differentiering från konkurrenter 

(Aaker 1991). År 1996 visade Ambler och Barrow att varumärkeshantering även är ett 

relevant koncept inom personalledning. Arbetsgivarvarumärkeshantering (eng. 

employer branding) har definierats på olika sätt varav vissa kommer att diskuteras 

nedan för att skapa en helhetsbild över de olika tillämpningarna.  

I dess enklaste form kan man säga att arbetsgivarvarumärkeshantering handlar om att 

tillämpa marknadsföringsprinciper, mer specifikt varumärkeshantering, på 

personalledning (se figur 2) (Martin, Gollan & Grigg 2011; Priyadarshi 2011; Edwards 

2010; Backhaus & Tikoo 2004). Det finns en överensstämmelse om att det är frågan om 

en aktivitet som riktar sig mot potentiella och nuvarande arbetstagare och som 

används av företag för att differentiera sig på marknaden (Priyadarshi 2011; Edwards 

2010; Moroko & Uncles 2008; Backhaus & Tikoo 2004). 

Arbetsgivarvarumärkeshantering används allt mer för att attrahera potentiella 

arbetstagare och engagera nuvarande arbetstagare i organisationen (Priyadarshi 
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2011:511). Det kan därmed även ses som summan av företagets 

kommunikationsåtgärder som riktas åt potentiella och nuvarande arbetstagare (Das & 

Rao 2012). App, Merk och Büttgen (2012) lyfter fram arbetsgivarvarumärkeshantering 

genom att belysa kopplingen mellan personalledning, varumärkeshantering och 

konkurrensfördelar. Enligt dem kan företag uppnå konkurrensfördelar genom att satsa 

på att identifiera, attrahera, utveckla och behålla arbetstagare av hög kvalitet (App, 

Merk & Büttgen 2012). Arbetsgivarvarumärkeshantering kan även ses som en process 

där man skapar en organisationsidentitet och hanterar företagets image som 

arbetsgivare (Das & Rao 2012). Det handlar om att skapa en image av att företaget är 

ett utmärkt ställe att arbeta på och med hjälp av det attrahera potentiella arbetstagare 

samt engagera nuvarande arbetstagare (Das & Rao 2012). Enligt Martin et al. (2005) 

handlar arbetsgivarvarumärkeshantering utförligare om den komplexa uppgiften att 

harmonisera det externa budskapet som riktas mot potentiella arbetstagare med de 

interna uppfattningarna hos nuvarande arbetstagare.  

Figur 2 Arbetsgivarvarumärkeshantering 

 

Backhaus och Tikoo (2004) påpekar att arbetsgivarvarumärkeshantering även är en 

process där man bygger upp en identifierbar och unik identitet som särskiljer företag 

sinsemellan. Edwards (2010) är inne på samma spår men lyfter samtidigt fram 

kopplingen som finns mellan en organisations identitet och dess image. Denna 

tillämpning handlar om betydelsen av att hantera aspekter som berör företagets image 

(som t.ex. att kommunicera företagets värden och principer) för att stärka identiteten 

och vårda arbetsgivarvarumärkets image (Edwards 2010:7).  

Martin, Gollan och Grigg (2011:3618-3619) definierar å andra sidan ett 

arbetsgivarvarumärke som ett generaliserat erkännande för att vara känt bland 

intressenter för att erbjuda anställningsupplevelser av hög kvalité och en särskiljande 
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organisationsidentitet som arbetstagare värderar, är engagerade i och som de gärna för 

fram till andra. Definitionen tangerar därmed frågan gällande kända 

anställningsupplevelser, differentiering och organisationsidentitet. Till intressenterna 

hör bland annat potentiella arbetstagare, men i denna definition lyfts även de 

nuvarande arbetstagarnas roll fram genom att se på det de värderar och engagerar sig 

i samt att se på arbetstagarna som ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.  

Man kan diskutera kring att definitionen preciserar att det skall vara frågan om en 

anställningsupplevelse av hög kvalité. Är det då inte ett arbetsgivarvarumärke om 

anställningsupplevelsen är känd för att ha sämre kvalité? Definitionen tar trots allt 

fasta på frågan att det inte räcker för ett företag att endast ha ett arbetsgivarvarumärke, 

utan företaget måste också vara känt för sitt arbetsgivarvarumärke (Martin, Gollan & 

Grigg 2011). Även Moroko och Uncles (2008:64) understryker att framgångsrika 

arbetsgivarvarumärken kännetecknas av att vara kända och synliga. 

Arbetsgivarvarumärkeshantering handlar därmed också om att hantera företagsrykte 

(eng. corporate reputation) (Martin, Gollan & Grigg 2011).   

Utifrån diskussionen ovan har jag valt att skapa min egen definition av konceptet. I 

denna avhandling kommer arbetsgivarvarumärkeshantering således definieras som en 

aktivitet som riktar sig mot nuvarande och potentiella anställda med målet att 

attrahera samt behålla och engagera arbetstagare för att uppnå konkurrensfördelar 

(App, Merk & Büttgen 2012; Edwards 2010; Moroko & Uncles 2008; Backhaus & Tikoo 

2004).  

2.2. Den externa och interna sidan av arbetsgivarvarumärkeshantering  

Arbetsgivarvarumärkeshantering har en extern och en intern sida. På den externa sidan 

ligger fokus på att attrahera potentiella arbetstagare, medan den interna sidans fokus 

ligger på att behålla och engagera nuvarande arbetstagare. Backhaus och Tikoo (2004) 

var bland de första som presenterade en teoretisk modell (se figur 3) över 

arbetsgivarvarumärkeshantering. Enligt modellen är resultatet av den externa 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen attraktion, medan resultatet av den interna 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen är produktivitet. Den teoretiska modellen 

presenteras på nästa sida och fungerar som botten för den kommande diskussionen.  
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Figur 3 Arbetsgivarvarumärkeshantering: en teoretisk modell  

 

Källa: (Backhaus & Tikoo 2004:505).  

Enligt modellen påverkar arbetsgivarvarumärkeshantering arbetstagarens 

varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. På den externa sidan åskådliggör 

modellen att varumärkesassociationer kopplade till arbetsgivaren skapar 

arbetsgivarimagen som i sin tur påverkar hur attraktiv organisationen är från den 

potentiella arbetstagarens synvinkel. Detta illustreras i den övre linjen av lådor. På den 

interna sidan visar modellen hur organisationsidentitet och organisationskultur 

påverkar lojalitet gentemot arbetsgivarvarumärket som i sin tur påverkar 

arbetstagarnas produktivitet från den nuvarande arbetstagarens synvinkel. Dessutom 

visar modellen att organisationskulturen kan påverka själva arbetsgivarvarumärket 

genom att till exempel en stark organisationskultur kan återspeglas i 

arbetsgivarvarumärket genom arbetstagares ageranden. Den interna sidan illustreras i 

den nedre linjen av lådor.  

Till näst kommer den externa och interna sidan av arbetsgivarvarumärkeshantering att 

diskuteras mer ingående.  

2.2.1. Extern arbetsgivarvarumärkeshantering  

Enligt Backhaus och Tikoos (2004) modell skapar potentiella arbetstagare en viss 

image av arbetsgivare genom de associationer de har gällande arbetsgivaren. Dessa 

associationer ses med andra ord som ett resultat av företagets 

arbetsgivarvarumärkeshantering.  På den externa sidan ligger fokus på att attrahera 

potentiella arbetstagare. Arbetsgivarvarumärkeshantering används därmed för att 

attrahera de rätta arbetstagarna redan från första början (Foster, Punjaisri & Cheng 

2010).  
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Varumärkesassociationer är de tankar och idéer som ett varumärke väcker hos en 

konsument (Aaker 1991). Utifrån associationerna bildas sedan en image. Enligt 

Backhaus och Tikoo (2004:506) handlar effektiv arbetsgivarvarumärkeshantering om 

att företag identifierar de varumärkesassociationer de önskar att 

arbetsgivarvarumärket har och sedan utvecklar dessa. Det är värt att notera att 

potentiella arbetstagare även grundar sina associationer gällande 

arbetsgivarvarumärket utgående från information som arbetsgivaren inte kan påverka 

(Backhaus & Tikoo 2004:506) som till exempel mun till mun kommunikation 

(fortsättningsvis används det engelska begreppet Word-of-Mouth kommunikation) 

(Martin et al. 2005), vilket diskuteras utförligare i kapitel 2.3.1.   

Arbetsgivarimage kan definieras genom att se på dess funktionella och symboliska 

fördelar. Utifrån varumärkesassociationer bildar arbetstagare en arbetsgivarimage som 

delas in i funktionella och symboliska fördelar (Lievens & Highhouse 2003). 

Funktionella fördelar av ett arbetsgivarvarumärke beskriver villkor för ett 

anställningsförhållande som bland annat lön och förmåner (Lievens 2007). Symboliska 

fördelar är exempelvis uppfattningar som har att göra med företagets status (Lievens 

2007). I rekryteringssammanhang attraheras potentiella arbetstagare till ett visst 

företag utgående från till vilken grad de tror att företaget erbjuder de attribut som är 

viktigast för dem (Lievens, Van Hoye & Anseel 2007; Backhaus & Tikoo 2004:505).  

Lievens (2007) understryker att även de nuvarande arbetstagarna har en viktig roll i 

frågan gällande arbetsgivarimage. Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) påpekar att 

arbetsgivarimagen påverkar organisationsidentiteten och vice versa. Detta i och med 

att organisationsidentiteten (organisationsidentitet diskuteras mer ingående i kapitel 

2.2.2.) återspeglar den image organisationens medlemmar har gällande organisationen 

(Backhaus & Tikoo 2004).  Aurand, Gorchels och Bishop (2005) framhäver att 

arbetstagare som är i samförstånd med organisationens varumärke mer sannolikt 

agerar på ett sätt som stöder organisationens image utåt. Detta belyser hur stor vikt 

den interna arbetsgivarvarumärkeshanteringen även har på den externa 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen. Lievens (2007) understryker att det är viktigt för 

företag att kunna harmonisera den externa och interna imagen för att skapa en 

heltäckande bild av arbetsgivarimagen, vilket tyvärr många organisationer misslyckas 

med (Aurand, Gorchels & Bishop 2005).  

Lievens, Van Hoyes och Anseels (2007) forskning visade till exempel att 

arbetsgivarimagen kan variera mellan olika grupper. Deras forskning gällande 
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sökanden (potentiella arbetstagare) och anställda (nuvarande arbetstagare) i den 

belgiska armén, visade att sökanden generellt hade en bättre image av organisationen 

än de anställda. Detta tyder på att sökanden har en optimistisk bild av arbetsgivaren. 

Dessutom visade resultatet att de anställdas syn på imagen var sämre än vad de 

förväntade sig att en utomståendes syn på imagen skulle vara. (Lievens, Van Hoye & 

Anseel 2007)  

Arbetsgivarvarumärkeshantering är användbart då företag vill kommunicera 

symboliska fördelar till potentiella arbetstagare. Symboliska fördelar kan till exempel 

vara attribut som att framstå som en innovativ, trendig, spännande, ung, cool eller 

prestigefull organisation. Detta kan vara karaktärer som potentiella arbetstagare finner 

attraktiva eller intressanta. Då skillnaden mellan arbetsgivares funktionella fördelar 

inte är stor, är de symboliska fördelarna speciellt viktiga för att arbetsgivare skall 

kunna attrahera potentiella arbetstagare samt differentiera sig på marknaden. 

(Backhaus & Tikoo 2004; Lievens & Highhouse 2003)  

Vikten av att skapa och utveckla önskvärda varumärkesassociationer och image har 

uppmärksammats i tidigare forskning om rekrytering. Arbetsgivarimagen har visat sig 

påverka hur attraktiv en arbetstagare är genom att se det från hur en person skulle 

kunna se sig själv passa in i organisationen (eng. person-organisation fit). Potentiella 

arbetstagare jämför då arbetsgivarens image med sina egna behov, sin personlighet och 

sina värderingar samt om arbetstagaren får en positiv självuppfattning av att vara 

medlem av varumärket. (Backhaus & Tikoo 2004; Cable & Judge 1996) 

Enligt modellen kan således arbetsgivarvarumärkeshantering på den externa sidan 

användas för att skapa positiva varumärkesassociationer gällande 

arbetsgivarvarumärket som skapar arbetsgivarimagen och som i slutändan leder till att 

potentiella arbetstagare känner attraktion gentemot arbetsgivaren.  

2.2.2. Intern arbetsgivarvarumärkeshantering  

Enligt modellen kan intern arbetsgivarvarumärkeshantering användas för att påverka 

organisationsidentiteten och – kulturen som i sin tur inverkar på de nuvarande 

arbetstagarnas lojalitet gentemot arbetsgivarvarumärket. Lojalitet påverkar vidare 

arbetstagarnas produktivitet. I motsats till den externa sidan där fokus ligger på att 

attrahera potentiella arbetstagare, ligger det interna fokuset på att behålla och engagera 

de nuvarande arbetstagarna.    
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Organisationsidentitet är vad medlemmar av organisationen uppfattar, känner och 

tänker gällande deras organisation (Hatch & Schultz 1997). Det återspeglar den image 

som organisationens medlemmar har gällande organisationen och handlar om att svara 

på frågan vem är vi? (Martin 2009; Backhaus & Tikoo 2004). Organisationsidentitet 

kan uppfattas som en kollektiv attityd eller en identifierbar karaktär gällande vem 

företaget är som en grupp (Edwards 2010; Backhaus & Tikoo 2004; Albert & Whetten 

citerad i Ashforth & Mael 1989). Organisationsidentitet kan med andra ord också 

användas för differentiering på marknaden (Martin 2009). Organisationsidentiteten 

kan även reflekteras i delade värderingar och uppfattningar, processer och klimat i 

organisationer (Ashforth & Mael 1989). För att påminna om kopplingen mellan 

organisationsidentiteten och den externa imagen påpekar forskning att arbetstagare 

som är i samförstånd med organisationens varumärke, mer sannolikt agerar på sätt 

som stöder organisationens image utåt (Aurand, Gorchels & Bishop 2005; Hatch & 

Schultz 2002).  

Organisationsidentitet är nära anknuten till forskning som lyfter fram frågan gällande 

identifiering med en organisation (eng. organisational identification) i samband med 

arbetsgivarvarumärkeshantering. Arbetsgivarvarumärkeshantering baserar sig på den 

fundamentala tanken om att potentiella och nuvarande arbetstagare känner attraktion 

till vissa aspekter av ett arbetsgivarvarumärke (Edwards 2010). Denna attraktion sägs 

leda till en samhörighetskänsla som motiverar både potentiella och nuvarande 

arbetstagare att känna ett samband mellan sig själva eller delar av deras egen identitet 

och den specifika organisationen (Edwards 2010; Ashforth & Mael 1989). Detta 

samband sägs ta form som identifiering med en organisation (Edwards 2010; Ashforth 

& Mael 1989). 

Ashforth och Maels (1989) forskning argumenterar för hur den sociala identitetsteorin 

har ett samband med organisationer. Enligt Ashforth och Mael (1989) finns det tre 

faktorer som kan öka sannolikheten att arbetstagare identifierar sig med en 

organisation. Dessa tre faktorer är särskiljningsförmåga (eng. distinctivness), prestige 

och framträdande av ute-grupper. Särskiljningsförmågan handlar om differentiering 

från andra grupper och bildandet av en unik identitet. Prestige lyfter å andra sidan 

fram att arbetstagare har lättare att identifiera sig med en organisation om det lyckas 

höja deras personliga självkänsla. Den tredje faktorn, framträdande av ute-grupper, 

lyfter fram att arbetstagare blir mer medvetna om sin inne-grupp då det finns ute-
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grupper att jämföra sig med. Ute-grupper är individer och organsationer som inte är 

medlemmar av den egna gruppen. (Ashforth & Mael 1989)  

Identifiering med en organisation kan leda till bättre engagemang och lojalitet hos 

arbetstagare (Ashforth & Mael 1989). Det kan därmed påverka arbetstagares vilja att 

stanna i företaget och arbeta för företagets bästa. (Edwards & Edwards 2013).  

Dessutom kan identifiering med en organisation bidra med att arbetstagare tar del av 

företagets värderingar och normer och därmed också organisationskulturen (Ashforth 

& Mael 1989). Forskning har argumenterat för att det finns en stark relation även 

mellan organisationskulturen, organisationsidentiteten och identifiering med 

organisationen (Hatch & Schultz 2002).  

Även enligt Backhaus och Tikoo (2004) tyder forskning på att engagemang inom en 

organisation har en koppling till organisationskultur. Organisationskultur är ett 

system av delade värderingar (fastställa vad som är viktigt) och normer (fastställa 

lämpliga attityder och lämpligt beteende) (Walton citerad i Chatman & Eunyoung Cha 

2003:21). Inom organisationer används intern marknadsföring för att skapa en kultur 

som förstärker önskat arbetsbeteende och stöder individens arbetslivskvalitet. Detta 

görs genom att marknadsföra värdet som företagets kultur har för tillfället. 

Organisationskultur handlar också om att skapa en slags samhörighet i företaget som 

motiverar arbetstagare att ta del av organisationens mål och värderingar (Das & Rao 

2012). Organisationskulturen reflekterar även tillbaka på arbetsgivarvarumärket 

genom arbetstagare som till exempel arbetar för att uppnå organisationens mål genom 

önskvärt arbetsbeteende. En unik kultur är svår att imitera och kan därmed hjälpa 

arbetsgivare att differentiera sig på marknaden. (Backhaus & Tikoo 2004) 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004:508) motsvarar lojalitet gentemot 

arbetsgivarvarumärket engagemang. Lojalitet gentemot arbetsgivare kan indelas i 

attitydmässiga faktorer som representerar organisationsidentiteten och 

beteendemässiga faktorer som är kopplade till organisationskulturen, som diskuterades 

ovan. Arbetsgivarvarumärkeshantering används ofta för att påverka 

organisationsidentiteten och – kulturen som i sin tur påverkar lojaliteten gentemot 

arbetsgivarvarumärket. En lojal arbetstagare känner sig fäst vid organisationen och 

stannar inom företaget trots att omständigheterna är sådana att personen borde 

överväga att byta arbetsgivare. (Backhaus & Tikoo 2004) Enligt Ashforth och Mael 

(1989) kan en arbetstagare känna sig lojal mot sin arbetsgivare då organisationen 

fungerar som ett verktyg som stöder personens egna karriärmässiga mål. Denna 
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lojalitet skiljer sig trots allt från den lojalitet som beskrivits hittills eftersom det inte 

inkluderar identifiering med organisationen med dess värderingar och mål (Ashforth & 

Mael 1989).   

Modellen visar därmed att arbetsgivarvarumärkeshantering även har en intern sida, 

där organisationsidentiteten och -kulturen påverkar hur lojala arbetstagare är, vilket i 

sin tur leder till produktivitet hos de nuvarande arbetstagarna. Detta baserar sig på att 

nöjda arbetstagare har visat sig vara mer effektiva samt att arbetstagare med positiv 

attityd inverkar positivt på hur nöjda kunderna är. Med andra ord arbetar arbetstagare 

som känner sig engagerade och kan identifiera sig själv med en organisation 

effektivare. Lojala arbetstagare väljer även att stanna i företaget. (Edwards & Edwards 

2013; Punjaisri & Wilson 2007; Backhaus & Tikoo 2004)  

2.3. Arbetsgivarvarumärkeshantering samt dess koppling till 
företagsrykte och det psykologiska kontraktet 

Backhaus och Tikoos (2004) teoretiska modell är omfattande och har till stor del 

fungerat som grund för forskning som tillkommit efteråt. Forskning har trots allt 

efterlysts där man tar avstånd från det gamla sättet att se på 

arbetsgivarvarumärkeshantering, med andra ord att se det som ett resultat av aktivitet 

som designats av personallednings-, marknadsförings- och 

företagskommunikationsavdelningar (Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011; Martin, 

Gollan & Grigg 2011). Enligt Mosley (2007) har fokus inom 

arbetsgivarvarumärkeshantering hittills fallit på den externa sidan där fokus ligger på 

att attrahera arbetstagare. På den senaste tiden har organisationer trots allt börjat fästa 

mer uppmärksamhet vid att harmonisera den externa och interna sidan av 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen (Mosely 2007). Forskning borde utförligare 

fokusera på att utforska arbetsgivarvarumärkeshantering som en process där till 

exempel arbetstagarna är med och skapar arbetsgivarvarumärket och är engagerade i 

processen (Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011; Martin, Gollan & Grigg 2011).  

Backhaus och Tikoos (2004) modell baserar sig på två skilda linjer, en extern och en 

intern linje. Modellen kan uppfattas bristfällig eftersom den saknar koppling mellan 

nivåerna av extern och intern arbetsgivarvarumärkeshantering. Nedan presenteras 

litteraturen gällande arbetsgivarvarumärkeshantering samt dess koppling till 

företagsrykte och det psykologiska kontraktet. Sambandet visar att det finns en 

koppling mellan de olika nivåerna och att forskning i framtiden bör ta detta i 
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beaktande. Litteraturen om företagsrykte och det psykologiska kontraktet utvidgar 

därmed Backhaus och Tikoos (2004) modell. Dessa två områden fanns med i den 

preliminära teoretiska referensramen och således i intervjuguiden. Då den empiriska 

undersökningen visade att företagsrykte och det psykologiska kontraktet har en 

betydelse inom arbetsgivarvarumärkeshantering, valde jag att lyfta fram och behålla 

dessa i avhandlingen.  

2.3.1. Företagsrykte  

Företagsrykte har en viktig betydelse i samband med arbetsgivarvarumärkeshantering i 

och med att företagsryktet kan påverka och samverka med arbetsgivarvarumärket. 

Forskning hävdar att det till exempel inte räcker för ett företag att vara innovativt, det 

måste också vara känt för att vara det (Martin, Gollan & Grigg 2011). Framgångsrika 

arbetsgivarvarumärken kännetecknas därmed av att vara kända bland både potentiella 

och nuvarande arbetstagare (Moroko & Uncles 2008).  

Med hjälp av ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett positivt företagsrykte strävar 

företag efter att bli en arbetsgivare som arbetstagare i första hand väljer (eng. employer 

of choice) (Edwards 2010; Martin et al. 2005). Edwards (2010) lyfter fram att det finns 

en rad med forskning inom personalpsykologi som har undersökt faktorer som 

påverkar hur attraktiv en organisation är ur potentiella arbetstagares synvinkel. Det har 

en klar anknytning till arbetsgivarvarumärkeshantering i och med att målet är att se till 

att organisationen är identifierbar och attraktiv enligt de potentiella arbetstagarna 

(Edwards 2010). Ett av de viktigaste forskningsresultaten har varit att ett positivt 

företagsrykte ökar sannolikheten för en potentiell arbetstagare att söka till en viss 

organisation (Das & Rao 2012; Edwards 2010; Cable & Turban 2003). Företagets vinst 

har visat sig ha en central betydelse men även annan information som visar att 

företaget är framgångsrikt är betydelsefullt (Edwards 2010). Dessutom visade Cable 

och Turbans (2003) forskning att arbetstagare var villiga att acceptera en mindre lön 

för ett identiskt arbete i ett företag med ett positivt företagsrykte i motsats till ett 

företag med ett negativt företagsrykte. Maxwell och Knox (2009) visade även att 

företagets framgång påverkar nuvarande arbetstagares syn på hur attraktiv en 

organisation är både externt och internt.  

Diskussionen gällande företagsrykte kan grovt indelas i två delar. Den ena delen berör 

den externa delen av företagsrykte som företag inte direkt kan påverka. Den externa 

delen baserar sig bland annat på hurdana uppfattningar potentiella och nuvarande 
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arbetstagare har gällande företaget som till exempel kan basera sig på Word-of-Mouth 

kommunikation. Den andra, interna delen av företagsrykte är å andra sidan det som 

företag försöker påverka internt genom bland annat förstärkande av 

organisationsidentiteten. Forskningen gällande företagsrykte i samband med 

arbetsgivarvarumärkeshantering har karaktäriserats av att även fokusera på det 

ömsesidiga förhållandet som finns mellan den interna organisationsidentiteten och den 

externa imagen (Martin et al. 2005).  

Martin et al. (2005) understryker hur stor betydelse även de nuvarande arbetstagarna 

har då det är fråga om ett företags organisationsidentitet och – image som återspeglas i 

företagsryktet. Nuvarande arbetstagare baserar sin syn på direkta upplevelser och på 

externa intressenters åsikter, med andra ord genom ett samspel av subjektiva 

uppfattningar och utgående från hur andra talar om organisationen (Martin et al. 

2005). Forskning föreslår att en stark och positiv intern identitet och ett starkt och 

positivt varumärke främjar den externa imagen och ryktet (Martin et al. 2005). En 

stark intern identitet kan till exempel skapas genom att engagera arbetstagare i 

organisationen genom positiva psykologiska kontrakt som baserar sig på tillit (Martin 

et al. 2005). Det psykologiska kontraktet diskuteras närmare nedan i kapitel 2.3.2. 

Kopplingen mellan det interna och externa föreslår att företagsrykte likaså drivs från 

insidan ut, där de nuvarande arbetstagarna kan fungera som ambassadörer för 

arbetsgivarvarumärket (Martin, Gollan och Grigg 2011; Martin 2009).   

2.3.2. Det psykologiska kontraktet 

Arbetsgivarvarumärkeshantering har även en koppling till litteraturen gällande det 

psykologiska kontraktet som nu kommer att diskuteras mer ingående. Arbetsavtal 

fungerar som underlag för vad som utgör den distinkta delen av ett arbetsförhållande, 

men ett anställningsförhållande innehåller dock mycket mer än det som står skrivet i 

ett kontrakt (Edwards 2010).  

Under rekryteringsfasen signalerar arbetsgivarvarumärket anställningsfrågor till 

exempel gällande byggandet av en karriär inom företaget, utmaningar och unika 

möjligheter (Backhaus & Tikoo 2004). Dessa signaler kan tolkas som löften av 

potentiella arbetstagare och börja forma psykologiska kontrakt redan under 

rekryteringsfasen (Moroko & Uncles 2008; Backhaus & Tikoo 2004).  
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De oskrivna aspekterna av ett anställningsförhållande har benämnts det psykologiska 

kontraktet och är individens subjektiva uppfattning gällande ömsesidiga förpliktelser 

(Robinson & Rousseau 1994; Rousseau 1990). Förväntningar blir kontraktsenliga då 

individen tror att han eller hon är skyldig till att bidra till exempel med lojalitet och 

uppoffringar i gengäld för incitament som till exempel hög lön och säkerhet över 

arbetsplatsen (Rousseau 1990). Psykologiska kontrakt skiljer sig från förväntningar i 

och med att kontrakten upplevs som löften och är ömsesidiga (Rousseau 1990). Det är 

värt att nämna att dessa löften inte behöver göras uttryckligen utan kan formas på basis 

av förväntningar (Rousseau 1990). Mosley (2007) påpekar att en mer integrerad syn på 

arbetsgivarvarumärket borde klargöra vad en arbetstagare kan förvänta sig av 

organisationen, men även vad som förväntas av arbetstagaren i gengäld.    

Psykologiska kontrakt har delats in i två kategorier för att öka förståelsen för 

fenomenet. Inom litteraturen talar man om transaktions- och relationskontrakt. 

Transaktionskontrakt står för monetära utbyten som till exempel att få lön för att 

utföra ett visst jobb (Rousseau 1990). Relationskontrakt å andra sidan står för 

monetära och icke monetära utbyten och handlar om en öppen överenskommelse 

gällande att skapa och upprätthålla ett förhållande, som till exempel att arbeta hårt och 

vara lojal i utbyte mot att ha säkerhet över sin arbetsplats (Rousseau 1990). Martin och 

Hetrick (citerad i Edwards 2010) lyfter fram en tredje kategori i samband med 

psykologiska kontrakt. Den tredje kategorin berör ideologi och omfattar förväntningar 

gällande att en organisation agerar för ett visst ideologiskt syfte och därmed har vissa 

värderingar och principer (Martin & Hetrick citerad i Edwards 2010).  

Då arbetsgivarvarumärket signalerar tillräcklig och noggrann information kan det 

stöda arbetstagares uppfattningar om organisationen (Foster, Punjaisri & Cheng 2010; 

Moroko & Uncles 2008; Backhaus & Tikoo 2004). Enligt Das och Rao (2012) kan 

företag uppnå framgång och konkurrensfördelar då arbetsgivarvarumärket försäkrar 

att förväntningarna som byggs upp utifrån arbetsgivarvarumärket stämmer ihop med 

verkligheten att arbeta för företaget. Då arbetstagare upplever att det psykologiska 

kontraktet uppfylls kan det påverka positivt på arbetstagares engagemang, motivation 

och tillfredställelse (Patrick 2008). Problem kan uppstå om arbetstagaren haft en viss 

bild av anställningen och detta inte stämmer överens med verkligheten. Forskning har 

visat att brytande av det psykologiska kontraktet kan påverka negativt på arbetstagares 

moral och effektivitet samt öka arbetstagares avsikt att lämna företaget (Foster, 

Punjaisri & Cheng 2010; Robinson & Rousseau 1994). Detta belyser hur viktigt det är 
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för arbetsgivarvarumärket att signalera rätt information till både potentiella och 

nuvarande arbetstagare.  

Det är även relevant att lyfta fram skillnaden angående varifrån uppfattningarna 

härstammar hos de potentiella och nuvarande arbetstagarna. Potentiella arbetstagare 

kommer endast att uppfatta de löften som görs genom den kommunicerade 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen, medan nuvarande arbetstagare baserar sina 

uppfattningar på förväntningar som uppfylls eller inte (Edwards 2010). Personliga 

förväntningar kan även ändras med tiden vilket innebär att det psykologiska kontraktet 

kontinuerligt måste omförhandlas (App, Merk & Büttgen 2012; Patrick 2008).  

Hittills har det psykologiska kontraktet diskuterats med ett antagande att det är 

arbetsgivarvarumärket som skapar det psykologiska kontraktet och att arbetstagare 

efter detta utvärderar om det uppfyllts eller inte. Enligt till exempel Miles och Mangold 

(2004) finns det en motsatt syn till detta (trots att deras modell mer specifikt handlar 

om arbetstagarvarumärket). Enligt Miles och Mangold (2004) ligger grunden i det som 

kommuniceras gällande företag. Utifrån kommunikationen skapas sedan det 

psykologiska kontraktet. Arbetstagare bedömer därefter om kontraktet uppfyllts eller 

inte och sedan skapas arbetsgivarvarumärket och dess image (Miles & Mangold 2004). 

Inom arbetsgivarvarumärkeshantering finns det därmed delade åsikter gällande 

huruvida arbetsgivarvarumärket skapar det psykologiska kontraktet eller vice versa.  

På nästa sida visas en modell (se figur 4) som illustrerar de båda synvinklarna av det 

psykologiska kontraktet och därmed hur det psykologiska kontraktet och 

arbetsgivarvarumärket samverkar. Modellen åskådliggör kopplingen mellan olika 

källor för kommunikation, arbetstagares uppfattningar och tolkningar samt 

konsekvenser av arbetsgivarvarumärket. Modellen är utvecklad från Miles och 

Mangolds (2004) modell med ändringar baserade på delar från avhandlingens 

teoretiska referensram. I modellens källor för kommunikation har modellen utvidgats 

genom att lägga till Word-of-Mouth kommunikation. Dessutom visar modellen att det 

psykologiska kontraktet och arbetsgivarvarumärket samverkar. Konsekvenserna har 

även tillämpats utifrån viktiga faktorer som kommit upp i den teoretiska referensramen 

som exempelvis personalomsättning. 

 

 



 

 

19

Figur 4 Samverkan mellan det psykologiska kontraktet och arbetsgivarvarumärket  

 

Källa: (Utvecklad på basis av Miles & Mangold 2004).   

Modellen visar att arbetstagares uppfattning gällande arbetsgivarvarumärket påverkas 

av information från både externa och interna källor. Dessa källor och metoder för 

kommunikation kan vidare indelas i formell och informell kommunikation. Den 

formella kommunikationen kan företaget styra. Den informella kommunikationen kan 

företag å andra sidan försöka påverka men har inte direkt kontroll över den. Extern 

formell kommunikation är till exempel marknadsföring och PR, medan informell 

kommunikation kan vara Word-of-Mouth kommunikation. Till den interna formella 

kommunikationen hör personalledningssystem och PR. Den informella består däremot 

av kultur, medarbetarnas inverkan samt ledare och chefer.  

Utifrån de olika källorna för kommunikation bildas sedan uppfattningar av det 

psykologiska kontraktet mellan en arbetstagare och arbetsgivare och tolkningar 

beträffande arbetsgivarvarumärket. Detta leder vidare till olika konsekvenser. Till 

konsekvenserna hör bland annat personalomsättning, arbetstagarnas tillfredställelse 

och effektivitet samt Word-of-Mouth kommunikation.  

Oavsett om arbetsgivarvarumärket skapar det psykologiska kontraktet eller vice versa 

visar modellen sambandet mellan de olika delarna. Detta innebär att företag måste 

satsa på att kommunikationen till både potentiella och nuvarande arbetstagare är 

enhetlig. Om företag håller det psykologiska kontraktet kan det bland annat bidra till 

minskad personalomsättning, ökad tillfredställelse och effektivitet i arbetet och positiv 

Word-of-Mouth kommunikation. Om företag däremot bryter det psykologiska 
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kontraktet kan motsatta konsekvenser bli aktuella, exempelvis ökad 

personalomsättning, otillfredsställelse och negativ Word-of-Mouth kommunikation.   

2.4. Sammanfattning  

Den teoretiska referensramen har fört en diskussion kring 

arbetsgivarvarumärkeshantering och olika forskningsområden relaterade till konceptet. 

Backhaus och Tikoos (2004) modell har fungerat som grund för diskussionen, medan 

även litteraturen gällande arbetsgivarvarumärkeshantering samt dess koppling till 

företagsrykte och det psykologiska kontraktet har diskuterats.  

Arbetsgivarvarumärkeshantering kan indelas i en extern sida där fokus är på att 

attrahera potentiella arbetstagare och en intern sida där fokus är på att behålla och 

engagera nuvarande arbetstagare (App, Merk & Büttgen 2012; Priyadarshi 2011; 

Edwards 2010; Moroko & Uncles 2008; Backhaus & Tikoo 2004). På den externa sidan 

lyfts forskning fram gällande varumärkesassociationer som skapar en 

arbetsgivarimage, vilket har visats påverka hur attraktiv en arbetsgivare är ur 

potentiella arbetstagares synvinkel (Lievens, Van Hoye & Anseel 2007; Backhaus & 

Tikoo 2004:505). På den interna sidan behandlas inverkan och samverkan mellan 

organisationsidentitet, identifiering med en organisation samt organisationskultur och 

deras påverkan på lojalitet, engagemang och behållande av nuvarande arbetstagare. På 

båda sidorna är det viktigt att lyfta fram att arbetsgivarvarumärkeshantering handlar 

om att hantera arbetsgivarvarumärket både externt och internt för att uppnå önskvärda 

effekter. Det finns trots allt aspekter som arbetsgivaren inte direkt kan påverka, men 

som ändå påverkar arbetsgivarvarumärket, som till exempel företagsrykte.  

Det traditionella sättet att se på arbetsgivarvarumärkeshantering är att det är ett 

resultat av en aktivitet som designats av personallednings-, marknadsförings- och 

företagskommunikationsavdelningar (Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011; Martin, 

Gollan & Grigg 2011). Det har föreslagits att forskning inom 

arbetsgivarvarumärkeshantering grundligare borde utforska hur 

arbetsgivarvarumärkeshantering fungerar som en process (Aggerholm, Andersen & 

Thomsen 2011; Martin, Gollan & Grigg 2011). Därmed borde forskning fästa mer 

uppmärksamhet på att harmonisera den externa och interna sidan av 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen (Mosley 2007). Företagsrykte och det psykologiska 

kontraktet representerar litteratur där sambandet mellan den externa och interna sidan 

betonas.   
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Företagsrykte lyfter fram att företag inte har total kontroll över sitt 

arbetsgivarvarumärke på grund av till exempel Word-of-Mouth kommunikation 

(Martin et al. 2005).  Martin et al. (2005) understryker även att 

organisationsidentiteten och -imagen återspeglas i företagsryktet, vilket kopplar ihop 

den interna sidan med den externa. Nuvarande arbetstagare har också en viktig roll i 

samband med företagsrykte i och med att företagsrykte kan drivas från insidan ut 

genom att nuvarande arbetstagare kan fungera som ambassadörer för 

arbetsgivarvarumärket (Martin, Gollan och Grigg 2011; Martin 2009).  

Det psykologiska kontraktet är mycket viktigt inom arbetsgivarvarumärkeshantering i 

och med att psykologiska kontrakt kan formas redan i början av rekryteringsfasen och 

fortsätter att existera samt kan ändras under anställningen (App, Merk & Büttgen 2012; 

Moroko & Uncles 2008; Backhaus & Tikoo 2004). Detta innebär att det psykologiska 

kontraktet kontinuerligt måste omförhandlas (App, Merk & Büttgen 2012).  

För att sammanfatta och illustrera hur de olika delområdena i den teoretiska 

referensramen hör ihop har jag utvecklat en modell (se figur 5 på nästa sida). 

Modellens grund bygger på Backhaus och Tikoos (2004) modell men har vidare 

utvecklats enligt den teoretiska referensramen som helhet. Modellen visar hur den 

externa och interna arbetsgivarvarumärkeshanteringen samverkar, det psykologiska 

kontraktets närvaro under attraktion och behållande av arbetstagare samt lyfter fram 

arbetsgivarvarumärkeshanteringens möjliga konsekvenser.  
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Figur 5 Arbetsgivarvarumärkeshantering: det ömsesidiga förhållandet mellan extern och 
intern arbetsgivarvarumärkeshantering 

 

 Källa: (Utvecklad på basis av Backhaus & Tikoo 2004). 

På den externa sidan av arbetsgivarvarumärkeshantering visar modellen att 

varumärkesassociationer inte bara påverkas av arbetsgivarvarumärkeshanteringen 

utan också av uppfattningar gällande arbetsgivaren som arbetsgivaren inte kan 

påverka. Varumärkesassociationerna skapar sedan en arbetsgivarimage. 

Arbetsgivarimagen påverkas av och påverkar ännu organisationsidentiteten och 

företagsryktet. Detta påverkar i slutändan attraherandet av potentiella arbetstagare.  

På den interna sidan av arbetsgivarvarumärkeshantering visar modellen att 

arbetsgivarvarumärkeshantering kan påverka organisationsidentiteten och 

organisationskulturen. Organisationsidentiteten påverkar och påverkas av 

arbetsgivarimagen och företagsrykte. Dessutom visar modellen samverkan mellan 

organisationsidentiteten och organisationskulturen. Organisationskulturen kan å andra 

sidan även påverka arbetsgivarvarumärket genom en stark organisationskultur som 

reflekteras i arbetsgivarvarumärket. Organisationsidentiteten och – kulturen påverkar 

vidare engagemang och lojalitet som en arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare och 

därmed huruvida arbetsgivaren lyckas behålla de nuvarande arbetstagarna.  

Modellen behandlar inte den externa och interna sidan av 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen skilt utan lyfter fram det ömsesidiga förhållandet 
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och samverkan som finns mellan olika aspekter som till exempel den externa imagen 

och interna organisationsidentiteten.  

Enligt modellen är det psykologiska kontraktet närvarande under processen som 

helhet. Med andra ord då företag försöker attrahera potentiella arbetstagare samt då 

företag arbetar för att behålla nuvarande arbetstagare. Detta lyfter fram hur viktigt det 

är att det psykologiska kontraktet kontinuerligt måste omförhandlas.  

Arbetsgivarvarumärkeshanteringens konsekvenser lyfts också fram i modellen i och 

med att aktiviteten baserar sig på att företag vill nå konkurrensfördelar genom att 

attrahera och behålla arbetstagare. Till konsekvenserna hör bland annat 

personalomsättning, arbetstagares tillfredställelse och effektivitet, framgång, 

konkurrensfördelar och Word-of-Mouth kommunikation.  
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3 METOD  

Kunskap är centralt i forskning och som forskare måste man välja vilken process man 

skall använda sig av för att uppnå kunskap (Hudson & Ozanne 1988). I denna del av 

avhandlingen kommer jag visa och förklara undersökningens process. Kapitlet inleder 

med undersökningens vetenskapsfilosofi, därefter diskuteras det vetenskapliga 

angreppssättet och forskningsdesignen. Vidare motiveras urvalet för att komma vidare 

till datainsamlingsmetoden. Avslutningsvis presenteras analys av materialet och 

diskussion kring undersökningens forskningskvalitet.  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan en forskningsprocess liknas vid en lök 

där man börjar med att skala av det första lagret för att arbeta sig in mot mitten. Figur 1 

visar hur processen ser ut i min undersökning.  

Figur 6 Forskningsprocessen 

 

Källa: (tillämpad av Saunders, Lewis & Thornhill 2009:108) 

3.1. Vetenskapsfilosofi 

Vetenskapsfilosofi kan bistå med att klargöra forskningsdesignen och vägleda strategin 

för en forskning (Saunders, Lewis & Thornhill 2009; Easterby-Smith, Thorpe & 

Jackson 2008). Enligt Easterby-Smith, Thorpe och Jackson (2008) kan man dela in 

samhällsvetenskaperna i två vetenskapsfilosofier, det vill säga i positivism och 
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konstruktivisim. Vetenskapsfilosofierna vägleder bland annat gällande hur man 

förhåller sig till verkligheten (Patton 2002; Hudson & Ozanne 1988).  

Positivismen förespråkar en objektiv verklighet som reflekterar ”sanningen” var 

kunskap är generaliserbart (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 2008; Silverman 2006; 

Hudson & Ozanne 1988). Denna undersökning kommer att bygga på konstruktivismen 

som i motsats förespråkar att verkligheten är subjektiv och fokuserar på hur mening 

skapas i olika situationer (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 2008; Silverman 2006; 

Hudson & Ozanne 1988). Konstruktivismen lägger bland annat fokus på att få insyn i 

hur människor tänker och känner samt försöker därmed förstå och förklara fenomen 

på ett övergripande plan (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 2008). I och med detta 

har även forskaren en viktig roll i forskningen genom att det uppstår ett förhållande 

mellan de som forskas och forskaren, där de samspelar och tillsammans skapar mening 

(Patton 2002; Hudson & Ozanne 1988).  

Eftersom det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska och öka 

förståelse för arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under anställning, 

från arbetstagarens synvinkel, grundar vetenskapsfilosofin sig på konstruktivism. Detta 

stöder och kan motiveras med en forskning som är explorativ och ämnar utforska ett 

fenomen.  

3.2. Vetenskapligt angreppssätt  

De val man gör gällande metoder i forskning styrs av den kunskap man är ute efter, 

med andra ord styrs valen av syftet och forskningsfrågorna (Silverman 2006; Patton 

2002; Gummesson 2000). Inom den vetenskapliga forskningen skiljer man mellan tre 

olika angreppssätt: deduktion, induktion och abduktion, som redogör förhållandet 

mellan teori och empiri (Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 2009; 

Alvesson & Sköldberg 2008). Förenklat kan man säga att det deduktiva angreppssättet 

utgår från teori till resultat (testande av teorier), medan det induktiva angreppssättet 

utgår från resultat till teori (skapandet av teorier) (Bryman & Bell 2013; Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009; Alvesson & Sköldberg 2008). Det abuktiva angreppssättet 

brukar sägas vara en mellanväg mellan deduktion och induktion, men det är viktigt att 

notera att det även har sina egna moment (Alvesson & Sköldberg 2008:55). I abduktion 

är det frågan om ett konstant omväxlande mellan teori och empiri vars mål är att skapa 

förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008:56) eller förstå ett fenomen på ett nytt sätt 

(Kovács & Spens 2005:132).  
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Eftersom syftet med denna avhandling är att utforska och öka förståelse har 

undersökningen antagit ett abduktivt angreppssätt. Målet är att få djupare och ny 

förståelse för fenomenet, vilket abduktion i högsta grad handlar om. Sköldberg (citerad 

i Alvesson & Sköldberg 2008:55) noterar även att abduktion i praktiken ofta används 

vid fallstudier, vilket understryker dess relevans i och med att denna undersökning är 

en fallstudie.  

I en forskning tar man också ställning till huruvida man tänker utföra den som en 

kvantitativ eller kvalitativ studie, eller som en kombination av de två metoderna. En 

kvalitativ metod lämpar sig bra då man vill undersöka något på djupet och skapa 

förståelse för ett fenomen (Patton 2002; Lundahl & Skärvad 1999) medan en 

kvantitativ metod är lämplig då man vill kunna generalisera (Silverman 2006). Med 

andra ord styrs valet likaså av vad man söker svar på (Silverman 2006). Denna 

undersökning har utförts med hjälp av en kvalitativ metod eftersom det övergripande 

syftet med denna avhandling är att utforska och öka förståelse för 

arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under anställning, från 

arbetstagarens synvinkel. En kvalitativ metod är därmed motiverad då man ska 

beskriva, analysera och förstå då utgångspunkten är de som skall studeras (Lundahl & 

Skärvad 1999:101), vilket i denna undersökning är de nuvarande arbetstagarna. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999:185) brukar fallstudier vara kvalitativa och eftersom denna 

undersökning är en fallstudie understryker det användandet av en kvalitativ metod. 

Fallstudier diskuteras närmare nedan.  

3.3. Forskningsdesign 

Hittills har jag beskrivit forskningsprocessen genom att visa att undersökningen 

baserats på konstruktivismen som vetenskapsfilosofi, har ett abduktivt angreppssätt 

och har utförts som en kvalitativ studie. Vidare kommer forskningsdesignen som är en 

fallstudie att presenteras.   

En fallstudie omfattar en eller ett litet antal fall (Lundahl & Skärvad 1999:187). Enligt 

Easterby-Smith, Thorpe & Jackson (2008:97) handlar fallstudier i grund och botten om 

att undersöka en eller ett fåtal organisationer, händelser eller individer på djupet. 

Piekkari, Welch och Paavilainen (2009) lyfter fram att ett fall kan definieras som 

enheten för analysen. Enheten kan till exempel vara en individ, en grupp eller ett 

företag (Piekkari, Welch & Paavilainen 2009; Patton 2002). I denna undersökning är 

fallet en grupp bestående av Hankenalumner.  
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Man kan motivera enfallsstudier då fallet är ett representativt eller ett typiskt fall (Yin 

2007). Enligt Yin (2007:61) kan man motivera enfallsstudier då det är frågan om en 

explorativ undersökning. I denna undersökning är urvalet representativt bestående av 

tolv Hankenalumner. Dessutom är grunden för undersökningen explorativ i och med 

att syftet är att utforska, vilket innebär att man kan motivera en enfallsstudie. Yin 

(2007) påpekar också att ett fall även kan ha mer än en analysenhet. Varje enskild 

Hankenalumn tolkas i denna undersökning som en analysenhet i fallet. Urvalet 

presenteras närmare i kapitel 3.4.  

Fallstudier används ofta då man vill förstå ett fenomen på djupet och skapa en rik 

helhetsbild (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 2008; Lundahl och Skärvad 1999:187). 

Forskningsdesignen används mer specifikt då man söker svar på frågorna ”hur?” och 

”varför?” och där fokus är på aktuella händelser i ett specifikt kontext (Yin 2007:22; 

Lundahl & Skärvad 1999; Eisenhardt 1989). För att kunna uppfylla avhandlingens syfte 

krävs det svar på till exempel hur och varför arbetstagarna uppfattar 

arbetsgivarvarumärket på ett visst sätt. Saunders, Lewis och Thornhill (2009:147) 

understryker även att fallstudier kan vara mycket givande då man vill utforska till 

exempel existerande teorier. Det gör denna undersökning i och med att existerande 

teorier fungerar som grund för utforskandet.  

När man sätter upp sin forskningsdesign är det även viktigt att överväga inom vilken 

tidshorisont forskningen kommer att utföras (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Många fallstudier baserar sig på intervjuer som utförs inom en kortare tidshorisont och 

representerar en tvärsnittsundersökning, medan en longitudinell studie kan basera sig 

på till exempel flera års observationer (Saunders, Lewis och Thornhill 2009:155). 

Denna undersökning har utförts som en tvärsnittsundersökning på grund av begränsad 

tid.  

3.4. Urval 

Urvalet i en forskning styrs av vad man vill åstadkomma, med andra ord styrs det av 

syftet samt forskningsfrågorna (Silverman 2006:8). Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) är det oftast omöjligt att undersöka en hel population på grund av 

bland annat tidsbegränsningar och tillgång, vilket gör det ändamålsenligt att använda 

sig av urval. I kvantitativa studier använder man sig oftast av stora slumpmässiga urval, 

medan man i kvalitativa studier ofta använder mindre ändamålsenliga urval (Patton 

2002:230). Styrkan med ändamålsenliga urval är att de kan bidra med 



 

 

28

informationsrika fall som kan studeras på djupet (Patton 2002:230). Med tanke på 

avhandlingens syfte är ett ändamålsenligt urval motiverat, som kan bidra med 

informationsrika fall som kan studeras på djupet. Strategin för valet av det 

ändamålsenliga urvalet i denna undersökning presenteras nedan.  

3.4.1. Val av informanter  

Det har motiverats ovan varför det används ett ändamålsenligt urval i denna 

undersökning. Det är trots allt även viktigt att redogöra för hurdana metoder som 

antagits för att välja det informationsrika ändamålsenliga urvalet (Patton 2002:230). I 

denna undersökning används en kombination av kriterieurval och snöbollsurval.  

Enligt kriterieurval fastställer man kriterier som informanter skall uppfylla för att 

kunna höra till urvalet (Patton 2002:243). I denna undersökning fastställdes fyra 

kriterier varav det första var att personen skulle vara en ekonom och mer specifikt en 

ekonom utexaminerad från Svenska Handelshögskolan, med andra ord en 

Hankenalumn. Det andra kriteriet var att personen ännu var anställd hos sin första 

arbetsgivare efter utexaminering och det tredje berörde anställningstiden som skulle 

variera mellan noll till två år. Det sista kriteriet var att informanterna skulle 

representera olika företag. Kriterierna baserade sig på målet att hitta informationsrika 

och mångsidiga fall. Urvalet begränsades genom att endast undersöka Hankenalumner. 

Dessutom skulle personen vara anställd hos sin första arbetsgivare efter utexaminering 

för att få en förståelse för vad som attraherade den nyutexaminerade personen till en 

viss arbetsgivare samt varför han/hon valt att stanna hos arbetsgivaren. Därtill fick 

anställningstiden inte vara mer än två år med antagandet att personen inom denna 

tidsram bättre skulle komma ihåg tiden före anställningen. Ett antagande gjordes även 

gällande att arbetstagare som varit anställda mer än två år börjar knyta starkare band 

med en arbetsgivare. För undersöknings syfte var det mer intressant att studera en tid 

som kan anses kritisk gällande huruvida arbetstagaren vill stanna i företaget eller 

funderar på andra anställningsmöjligheter. Eftersom Hankenalumner arbetar inom en 

rad olika positioner, företag och branscher var det även intressant att hitta ett urval 

som var så mångsidigt som möjligt och att alla informanter var från olika företag.  

Enligt snöbollsurval, som var den andra metoden för urval, börjar man med att välja ett 

fall som är informationsrikt som sedan föreslår nästa fall, som föreslår nästa fall och så 

vidare (Patton 2002:243). Efter att kriterierna fastställts kontaktade jag en 

Hankenalumn som jag visste att uppfyllde alla kriterierna. Denna person föreslog 
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sedan andra Hankenalumner, som även uppfyllde de fyra kriterierna, som jag kunde 

kontakta och som sedan föreslog andra Hankenalumner och så vidare. Detta innebär 

att urvalet var en kombination av snöbollsurval och kriterieurval.  

Inom kvalitativ forskning finns det inget fastställt gällande urvalets storlek, utan det 

viktigaste är att urvalet är så informationsrikt att det ger svar på forskningens syfte 

(Patton 2002). Undersökningens urval består av tolv personer vilket var tillräckligt för 

att uppnå syftet. Informanterna presenteras utförligare i kapitel 3.5.3.  

3.5. Intervjuer som datainsamlingsmetod 

Undersökningens material samlades in via intervjuer. Tanken med intervjuer är att 

man ska se saker från någon annans perspektiv och få veta hur personen tänker (Patton 

2002:341). Detta innebär att intervjuer är bra då man behöver riklig och detaljerad 

data (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Yin (2007:116) understryker även att 

intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna då man utför en fallstudie. 

Eftersom denna avhandling ämnar utforska och öka förståelse, var det synnerligen bra 

att använda intervjuer för att nå en djupare förståelse. 

I semi-strukturerade intervjuer använder man sig av en intervjuguide som fungerar 

som bas för intervjun där centrala teman finns med (Saunders, Lewis & Thornhill 

2009; Patton 2002). I semi-strukturerade intervjuer har forskaren möjlighet att ställa 

tilläggsfrågor för att nå djupare förståelse i ämnet och hantera frågeställningar som 

kanske dyker upp men är vid sidan om det tilltänkta ämnet (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009; Patton 2002). Då syftet var att utforska och öka förståelse fungerade 

semi-strukturerade intervjuer ypperligt i och med att centrala teman kunde tas upp, 

medan frågor kunde omformuleras och tilläggsfrågor kunde ställas vid behov.  

Den första intervjun utfördes som en pilotintervju och bidrog till att en fråga tillades i 

intervjuguiden gällande rekryteringsfasen. Pilotintervjun var även speciell i och med att 

informanten i fråga blivit kontaktad av företaget och inte själv direkt sökt till företaget. 

Detta visade trots allt att arbetsgivarvarumärkeshantering även är viktigt i dessa 

sammanhang och bör därför tas med i analysen. I och med detta insåg jag också att det 

är viktigt för mig som intervjuare att vara flexibel och kunna vinkla frågorna enligt 

situationen samtidigt som centrala teman behandlas under intervjun, som stöder den 

semi-strukturerade metoden.  
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Nedan presenteras intervjuguiden samt undersökningens datainsamling med hjälp av 

intervjuer.   

3.5.1. Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) fungerade som bas för intervjuerna vilket garanterade att 

centrala teman behandlades under intervjuerna. Intervjuguiden var indelad i tre delar 

varav den första berörde bakgrundsfrågor gällande bland annat ålder, anställningstid 

och företagets storlek. Bakgrundsfrågorna ställdes för att visa hurdana företag och 

positioner nyligen utexaminerade Hankenalumner söker sig till och arbetar i. De två 

andra delarna var baserade på teorin som bearbetades i början av undersökningens 

process. Dessa två delar var den externa sidan där fokus låg på tiden före anställning 

och tiden då personen bestämde sig för att söka till arbetsplatsen och den interna sidan 

där fokus å andra sidan var på tiden nu under anställning.  

Målet med frågorna gällande den externa sidan var att få förståelse för hurdan bild 

personen hade av arbetsgivaren före anställningen och varifrån och hur denna bild 

skapats. Speciellt intressant var att försöka få fram om arbetsgivaren lyckats påverka 

bilden eller om den baserade sig på faktorer som arbetsgivaren inte hade kunnat 

påverka. Utöver detta fanns det frågor gällande förväntningar och hur starka dessa var 

före anställning. Den externa sidans frågor avslutades med en fråga som ämnade lyfta 

fram om något av det ovan nämnda ändrats under rekryteringsfasen och hurdan 

påverkan detta i så fall hade haft på personen.  

Frågorna gällande den interna sidan var fokuserade på att få svar på om personens bild 

av arbetsgivaren ändrats och i så fall hur under anställningen. Dessutom var det 

intressant att försöka få fram om personen kände sig som en del av organisationens 

kultur och identitet samt hur och om detta påverkade anställningsförhållandet. 

Frågorna fokuserade också på att få svar på om personens förväntningar gått i 

uppfyllelse eller inte och vad detta hade haft för inverkan på anställningsförhållandet. 

De sista frågorna berörde huruvida personen hade planer för att stanna hos 

arbetsgivaren eller inte och varför. Dessutom fanns en fråga berörande vad som skulle 

kunna väcka ett intresse att byta arbetsgivare. I slutet av varje intervju tillfrågades 

dessutom informanterna om intervjun väckt några nya tankar och om det fanns något 

de ännu ville klargöra eller tillägga.  
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En närmare genomgång av datainsamlingen och presentation av intervjuerna och 

informanterna ges nedan.  

3.5.2. Datainsamlingen  

Före intervjuerna kontaktades personerna och blev tillfrågade om de hade möjlighet att 

ställa upp för en intervju. I samband med detta fick personerna veta undersökningens 

syfte och centrala delar. Personerna fick inte intervjufrågorna på förhand, men kunde 

lite börja fundera på temat på förhand.  

Intervjuerna hölls med en person åt gången. Strukturen på intervjuerna varierade till 

en viss grad. Tilläggsfrågor ställdes vid behov för att få klarare eller mer djupgående 

svar. Intervjuerna var avslappnande och påminde mer om diskussioner. Intervjuerna 

hölls på platser som kändes bekväma för informanterna. Platserna varierade mellan 

caféer, hemma hos informanterna och handelshögskolan Hanken.  

Intervjuerna hölls på svenska. Alla intervjuer bandades in med informanternas 

godkännande samt transkriberades i efterhand. Transkriberingarna hjälper med att få 

bättre insyn och förståelse i det material man jobbar med och underlättar därmed 

analysen. Under intervjuerna gjordes även anteckningar för att lyfta fram centrala 

poänger som kom fram under intervjuernas gång. Analysering av materialet började 

således redan under intervjuerna. (Silverman 2006; Patton 2002)   

Till näst presenteras intervjuerna och informanterna närmare.  

3.5.3. Presentation av intervjuerna och informanterna 

Till undersökningen intervjuades tolv stycken nyligen utexaminerade Hankenalumner. 

Intervjuerna utfördes under tidsperioden 12.3.2014–11.6.2014. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 25 till 53 minuter. Informanterna har tilldelats kodnamn 

som kommer att användas i samband med presentationen av resultat och analys i 

avhandlingen. Kodnamnen baserar sig på svenska statistiska centralbyråns 

namnstatistik på de vanligaste tilltalsnamnen bland kvinnor och män år 2013 

(www.scb.se).  En sammanfattning av intervjuerna presenteras i tabellen nedan (se 

tabell 1).  
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Tabell 1 Presentation av intervjuerna 

Informant  Kodnamn  Intervjudatum  Intervjulängd 

Informant 1  Anna  12.3.2014  49 min 

Informant 2  Eva  12.4.2014  39 min 

Informant 3  Maria  17.4.2014  39 min 

Informant 4  Karin  10.5.2014  53 min 

Informant 5  Kristina  13.5.2014  34 min 

Informant 6  Lena  14.5.2014  25 min 

Informant 7  Lars  14.5.2014  25 min 

Informant 8  Kerstin  15.5.2014  26 min 

Informant 9  Sara  27.5.2014  50 min 

Informant 10  Ingrid  3.6.2014  46 min 

Informant 11  Anders  10.6.2014  32 min 

Informant 12  Emma  11.6.2014  36 min 

 

I enighet med intervjuguiden ställdes en rad bakgrundsfrågor till informanterna. Till 

bakgrundsfrågorna hörde frågor gällande kön, ålder, anställningstid, nuvarande 

position, anställningstid i den nuvarande positionen, arbetsgivarens bransch och 

företagets storlek enligt anställda. Informanterna presenteras enligt bakgrundsfrågorna 

i tabellen nedan (se tabell 2). Informanterna presenteras i samma ordning som i 

tabellen ovan där intervjuerna presenterades. 

Tabell 2 Presentation av informanterna 

Kod‐ 
namn 

Ålder  Anställnings‐
tid 

Nuvarande 
position 

Anställningstid
i den nuvarande 

position 

Arbetsgivarens 
bransch 

Företagets
storlek (enligt 
anställda) 

 
Anna 

 
24 

 
6,5 mån 

Marketing 
Coordinator  2 veckor  IT/marknadsöring 

 
ca 200 

 
Eva 

 
25 

 
6 mån  Account Manager  6 mån 

design/
marknadsföring 

 
ca 20 

Maria  26  8 mån  Associate 8 mån revision ca 700 

Karin  25  9 mån  Trainee Consultant 9 mån IT ca 40 000

Kristina  26  2 år  Associate 1 år 6 mån revision ca 800 

Lena  27  1 år 4 mån  Produktchef 2 veckor sportvaruindustrin  ca 70 

Lars  27  9 mån  Advisor 5 mån skattekonsultering  ca 700‐800

Kerstin  24  1 år 8 mån  Position x 1 år 8 mån industri ca 20 000

 
Sara 

 
25 

 
6 mån 

Marketing and 
Digital 

Marketing Trainee 
6 mån  kosmetik 

 
ca 220 

Ingrid  27  1 år 9 mån  Senior Associate 9 mån konsultering ca 800 

 
Anders 

 
29 

 
1 år  Intern  1 år  fastighetsbranschen 

3 pers. 
(120 000 globalt) 

 
Emma 

 
25 

 
2,5 mån  Delivery Manager  2,5 mån 

personalförmedling 
inom IT och 

teknikbranschen 

15 pers. 
(150 globalt) 

 



 

 

33

Av informanterna var tio kvinnor och två män. Informanternas ålder varierade mellan 

24 till 29. Anställningstiderna varierade mellan två och en halv månad till två år. 

Ungefär hälften arbetade i samma position som de ursprungligen blivit anställda till 

medan den andra hälften arbetade inom nya positioner. Från tabellen kan det avläsas 

att informanterna arbetar inom flera olika branscher, i olika positioner och i företag av 

olika storlek enligt anställda. Två informanter berättade även företagets storlek enligt 

globala siffror eftersom de ansåg detta vara relevant för intervjun. Tabellen lyfter fram 

att nyligen utexaminerade Hankenalumner kan söka sig till företag inom olika 

branscher och av olika storlek. All bakgrundsinformation samlades in förutom av en 

informant som önskade hålla sin position i företaget onämnd. I avhandlingens resultat- 

och analysdel kommer jag presentera citaten med kodnamn och personens position. 

Jag har valt att inte översätta de engelskspråkiga positionerna eftersom de svenska 

översättningarna kan upplevas missvisande.  

3.6. Analys av materialet   

Till näst presenteras hur det kvalitativa materialet har analyserats för att på bästa 

möjliga sätt besvara syftet.  

Alla intervjuer bandades in och transkriberades i efterhand. Under intervjuerna gjordes 

även anteckningar för att lyfta fram centrala poänger som kom fram under 

intervjuernas gång. Analysering av materialet började således redan under intervjuerna 

(Silverman 2006; Patton 2002), där vissa teman och mönster kunde urskiljas från 

intervjuerna och anteckningarna. Enligt Patton (2002) måste forskaren vara försiktig 

så att han/hon inte drar förhastade slutsatser under datainsamlingen. I denna 

undersökning har detta undvikits genom att inte endast fokusera på att hitta 

bekräftelse utan även hitta skillnader från framträdande teman, som rekommenderas 

av Patton (2002).  

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) konstaterar att man ofta analyserar data enligt 

en blandning av ett induktivt och deduktivt angreppssätt. Abduktion är en kombination 

av dessa och är frågan om ett konstant omväxlande mellan teori och empiri vars mål är 

att skapa förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008:56), vilket har fungerat som grund för 

denna analys.  

Materialet analyserades utförligare via kategorisering (även kallat kodning) och 

jämförelse. Med hjälp av kategorisering delar man in delar av materialet under 
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specifika teman/kategorier. Kategorier kan uppstå utgående från teorin eller 

identifieras i materialet. (Myers 2009; Saunders, Lewis & Thornhill 2009; Spiggle 

1994) Materialet i denna undersökning kategoriserades först utgående från 

intervjuteman som var baserade på den preliminära teoretiska referensramen. Efter 

detta fortsatte analysen med att hitta framträdande kategorier som identifierades i 

materialet under olika intervjuteman. I samband med kategoriseringen utfördes även 

jämförelse av materialet, vilket ofta sker i samband med kategorisering eftersom det 

handlar om att utforska likheter och skillnader i det insamlade materialet (Spiggle 

1994).  

Fortsättningsvis gjordes en jämförande analys av intressanta delar från det redan 

analyserade materialet. Dessa delar analyserades även genom att se på hurdan 

koppling de har till avhandlingens teoretiska referensram. I figur 7 har jag illustrerat 

processen från en preliminär teoretisk referensram till datainsamling och slutligen till 

analys.  

Figur 7 Analys av materialet 

 

Utifrån de analyserade delarna skapade jag en modell som visar 

arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under anställning, från 

arbetstagarens synvinkel.  
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3.7. Undersökningens forskningskvalitet  

Bryman och Bell (2013) lyfter fram att en del forskare fört en diskussion kring huruvida 

kvantitativa och kvalitativa studiers kvalitet borde utvärderas på olika sätt. Reliabilitet 

och validitet är viktiga kriterier då det görs en bedömning av en kvantitativ studie och 

handlar om hur noggranna och tillförlitliga resultaten är (Bryman & Bell 2013:62–64). 

Detta hör ihop med positivismen enligt vilken det endast finns en sanning, medan 

konstruktivismen förespråkar att verkligheten är subjektiv (Easterby-Smith, Thorpe & 

Jackson 2008; Silverman 2006; Hudson & Ozanne 1988). Eftersom denna 

undersökning är baserad på konstruktivism har jag valt ett alternativt sätt att mäta 

undersökningens kvalitet som har motsvarigheter till mätandet av en kvantitativ 

forskning. Enligt Bryman och Bell (2013) kan kvalitativa studier alternativt bedömas 

genom att granska dess trovärdighet och äkthet.  

Trovärdighet har delats in i fyra delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell 2013:402). 

Tillförlitlighet handlar om undersökningen utförts i enighet med regler som finns, 

utmaningen gällande att det finns olika subjektiva verkligheter och om 

undersökningens resultat verkligen visar det vad personerna som deltagit i 

undersökningen anser (Bryman & Bell 2013:403). Tillförlitligheten kan ökas genom till 

exempel deltagarvalidering där resultaten skickas för granskning till personerna som 

deltagit i undersökningen (Bryman & Bell:403). Det är värt att notera att personer som 

deltar i undersökningar inte nödvändigtvis har lika bra insyn i det forskande ämnet 

eller lyckas hålla sig objektivt till sina givna svar (Silverman 2006). I denna 

undersökning valde jag att inte använda mig av deltagarvalidering utan såg från första 

början till att kvaliteten på intervjuerna var hög. Om något till exempel blev oklart eller 

vagt ställde jag tilläggsfrågor för att skapa grundlig förståelse för det som informanten 

berättade och vid behov formulerade jag frågorna på ett annat sätt så att informanten 

skulle förstå frågan korrekt. I slutet av varje intervju frågade jag dessutom 

informanterna om intervjun väckt några nya tankar eller om de hade något de ännu 

ville klargöra eller korrigera i det som de berättat. För att öka tillförlitligheten bandade 

jag även in intervjuerna samt transkriberade dem. I transkriberingarna var jag även 

mycket noggrann med att markera ut saker som informanterna till exempel betonade 

eller då de funderade en stund över deras svar. Detta gjordes för att säkerställa en 

verklig bild av informanternas svar.   
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För att ytterligare öka på tillförlitligheten rekommenderas användning av triangulering 

enligt vilket till exempel material samlas in från olika källor eller med hjälp av olika 

metoder (Bryman & Bell 2013:404). Under intervjuerna gjorde jag även anteckningar 

där jag skrev ner centrala termer, ord och fraser. Detta är viktigt eftersom det ger en 

översikt över de centrala poängerna från intervjuerna (Patton 2002). I analysen 

användes transkriberingarna och anteckningarna för att öka på studiens tillförlitlighet.  

Överförbarhet utgör även ett kriterium då en kvalitativ studie bedöms. Överförbarhet 

tar fasta på att kvalitativa studier generellt tenderar att vara bundna till ett visst 

kontext, en viss tidpunkt eller social verklighet eftersom personerna som deltar i 

studien oftast hör till en liten grupp som delar gemensamma egenskaper (Bryman & 

Bell 2013:403-404). I kvalitativa studier bör det ges en grundlig redogörelse över det 

undersökta för att andra skall kunna utvärdera överförbarheten (Bryman & Bell 

2013:404). I denna undersökning förhåller jag mig mycket kritiskt till överförbarheten 

eftersom undersökningen utforskar och skapar djupare förståelse i en fallstudie där 

urvalet består av nyligen utexaminerade Hankenalumner. Man kan exempelvis anta att 

om nyligen utexaminerade från andra högskolor skulle ha deltagit i undersökningen 

eller om informanterna intervjuats inom en tidsram av maximalt fem år efter 

utexaminering då de hunnit arbeta en längre tid, skulle detta ha medfört annorlunda 

resultat. Jag har trots allt mycket grundligt beskrivit undersökningen och dess urval 

som jag anser representerar den valda fallstudien väl.  

Det tredje delkriteriet för att bedöma trovärdigheten är pålitlighet. Pålitlighet går ut på 

grundligt redogöra för forskningsprocessen. Mer specifikt bör det bland annat 

redovisas för problemformuleringen, urvalet, anteckningar, transkriberingar och hur 

materialet analyserats. Utöver detta borde ännu en kollega ha granskat 

undersökningens empiriska del. (Bryman & Bell 2013:405) I denna undersökning har 

pålitligheten ökats genom att grundligt beskriva problemformuleringen, urvalet samt 

hur materialet har analyserats. Dessutom har jag gjort anteckningar i samband med 

intervjuerna och transkriberat intervjuerna. Jag har inte haft en kollega att granska 

undersökningens empiriska del eftersom detta skulle ha krävt en mycket stor och 

krävande insats. Även Bryman och Bell (2013:405) betonar att detta inte är speciellt 

vanligt i och med dess krävande natur. Studiens pålitlighet kunde därmed ha 

förbättrats om en utomstående person skulle ha granskat materialet och kommenterat 

på det, men i och med att alla delar i undersökningen beskrivits mycket noggrant ökar 

det samtidigt på pålitligheten.  
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Konfirmering eller bekräftelse är det fjärde och sista delkriteriet som handlar om att 

forskaren ska förhålla sig så neutralt och objektivt som möjligt till sin forskning fast det 

i praktiken är omöjligt (Bryman & Bell 2013; Wallendorf & Belk 1989). I samband med 

konfirmering och bekräftelse är det viktigt att forskaren inte låter sina personliga 

värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka undersökningen (Bryman och 

Bell 2013:405). För att motverka att mina subjektiva uppfattningar skulle ha påverkat 

undersökningen hade jag intervjuguiden som botten för alla intervjuer. Dessutom 

ställde jag endast tilläggsfrågor för att få bättre förståelse för det som informanterna 

berättade. Jag höll mig strikt till detta för att inte dra förhastade slutsatser eller vägleda 

svaren, även om analysen av materialet oundvikligen började redan under 

intervjufasen. Utöver detta ökade undersökningens konfirmering eller bekräftelse 

genom att intervjuguiden var baserad på en preliminär teoretisk referensram. Först 

efter att jag hade samlat in allt material började jag grundligt arbeta med den teoretiska 

referensramen och på detta sätt påverkades undersökningens empiriska del inte av den 

teoretiska inriktningen.  

Utöver undersökningens trovärdighet, som har diskuterats enligt delkriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse bör 

undersökningen även utvärderas utifrån äkthet då kvaliteten på en kvalitativ studie 

bedöms. Då undersöknings äkthet bedöms ska ställning tas till om forskaren gett en 

rättvis bild av de studerade personernas uppfattningar och åsikter såväl som det 

studerande fenomenet överlag (Bryman & Bell 2013:405). Eftersom denna 

undersökning baserar sig på en fallstudie där urvalet består av nyligen utexaminerade 

Hankenalumner och detta urval valts enligt vissa kriterier, anser jag att denna grupp 

representerar det valda fallet väl. Utöver detta har även undersökningens äkthet ökat 

med hjälp av att intervjuerna med informanterna bandats in och transkriberats. 

Eftersom undersökningen baserar sig på informanternas personliga uppfattningar och 

åsikter ser jag ingen orsak att ifrågasätta deras äkthet. Alla intervjuer var likaså 

avslappnade och jag ser inte att informanterna skulle ha svarat på ett sådant sätt som 

inte stämmer överens med verkligheten. Dessutom meddelades informanterna att 

svaren behandlas anonymt och att de kan välja att inte svara på frågor. Detta 

understryker att det inte finns en orsak att ifrågasätta undersökningens resultat.  

Det som jag trots allt vill lyfta fram är att informanterna ombads ta ställning till både 

tiden före och under anställning. Eftersom vissa av informanterna varit anställda hos 

sin nuvarande arbetsgivare en längre tid kunde man ifrågasätta om de verkligen kunde 
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komma ihåg och reflektera till tiden före anställning. Anställningstiden begränsades 

trots allt till maximalt två år för att de bättre skulle komma ihåg även tiden före 

anställning.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS  

I denna del av avhandlingen presenteras undersökningens resultat och analys av det 

insamlade materialet. De två första kapitlen berör uppfattning av arbetsgivare och 

arbetsförhållande före anställning, samt förhållande till arbetsgivare och 

arbetsförhållande under anställning. I dessa kapitel presenteras resultaten med hjälp 

av olika framträdande kategorier som hittats under olika intervjuteman. I det tredje 

kapitlet har materialet analyserats genom att lyfta fram kopplingar till litteraturen samt 

kopplingar mellan tiden före och under anställning. I den sista delen sammanfattas 

resultaten och analysen genom att se på arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse 

före och under anställning från arbetstagarens synvinkel.  

4.1. Uppfattning av arbetsgivare och arbetsförhållande före anställning  

I denna del presenteras den externa delen av arbetsgivarvarumärkeshantering. Först 

diskuteras det om uppfattningen av arbetsgivarimagen var positiv eller negativ då 

informanterna valde att söka till sin nuvarande arbetsgivare och vad som hade påverkat 

deras uppfattningar. Efter detta presenteras informanternas förväntningar gällande 

arbetsförhållandet. Till slut visas resultaten berörande uppfattningen av arbetsgivaren 

och arbetsförhållandet under rekryteringsfasen.  

4.1.1. Uppfattning av arbetsgivarimage före anställning  

Då de tolv personerna som deltog i denna undersökning bestämde sig för att söka till 

sin nuvarande arbetsplats hade majoriteten hört om arbetsgivaren tidigare. Nio 

personer kände till arbetsgivaren medan tre personer inte hade hört om arbetsgivaren 

tidigare utan fick sin första kontakt med företaget under ansökningsprocessen. Alla 

informanter hade en positiv eller neutral bild av arbetsgivarimagen då de bestämde sig 

för att söka till arbetsplatsen.  

Den positiva eller neutrala bild som informanterna hade av arbetsgivarimagen före 

anställning var relativt ytlig. Då informanterna berättade om hurdan uppfattning av 

arbetsgivarimagen de hade märkte man att bilden var ganska vag. Detta kom till 

exempel fram då de berättade att deras uppfattning var att det var en trevlig arbetsplats 

eller att de allmänt hade en bra bild av arbetsgivaren. Uppfattningar berörande 

arbetsgivarimagen kopplades även ihop med företagets verksamhet och hurdan bild de 

hade av företaget på marknaden, som att företaget i sig var intressant eller att företaget 
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upplevdes internationellt. Positiva och neutrala associationer som kopplades ihop med 

arbetsgivaren framkom även gällande arbetskultur, kollegor, arbetsuppgifter, 

karriärbyggande och arbetsmöjligheter utomlands. Informanterna hade exempelvis en 

uppfattning om att det fanns många unga anställda i företaget och att det var ett bra 

ställe att starta karriären på.  

Det att det är ett jätte dynamiskt och ungdomligt företag, var det händer jätte mycket, det är hård 
drive [tempo] på. Det lät jätte spännande och jätte tilltalande som företag. Att det finns jätte 
mycket möjligheter och det är fina bränds [varumärken], internationellt och kanske just det att 
som ung och hungrig så kan det va ett bra ställe att börja karriären på. (Sara, Marketing and 
Digital Marketing Trainee)  

Av informanterna var det ett par som nämnde att de även haft en lite sämre bild av 

arbetsgivaren före anställning. Även denna uppfattning kunde uppfattas som relativt 

ytlig. Den ena informanten berättade att hon tyckte branschen och företagets 

varumärken var intressanta men var lite skeptisk gentemot företaget som arbetsgivare 

och tyckte det verkade gammalmodigt och hade föråldrade processer. Hon hade trots 

allt hört att det skett förändringar i företaget och tänkte att det skulle ha ändrats till det 

bättre. Den andra informanten hade en liknande uppfattning, men hade också hört bra 

saker om arbetsgivaren.  

Joo jag hade hört ganska mycket också om den. Det är ett ganska känt företag i Finland men jag 
hade kanske int den bästa bilden av det faktiskt. Att det gör det lite intressant. Att det där jag 
hade lite sånhän bild att det va lite gammaldags och såhär. [...] Jag hade en bekant där och han 
hade trivats jätte bra, så det liksom hjälpte också med att tänka att hej det kan ju va jätte bra. 
(Kerstin, Position X) 

Majoriteten av informanterna berättade att deras uppfattning av arbetsgivaren främst 

var baserad på vad de hört via Word-of-Mouth kommunikation. Denna Word-of-Mouth 

kommunikation var mer specifikt baserad på kommunikation i första hand från 

bekanta som var anställda i företaget som de sökte till. Informanterna lyfte fram att det 

som deras bekanta som arbetade i företaget berättade, mest påverkade deras 

uppfattning gällande arbetsgivaren. De ansåg att de som anställda i företaget kunde 

berätta hurdant det var att på riktigt arbeta i företaget. En informant poängterade att 

informationen på arbetsgivares hemsidor alltid är så vackert framställd och att de 

anställda istället ger en mer realistisk bild av hurdant det verkligen är att arbeta i ett 

visst företag. Fastän Word-of-Mouth kommunikationen i högsta grad kommit via 

bekanta som var anställda i företaget, berättade även en av informanterna att hennes 

bror påverkat henne positivt. Hennes bror hade berättat att han kände en person som 

arbetade i företaget, vilket även visar att Word-of-Mouth kommunikation kan påverka 

via andra kanaler än direkt från anställda.  
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Säkert lite också ifrån liksom vad dom nu gör för reklam och sådär. På Hanken är dom int så 
jätte synliga tycker jag, då ännu. Nu lär dom väl vara lite mer synliga. Jaa men, men vad sku jag 
nu säga. Joo nu annanstans också säkert ifrån, men främst vad det nog det att jag hörde att det 
sku va helt kiva ställe att jobba på. Från såna som jobba där. (Kristina, Associate)  

Några informanter påpekade även att företagets kommunikation påverkat deras bild av 

arbetsgivaren. Denna kommunikation hade främst skett i samarbete med högskolan 

eller studentkåren. Dessa personer berättade att de bland annat hade varit på 

evenemang som arbetsgivaren ordnat eller talat med företagsrepresentanter på olika 

mässor som arbetsgivaren deltagit i. En person hade även deltagit i ett samarbete med 

företaget där man skulle lösa ett fall för företaget. Företagets kommunikation hade 

påverkat informanterna positivt då de bland annat hade fått veta mer om företaget, 

dess verksamhet och hurdana möjligheter företaget hade att erbjuda.  

Ett par informanter berättade att företagets synlighet i media också påverkat deras bild 

av arbetsgivaren. Den ena informanten hade skapat en allmänt positiv bild av företaget 

eftersom det var globalt. Den andra informanten hade däremot en lite sämre 

uppfattning av företaget. Detta berodde på att företaget hade haft en lite sämre period 

och fått uppmärksamhet i media i samband med att företaget hade haft 

samarbetsförhandlingar.  

4.1.2. Förväntningar gällande arbetsförhållande  

Varför informanterna valde att söka till sina nuvarande arbetsgivare kan man förklara 

genom att se på hurdana förväntningar de hade gällande arbetsförhållandet. I 

intervjuerna definierade jag arbetsförhållandet som det ömsesidiga förhållandet mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren. Utgående från detta kunde man urskilja fem större 

kategorier av förväntningar gällande arbetsförhållandet. Informanterna förväntade sig 

att arbetsgivaren skulle erbjuda utvecklingsmöjligheter och möjligheten att bygga en 

karriär inom företaget, intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter, bra lön och 

förmåner samt arbetsmöjligheter utomlands. I gengäld skulle arbetstagaren arbeta hårt 

för arbetsgivaren.  

Majoriteten av informanterna förväntade sig att arbetsgivaren skulle erbjuda 

utvecklingsmöjligheter och möjligheter att bygga en karriär inom företaget. Främst 

hoppades informanterna att de skulle lära sig mycket i arbetet. Informanterna önskade 

också att de skulle få handledning och praktisk erfarenhet efter studierna.  
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Annonsen va så att det va meningen att, där sto helt sådär att det är meningen att du ska 
utvecklas till en liksom asiakkuuspäällikkö [kundchef]. Att joo kom rakt från skolbänken det är 
fine [okej] och vet du, liksom du kommer in i det där att va företaget gör. Att först va det 
meningen att så att man jobbar tillsammans med nån av dom här nuvarande och sen utvecklas 
till själv bli en, att det va jätte sådär att det va att där sto jätte tydligt att vi vill att du ska 
utvecklas i det här arbetet och vill liksom hjälpa dig framåt. Så då såklart så förväntar man sig 
att, att sen finns det möjlighet att göra det och det är int bara sådär att jag kommer dit och 
sorterar nå papper utan att jag hade nog ganska mycket förväntningar faktiskt sådär helt om den 
där arbetsuppgiften att det är sen på riktigt sen att man får göra och får ansvar och få utvecklas 
med det. (Eva, Account Manager)  

Nästan hälften av informanterna yttrade att de associerade utvecklingsmöjligheter och 

karriärbyggande med ett stort företag. Då ett företag var stort upplevde informanterna 

att det fanns mycket kunskap i företaget, potential att lära sig nytt och därmed också 

rum att växa inom företaget. En informant berättade också att hon förväntade sig att ett 

stort företag skulle erbjuda bra ledarskap eftersom cheferna torde få stöd av 

organisationen att klara av det.  

En stor sak va det att jag såg en möjlighet att växa inom företaget. Jag såg en ganska klar career 
path [karriärväg], karriärstegen i företaget. (Företaget X) verka som en möjlighet att. Det fanns 
jätte mycket att välja mellan. Jobba med olika slags bränds [varumärken]. Man kan jobba på 
olika nivåer, både inom marknadsföring, försäljning, PR. Att det va lite som en godisbutik på 
något sätt att man kunde plocka lite. Börja med nånting och sen kan man kanske flytta runt sig 
och flytta uppåt eller åt sidorna. Det var kanske en stor sak åt mig. (Sara, Marketing and Digital 
Marketing Trainee)  

Då informanterna bestämde sig för att söka till sina nuvarande arbetsgivare påverkade 

även branschen deras val eftersom de ville utveckla sig karriärmässigt inom en specifik 

bransch. Branschen fungerade som en stark dragningskraft för ungefär hälften av 

informanterna. Enligt vissa fanns det inte så mycket alternativ i fråga om arbetsgivare 

om de ville börja arbeta inom en specifik bransch. I samband med detta uttryckte en 

person att även andra arbetsgivare inom branschen kunde ha varit lika bra val. Andra 

orsaker till varför informanterna valde arbetsgivare enligt branschen var att de var 

intresserade av branschen och ville se vad arbete inom den specifika branschen gick ut 

på. Andra faktorer var viljan att lära sig något nytt inom en ny bransch. Även 

studieinriktningen påverkade genom att en informant berättade att han sökte arbete 

inom en bransch som var relaterad till det som han hade studerat.  

Förväntningar gällande arbetsuppgifter framfördes även. Majoriteten av informanterna 

lyfte fram arbetsbeskrivningen som den främsta orsaken till varför de valde att söka till 

sin nuvarande arbetsgivare. Det som mest tilltalade informanterna var att själva 

arbetsuppgiften lät intressant och var en uppgift som de skulle trivas att arbeta med. 

Informanterna berättade att de räknade med att de verkligen skulle få göra saker och 

inte enbart fungera som en hjälpande hand. De förväntade sig också att 
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arbetsuppgifterna skulle vara mångsidiga och att i praktiken få arbeta med det som de 

studerat.  

Några uttryckte även att de förväntade sig att arbetsgivaren skulle erbjuda bra lön och 

förmåner. En informant hade till exempel frågat runt bland bekanta och kommit fram 

till att arbetsgivaren erbjuder en bra startlön. En annan berättade att det stod skrivet i 

arbetsplatsannonsen att arbetsgivaren erbjöd en konkurrenskraftig lön och förmåner. 

Några berättade att de allmänt hoppades på att lönen och förmånerna skulle vara bra. 

En informant berättade dessutom att hon valt att söka till ett stort företag på grund av 

att det skulle ge en säkrare anställningsomgivning speciellt med tanke på det 

ekonomiska läget. 

Den fjärde kategorin berörande förväntningar lyfte fram ett par informanters 

förväntningar gällande arbetsmöjligheter utomlands. Några informanter berättade att 

detta hade haft en betydelse för dem när de sökte arbetsplatsen. En av informanterna 

framhävde att hon ansåg att möjligheter att arbeta utomlands var lovande till exempel 

gällande deltagande i projekt utomlands eller flytta till ett kontor utomlands. En annan 

berättade också att han tänkte sig att arbetsgivaren skulle erbjuda olika möjligheter att 

kunna få resa utomlands i samband med arbetet. I och med att företagen hörde till 

stora internationella kedjor såg de möjligheten att man skulle få stöd av arbetsgivaren 

om man i framtiden ville arbeta utomlands. 

I gengäld förväntade sig informanterna att de skulle arbeta hårt för arbetsgivaren. 

Intressant var att endast två av informanterna nämnde vad de ansåg att de hade för 

plikter gentemot arbetsgivaren. Den ena berättade att han förväntade sig vara tvungen 

att arbeta hårt men också att bli belönad för det. Den andra berättade att hon var 

beredd att jobba hårt men att hon inte riktigt kunde säga vad det i praktiken skulle 

innebära. Hon visste exempelvis inte om det skulle innebära strama tidtabeller eller 

mycket övertid, men förstod ändå att det skulle krävas mycket på ett eller annat sätt.  

Att man måst väl jobba hårt men sen så är nog avkastningen bra. (Lars, Advisor)  

Däremot anmärkte en av informanterna att hon kunde föreställa sig att det fanns 

mycket arbete inom branschen hon sökte till. Hon hoppades trots allt på att hon skulle 

kunna balansera mellan arbete och fritid.  

Joo vilket man kan tänka sig när man vet branschen att det finns massor jobb. Så tänkte jag att, 
eller hoppades jag på att jag int sku liksom ha för mycket jobb. (Maria, Associate)  
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Informanterna berättade att de hade skapat sina förväntningar utgående från vad de 

hade hört via Word-of-Mouth kommunikation, läst i arbetsplatsannonsen och vad de 

hade hört och läst om branschen.  

Det är värt att nämna att ungefär hälften av informanterna yttrade att de aktivt sökte 

jobb då de sökte till sin nuvarande arbetsgivare och att arbetsgivaren inte var det enda 

alternativet för tillfället. Några av dessa personer berättade att det inte fanns speciellt 

många alternativ om man ville få anställning hos de större namnen inom en viss 

bransch. Personerna var nöjda med att de fått anställning hos deras nuvarande 

arbetsgivare, men förklarade att det lika väl kunde ha varit hos någon av de andra 

större namnen inom branschen. En informant berättade att hon aktivt sökte jobb, hade 

flera saker på gång och inte hade begränsat sig till en arbetsplats men att hon blev 

positivt överraskad då hon fick ett telefonsamtal av arbetsgivaren. En annan informant 

påpekade även att han allmänt hade haft utkik efter arbetsplatser och att det råkade 

komma emot en position med de kriterierna som han sökte efter.  

4.1.3. Uppfattning av arbetsgivare och arbetsförhållande under 
rekryteringsfasen  

Nästan alla informanter framhöll att deras bild av arbetsgivaren och arbetsförhållandet 

blev positivare under rekryteringsfasen förutom en som berättade att hans positiva 

uppfattning blev bekräftad. Före rekryteringsprocessen hade informanterna en 

förhandsuppfattning av företaget, men under processen lärde de sig mer om företaget 

vilket inverkade positivt. Detsamma gällde positionen de sökt till. Flera berättade att 

det inverkade positivt då de fick mer information om sina specifika arbetsuppgifter och 

vad det skulle innebära att arbeta i företaget om de fick anställningen.  

Många nämnde även betydelsen av att det kändes lätt att komma överens med 

personerna som de blev intervjuade av. Detta gjorde att arbetsintervjun i sin helhet 

kändes bra och att uppfattningarna blev positivare. En informant påpekade även att 

hon därmed bättre kunde se sig själv passa in i organisationen.  

[...] jag blev intervjuad liksom av två mänskor som va helt jätte trevliga, vet du. Och dom va 
sådär liksom... eller jag fick en såndär fiilis [känsla] liksom att det här sku funka. (Anna, 
Marketing Coordinator)  

Många uppskattade även det att företaget visade intresse för hurdan man är som 

person och hur man skulle kunna passa in i organisationen. En informant berättade till 

exempel att det i samband med intervjun framkom att man från företagets sida även 
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var personligt nyfiken över vem hon var som person och inte endast hennes kompetens. 

En annan informant berättade att hon hade varit på lunch med en av dem som 

intervjuade henne. Detta hade lämna en känsla av engagemang från företagets sida 

eftersom det visade att de var intresserade av vem hon var, hur hon skulle passa in och 

hur hon skulle klara av uppgiften. Hon betonade att då företaget visade intresse för 

henne, blev hon själv också mer intresserad och engagerad.  

Vissa nämnde också att de fick veta mer om hurdan arbetsmiljö företaget hade. 

Informanterna kunde bättre se sig själva i företaget då arbetsmiljön stämde överens 

med en arbetsmiljö de själva uppskattade. En informant berättade till exempel att hon 

blivit intervjuad av två personer av olika nationaliteter och att atmosfären kändes 

internationell. En annan informant påpekade å andra sidan att hon fått veta mer om 

arbetsmiljön genom att hon under själva intervjutillfället fick veta att det fanns en 

möjlighet till att arbeta på distans och självständigt ansvara för att arbetsuppgifterna 

sköts.   

Det var trots allt en informant som lyfte fram en negativ sak i rekryteringsprocessen 

som berodde på att processen var lång och tog flera månader.  

Och sen hela den här processen va jätte utdragen som jag tyckte va sådär att det gav en bild av 
det där företaget att... Nå kanske igen att dom Int respekterar den som söker så mycke för att om, 
om jag sku ha haft bråttom med att få ett jobb så sku jag ha blivit helt jätte störd på det. (Karin, 
Trainee Consultant)  

De flesta tyckte med andra ord att rekryteringsprocessen påverkade positivt, förutom 

en informant som hade upplevt en negativ aspekt i processen.   

4.2. Förhållande till arbetsgivare och arbetsförhållande under anställning  

I denna del presenteras den interna delen av arbetsgivarvarumärkeshantering. Först 

presenteras uppfattningen av arbetsgivarimagen under anställning och därefter om 

informanternas förväntningar gällande arbetsförhållandet gått i uppfyllelse eller inte. 

Vidare redogörs det för huruvida informanterna kunde identifiera sig med 

organisationen och hurdan organisationskultur de uppskattade. Avslutningsvis 

presenteras engagemang och lojalitet gentemot arbetsgivaren.  

4.2.1. Uppfattning av arbetsgivarimage under anställning  

Uppfattningen av arbetsgivarimagen under anställning skiljer sig från uppfattningen av 

arbetsgivarimagen före anställning i och med att den bygger på uppfattningar tolkade 
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inifrån organisationen och utgående från upplevda situationer. Informanterna hade 

överlag en positiv bild av arbetsgivarimagen under anställning. Detta berodde främst 

på gemenskapen inom organisationen och kollegorna. Flera poängterade att 

gemenskapen och kollegorna påverkade starkt eftersom det inverkade på trivseln på 

arbetsplatsen. Informanterna uppskattade att alla jobbar tillsammans på arbetsplatsen, 

hjälper varandra och lär sig av varandra. Några betonade även betydelsen av den 

närmaste chefen. En informant lyfte också fram att det är trevligt med evenemang som 

ordnas för de anställda utanför arbetstid.  

Bra. Bättre än före jag tog emot jobbet. Ömm... Jag tror att det saker som påverkar mest att man 
trivs och hur mycket man tycker om sin arbetsgivare är kollegorna och den närmaste chefen. Och 
jag trivs jätte bra med mina kollegor, min chef är den bästa chefen jag har haft hittills. (Lena, 
Produktchef)  

Då informanterna kände att arbetsuppgifterna var motiverande påverkade det positivt 

på uppfattningen av arbetsgivarimagen. Speciellt då arbetsuppgifterna var mångsidiga 

och intressanta. Dessutom uppskattade informanterna att de fick ta ansvar i arbetet om 

de ville. Arbetsuppgifterna inverkade med andra ord även på trivseln.  

Några framhävde betydelsen av att de fått möjligheten till utveckling och att det stödde 

byggandet av en karriär och att detta bidrar till att skapa en positiv bild av 

arbetsgivaren. Dessa informanter berättade att de uppskattade det stöd de fått i 

utvecklingsprocessen och att de hade fått lära sig mycket. En informant berättade också 

att arbetsgivaren erbjuder mycket skolning.  

Informanternas uppfattning av arbetsgivarimagen påverkades även positivt av att 

arbetsgivaren kunde erbjuda arbetsmöjligheter utomlands. Ett par informanter 

framhöll att de tyckte det var trevligt att de fick möjligheten att resa utomlands via 

arbetet. Dessutom uppskattade de att de hade fått arbeta med internationella fall och 

kunder. Vissa poängterade också att de förhöll sig positivt till arbetsgivaren eftersom 

arbetsgivaren erbjöd bra förmåner. Enligt informanterna signalerade bra förmåner att 

arbetsgivaren vill ta hand om sin arbetskraft.  

Trots att informanterna allmänt hade en positiv uppfattning av sin nuvarande 

arbetsgivares arbetsgivarimage, lyfte de även fram några negativa sidor. Arbetsmängd 

och kompensation för arbetet var faktorer som påverkade negativt på 

arbetsgivarimagen. En informant berättade att arbetet inneburit mycket mera jobb än 

hon hade tänkt sig. I praktiken kändes det som att man inte kunde säga nej till en ökad 

arbetsbörda, även om företaget lovat att det inte skulle bli för mycket och att 
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arbetstagare skulle ha möjlighet att tycka till om sin egen arbetsbörda. En annan 

informant anmärkte att många mådde dåligt i företaget för att de arbetade för mycket 

och blev utbrända. Det framkom även att informanterna var missnöjda med 

arbetsgivaren då de arbetade mycket och dessutom med viktiga arbetsuppgifter och 

samtidigt upplevde att kompensationen inte motsvarade arbetsinsatsen. Detsamma 

gällde känslan av att få en lön som inte motsvarade utbildningen. Dessa faktorer 

påverkade klart negativt på uppfattningen av arbetsgivarimagen.  

4.2.2. Uppfyllelse av förväntningar  

Då informanterna berättade huruvida deras förväntningar gått i uppfyllelse eller inte 

kunde två övergripande teman urskiljas. Dessa var förväntningar gällande 

arbetsuppgifterna och utveckling. Andra aspekter som kom upp var lön och förmåner, 

ledarskap, arbetsmängd och arbetsmöjligheter utomlands. Man kan inleda med att 

konstatera att informanternas förväntningar överlag hade blivit uppfyllda.  

Majoriteten av informanterna ansåg att deras förväntningar i sin helhet hade blivit 

uppfyllda. En informant berättade till exempel att arbetsuppgifterna hade motsvarat 

hans förväntningar. Några informanter påpekade ytterligare betydelsen av att 

arbetsuppgifterna hölls intressanta. En informant berättade till exempel att hon 

värdesatte då hon fick vara med och arbeta med intressanta kunder eller vara med i 

intressanta projekt. I samband med intressanta arbetsuppgifter underströk en 

informant betydelsen av att arbetsuppgifterna motsvarade hennes utbildning och nivå.   

Och det som minskar min motivation är dom gånger som man känner att man int har möjlighet 
uppfylla sig själv. Att dom gångerna som man måst göra sådana arbetsuppgifter som känns att 
dom int motsvarar utbildningen eller ens det här, nivå så att säga. Där måst jag nästan säga att 
dom här arbetsuppgifterna, så om arbetsuppgifterna nu int sku va bara intressanta alls eller att 
dom int sku va motiverande så då sku int heller dom här kollegorna eller chefen riktigt hjälpa vid 
det skedet. (Lena, Produktchef)  

En informant berättade att hon lärt sig mycket och fått skolning som hon hade 

förväntat sig. För informanterna var det viktigt att ha möjlighet till utveckling i arbetet. 

Utveckling i arbetet kunde till exempelvis innebära att få prova på olika saker och få 

ansvar. Det kunde också vara frågan om att kontinuerligt lära sig nytt och utvecklas. 

Arbetet skulle med fördel även vara sådant att utmaningarna i arbetet aldrig tar slut. 

Utan utmaningar kunde arbetet börja kännas tråkigt. För informanterna var det även 

viktigt att arbetsgivaren lyssnar på dem som arbetstagare och tar i beaktande deras 

önskemål gällande utveckling. I motsats yttrade informanterna om sitt missnöje då de 
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kände att utvecklingen stagnerat. Det samma gällde då de arbetade med 

arbetsuppgifter som de inte kände motsvarade deras utbildning eller nivå. 

Och sen så känns det åtminstone nu i början att man har bra möjligheter och utveckla sig själv 
inom det där företaget. Att det känns som om man tar i beaktande vad mänskor vill göra och åt 
vilket håll dom vill utvecklas. På det sättet att nån liksom lyssnar på ens egen vilja. Att det vet jag 
int ännu i praktiken att leder det nånstans men åtminstone verkar det bra. (Emma, Delivery 
Manager)   

Och det som jag int är nöjd med är kanske själva arbetsuppgifterna. Vissa av dom är kanske såna 
att jag märker att jag int får använda min kärnkompetens till. Att jag har kanske lite stagnera i 
det vad jag kan lära mig. (Ingrid, Senior Associate)  

En informant ville å andra sidan understryka betydelsen av förmånerna hon fått och att 

de överraskat henne positivt. För informanterna var det också väsentligt att de kände 

sig rätt kompenserade och erbjöds förmåner. Ett par informanter påpekade att de 

tyckte det var mycket positivt att arbetsgivaren kunde erbjuda bra förmåner. I motsats 

berättade ett par informanter om sitt missnöje med den kompensation de fick för det 

utförda arbetet. De ansåg det vara viktigt att få en kompensation som bättre 

motsvarade deras arbetsinsats.  

Ett par informanter poängterade å andra sidan att deras förväntningar hade uppfyllts i 

början av arbetsförhållandet men mindre i dagsläget och vice versa. I båda fallen var 

det frågan om arbetsuppgifter och utveckling. Den ena informanten berättade att hon 

börjat med arbetsuppgifter som inte motsvarade hennes position eller utbildning, men 

att hon nu kommit vidare i sin utveckling. Den andra informanten hade en motsatt 

situation.  

Nu så känns det eftersom då hade jag int va jag int så inne i de där projekten eller så inne i någo 
kundförhållande eller nå sånt dänt. Men nu känns det att... nu känns det att dom sku kunna 
använda min tid bättre... Nu kanske sådär att nu motsvarar det int riktigt mera eftersom det 
känns som mina arbetsuppgifter är fortfarande emellanåt kvar där var jag börja. Fast det borde 
va så att jag ren sku ha kommit vidare. (Eva, Account Manager) 

Tre informanter berättade också att förväntningarna som inte riktigt hade motsvarat 

verkligheten, inte behövde vara en negativ sak. Enligt dem kunde det helt enkelt bara 

vara på ett annat sätt än förväntat.  

Att arbetsuppgiften motsvarar kanske inte det som jag hade förvänta mig. Att den är lite 
annorlunda. Int kanske sämre, men annorlunda. Vilket är intressant för det va på grund av det 
som jag sökte. (Emma, Delivery Manager)  

Några informanters förväntningar gällande ledarskap, arbetsmängd och 

arbetsmöjligheter utomlands hade inte gått i uppfyllelse. Det är trots allt värt att nämna 

att dessa informanter hade andra förväntningar som hade uppfyllts.  
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Enligt en informant hade förväntningen gällande ledarskap inte uppfyllts. I samband 

med detta kan man lyfta fram att majoriteten underströk hur mycket de verkligen 

värderade att ha en bra gemenskap på arbetsplatsen och komma överens med sina 

kollegor. Några nämnde även hur mycket de uppskattade det att de har en bra chef. 

Enligt informanterna var gemenskapen överlag bland med det viktigaste, om inte 

rentav det viktigaste, på arbetsplatsen. Det var viktigt för informanterna att kollegorna 

var trevliga och att komma bra överens med personerna de arbetade närmast med. 

Detta påverkade i sin tur stort på den allmänna känslan av trivsel på arbetsplatsen.  

Jag har Int fått det ledarskapet som jag sökte där. Att det finns int det där som jag hade förvänta 
mig att det sku finnas. Stödnätverk för att ha bra chefer eller det finns men att dom blir int ändå 
bra chefer. Så nånting har gått lite fel där. (Karin, Trainee Consultant) 

Sen chefen är jag nöjd med. [...] Att han är lite sån som förstår sig på att hålla bra arbetstagare 
kvar och vill också liksom hålla folk kvar där och har personligt intresse av att ta bra hand om en. 
(Ingrid, Senior Associate)  

En informant anmärkte att arbetet hade varit tuffare än hon tänkt sig och att hon 

stundvis kunde känna sig utmattad. Detta kan man i sin tur koppla ihop med att 

informanterna högt uppskattade en fri och flexibel arbetskultur. Det kunde vara frågan 

om när, var och hur mycket de skulle arbeta. En informant berättade till exempel att 

hon fritt får arbeta var hon vill om hon inte har ett möte eller liknande. En annan 

informant lyfte fram att det är godtagbart att ge olika insatser på hennes arbetsplats. 

Personer med barn och familj hade möjligheten att välja att arbeta mindre, medan det 

fanns personer som gjort valet att arbeta mer eller mindre dag och natt. Hon 

underströk att det var en otroligt fin sak att de kunde arbeta på detta sätt i företaget. I 

motsats till detta yttrade även ett par informanter sitt missnöje med att de inte hade 

möjlighet att påverka arbetsmängden och arbetstiderna i den utsträckning de skulle 

vilja. 

Angående arbetsmöjligheter utomlands hade en informant märkt att det inte var lika 

lätt att få möjlighet att arbeta utomlands som hon hade tänkt sig. Problemet var att det 

talades mycket om det men ingenting hände.  

4.2.3. Organisationsidentitet, identifiering med en organisation och 
organisationskultur  

Alla informanter kunde definiera hur de upplevde och tolkade sin 

organisationsidentitet. Hälften av informanterna ansåg att de klart kunde identifiera 

sig med organisationen som helhet.  
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Joo nog måst jag väl säga att man trivs med att vara, höra till dom bästa. Att vad heter det... Jag 
själv så som mina kollegor också strävar nog till att vara dom bästa på det vi gör. (Lena, 
Produktchef)  

En del poängterade att de starkt kunde identifiera sig med vissa delar av organisationen 

medan de inte kunde identifiera sig med andra delar av organisationen.  

Ganska långt. Att av dom här sakerna som jag sa så tycker jag om. Jag är också driven, jag är 
passionerad, jag är lekfull, jag är analytisk, strategisk. Det här kaostänkande, så det är kanske det 
som... Jag är en strukturerad mänska som vill planera. Jag är int helt för det att göra saker i 
onödan så att säga. Att det har jag lite sådär lärt mig att ibland gör man kanske saker, lite från 
min synvinkel i onödan för många gånger. (Sara, Marketing and Digital Marketing Trainee)  

Ett par informanter tog trots allt helt avstånd från organisationsidentiteten. En 

informant berättade att hon inte längre kände att hon alls kunde identifiera sig med 

organisationen. En annan betonade att hon ville hålla det helt separat från sin egen 

identitet. Informanterna var följaktligen splittrade i frågan om de kände att de kunde 

identifiera sig med organsationen eller inte.  

Bland informanterna rådde det en allmänt positiv inställning till organisationskulturen 

i det företag de arbetade i. De uppskattade klart liknande faktorer i 

organisationskulturen så som att den var öppen, platt och jämlik. Informanterna tyckte 

om organisationskulturer där de öppet och lätt kunde tala med alla i organisationen. 

Sådana organisationer utmärktes bland annat av att cheferna och verkställande 

direktören var på samma nivå med resten av arbetstagarna. Även det att alla arbetade 

tillsammans, alla fick säga sin åsikt och allas åsikter var lika mycket värda. I motsats till 

detta uppskattade informanterna inte de delar av organisationskulturen som var 

hierarkiska och konservativa. Detta syntes inte nödvändigtvis i vardagen, men kunde 

till exempel beröra beslutsfattande i organisationen. En informant berättade trots allt 

att det kunde urskiljas på högre nivåer i organisationen som hon arbetade i.  

Det är intressant för att när den är sådär kreativ och föränderlig, så är den ändå ganska 
hierarkisk när man kommer till dom övre skikten. Det är ett (viss lands) gammalt företag att där 
märker man till exempel att uppe, att från general managers [divisionschefer] uppåt är det 
Otroligt Konservativt och verkligen good old times [gamla goda tider] och mans baserat så att 
säga. Här på lokala nivån så händer det mycket, det är ungt och det är tjejer och killar lite 
blandat men sen när man kommer uppåt, så ju högre man kommer uppåt så det ganska svart 
kostym baserat. (Sara, Marketing and Digital Marketing Trainee)  

Flera nämnde även den positiva inverkan av att organisationskulturen kändes 

ungdomlig. En informant berättade till exempel att de hade väldigt roligt tillsammans 

på arbetsplatsen och tillade att mentaliteten var ungdomlig oberoende av kollegornas 

olika åldrar. En annan informant underströk å andra sidan att medelåldern i 

organisationen påverkade känslan av att organisationskulturen var ungdomlig. Hon 

berättade att åldern inte var kring sextio där alla inväntar pensionsålder. Medelåldern 
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var eventuellt kring trettiofem, därmed var också cheferna unga ännu. Det bidrog i sin 

tur till att det kändes lättare att närma sig dem och kunna tala väldigt öppet och fritt.  

Informanterna talade även positivt om en organisationskultur där de hade en känsla av 

att de hade en andra familj i organisationen och där miljön var social. Organisationen 

kunde till exempel bli som en andra familj då kollegorna tillsammans deltog i sociala 

evenemang utanför arbetet. En stark faktor var även det att de arbetade intensivt med 

varandra.  

Vi har en stark organisationskultur. Man är en familj. Och och vad heter det. Man märker också, 
speciellt när det kommer nya arbetstagare att det tar inte hemskt lång tid för en som har adapt 
[anpassa sig] till det där företaget och blivit mera lik dom andra. Dom flesta liknar varandra 
ganska mycket till sättet. Det är humoristiska typer och man ska vara social. (Lena, Produktchef)  

Ett par informanter nämnde också att det i deras organisationskultur förväntades att 

alla arbetade hårt. Detta väckte inte större känslor hos informanterna, utan verkade 

höra till saken. Å andra sidan berättade en informant att det inte kändes speciellt bra 

då hårt arbete gick hand i hand med en tävlingsinriktad kultur som orsakade stress där 

arbetstagarna förväntades arbeta väldigt mycket och blev utvärderade utifrån vissa 

kriterier.  

4.2.4. Engagemang och lojalitet 

Alla informanter svarade att de på ett eller annat sätt kände sig engagerade i 

organisationen. Då informanterna fick frågan om de kände sig engagerade i 

organisationen kunde man urskilja tre olika grupper. En del sa att de var engagerade 

för stunden men inte på lång sikt, medan en del kände sig fullt engagerade i 

organisationen och den tredje gruppen lyfte fram att det fanns delar i organisationen de 

var engagerade i, samtidigt som det fanns delar som de inte var engagerade i.   

Den första gruppen som man kunde urskilja var de som sa att de var engagerade för 

stunden men inte på lång sikt. En informant berättade till exempel att hon lärde sig 

mycket nytt via arbetet. Hon ville stanna för att lära sig mera, men såg samtidigt att 

arbetsplatsen var ett steg på vägen mot någonting annat. En annan informant berättade 

att hon kände sig engagerad för stunden, vilket hon visade genom att inte gå hem före 

arbetet var gjort, göra sitt bästa och hjälpa andra vid behov. Hon sade trots allt att även 

om hon var engagerad för stunden, ville hon inte ge löften gällande framtiden.  

En tredjedel kunde säga att de kände sig fullt engagerade i organisationen. Detta 

berodde främst på gemenskapen, kollegorna och chefen. Även de som kände sig 
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engagerade i vissa delar av organisationen lyfte fram gemenskapen, kollegorna och 

chefen som den främsta orsaken till varför de kände sig engagerade i organisationen. 

Gemenskapen gällde främst det att informanterna hade en känsla av att de arbetade för 

ett gemensamt mål i organisationen. Det betydde också att alla jobbade tillsammans 

och att ingen lämnades i knipa. En informant berättade att en bra anda i företaget 

också påverkade hennes känsla av engagemang. Även chefens roll framkom gällande 

engagemang. En informant berättade till exempel att hon kände sig mer engagerad 

gentemot chefen än gentemot arbetsgivaren. Det berodde på att hon upplevde att han 

var en bra chef som tog bra hand om henne och visade att han hade intresse av att ha 

henne kvar i företaget. Chefens roll var i detta fall så betydelsefull att hon berättade att 

om chefen skulle bytas, skulle hon säkert också byta arbetsgivare. En annan informant 

underströk också betydelsen av inte bara chefen utan också kollegorna genom att 

belysa att om de skulle bytas, skulle han överväga att byta arbetsgivare.  

En del poängterade också att de kände sig engagerade i den egna avdelningen, vilket 

har en nära koppling till gemenskapen. Informanterna berättade till exempel att de 

kände sig starkt engagerade i den egna avdelningen eller teamet samtidigt som de 

kände sig mindre engagerade i andra delar av organisationen. I vissa fall kände 

informanterna ett avstånd från bland annat slutprodukten, andra produktkategorier i 

företaget, företagets huvudsakliga verksamhet och varumärket.  

Just när jag jobbar på den här avdelningen som är lite åt sidan, en helt annan affärsverksamhet 
än Företaget X huvudsakliga verksamhet. Så det kanske gör att man int är så bunden vid 
kärnverksamheten och brändet [varumärket]. (Anders, Intern)  

Några informanter nämnde betydelsen av att få ansvar. Ansvar ökade på engagemanget 

samtidigt som en brist av det påverkade åt det motsatta hållet. En informant påpekade 

att hon kände sig starkt engagerad i alla projekt hon varit delaktig i och projekt som 

hon själv hade ansvar för. En annan informant anmärkte att hon inte hade speciellt 

många personliga kunder ännu och kände att företagets verksamhet inte skulle 

påverkas av om hon bytte arbetsgivare.    

Nästan alla informanter hade planer på att tills vidare stanna hos sin nuvarande 

arbetsgivare. Den främsta orsaken var att de ansåg att de ännu kunde lära sig mycket 

och att det fanns möjligheter till att komma vidare i karriären inom företaget. Flera 

sade trots allt att de ville stanna kvar för att utveckla sig professionellt, men efter att de 

uppnått en viss nivå av kunskap kunde de tänka sig att byta arbetsgivare.  
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Och jag sku nog säga att om int den bästa, så en av dom bästa är nog min chef på hans område 
att han vet allt direkt från huvvet så att man har en massa och lära sig av honom ännu så att. Int 
är det bara att stiga i rang utan det är också att nog att lära sig och försöka bli så bra som möjligt 
på vad man gör innan man kanske sen far till nåt nytt. (Lars, Advisor)  

Några påpekade att de ville stanna kvar hos arbetsgivaren eftersom de ännu såg 

möjligheter att växa i arbetet och få mer ansvar. Utvecklingen hade en mycket stor 

betydelse. Informanterna betonade att om utvecklingen upphörde, skulle de byta 

arbetsplats.  

Flera informanter berättade att även om de tills vidare hade tänkt stanna hos sin 

nuvarande arbetsgivare, var de samtidigt öppna för nya möjligheter. Nya möjligheter 

kunde till exempel innebära en annan position i ett annat företag som verkade 

intressant. En informant poängterade att hon var i början av sin karriär och att vad som 

helst därför var möjligt. Några berättade också att de konstant hade ögonen öppna för 

nya möjligheter, fastän de inte var i behov av ett nytt arbete.  

Nå det kan man säga att det här är helt som va tanken då när jag sökte så att det sku va en första 
arbetsplats var man kommer in och lär sig. Och det betyder då att om det sku komma ett 
arbetserbjudande för nånting som är kanske då mer krävande och ett steg vidare i karriären. Att 
det sku kunna va nånting till vilket jag sku kunna byta. (Anders, Intern)   

Ett par informanter sade att de inte nödvändigtvis hade för avsikt att stanna speciellt 

länge hos arbetsgivaren. Den ena informanten ville hitta bättre balans mellan fritid och 

arbete och kände att hon ville testa på något nytt. Den andra berättade att det hon 

arbetade med för tillfället inte var hennes dröm, utan hon ville och kunde se sig arbeta 

med annat i framtiden.  

Int kanske så jätte länge mera. Sådär att int har jag någo konkreta planer, men sådär att så 
hemskt länge tror jag int att jag stannar mera. Jag sku villa ha lite mera bättre balans i mitt liv 
mellan fritid och jobb. Och så sku jag också vela testa på nåt nytt. Det börjar också kännas att jag 
har gjort ganska mycket ändå, man har hunnit ren göra ganska mycket och sådär. Att int menar 
jag att jag nu genast tänker sticka men sådär att så småningom så sku det va kiva att se lite 
annat. (Kristina, Associate)  

För att jag int nu kan säga på lång sikt att jag sku vela va där. Det här är int, det är int på det 
sättet min dröm. Mina drömmar ligger annanstans. (Karin, Trainee Consultant)  

4.3. Vad arbetstagare värdesätter före och under anställning 

I denna del av avhandlingen har materialet analyserats genom att lyfta fram 

kopplingarna till litteraturen och sambandet mellan tiden före och under anställning. 

Kapitlet inleder genom att se på hur arbetsgivarimagen utvecklas och vidare på hur 

värderingar utvecklas och betydelsen av förväntningar. Därefter diskuteras 

organisationsidentitet och -kultur samt engagemang.  
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4.3.1. Utveckling av arbetsgivarimage  

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) skapar potentiella arbetstagare en viss image av 

arbetsgivare genom de associationer de har gällande arbetsgivaren. Före anställning 

var fokus på positiva yttre faktorer så som den ytliga bilden informanterna hade av 

arbetsgivaren, företagets affärsverksamhet och företaget på marknaden. Informanterna 

lyfte även fram att de hade positiva uppfattningar gällande vissa inre faktorer som 

arbetskultur, kollegor, arbetsuppgifter, karriärbyggande och arbetsmöjligheter 

utomlands. Ett par informanter hade även en sämre bild av arbetsgivaren men denna 

var mycket ytlig. De olika kategorierna presenteras närmare i tabell 3. I tabellen har 

kategorier/faktorer skapats utifrån en sammansättning och kategorisering av de 

associationer informanterna hade av arbetsgivaren före anställning.  

Tabell 3 Faktorer som påverkar uppfattning av arbetsgivarimage före anställning 

POSITIV/NEUTRAL  

KATEGORI (yttre faktorer): associationer  

 

Ytlig bild  

 

 

bra bild 
kiva arbetsplats 
kiva att jobba där  
bra arbetsgivare  
dynamisk  
ungdomlig  
spännande 
tilltalande  
helt positiv, ingen konkret bild  

 

Företagets affärsverksamhet 

intressanta saker 
intressant företag  
coolt ställe att börja på om man vill jobba med revision 
intressant bransch  
intressanta varumärken 
fina varumärken  
stor investeringsbank 

 

Företaget på marknaden 

 

stor aktör 
internationell  
global  

(inre faktorer): 

 

Arbetskultur 

behöver inte jobba dag och natt
jobba hårt  
händer mycket  
hård takt 

Kollegor   bra gäng
mycket unga 

Arbetsuppgifter   fina möjligheter 
intressant jobb  

Karriärbyggande 

 

jätte mycket möjligheter
bra ställe att börja karriären 

Arbetsmöjligheter utomlands  möjligheter att jobba utomlands
internationella möjligheter 

SÄMRE (yttre faktorer): 
 
Ytlig bild 

skeptisk mot företaget som arbetsgivare 
gammalmodigt  
föråldrade processer  
inte den bästa bilden  
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Informanterna kopplade ihop vissa andra associationer med arbetsgivaren under 

anställning. När man utvärderade dessa faktorer, var det intressant att märka en stor 

skillnad i betydelsen av faktorerna. Betydelsen av yttre faktorer hade försvunnit totalt 

och fokus var uttryckligen på inre faktorer. Gemenskap och kollegor var den viktigaste 

faktorn som påverkade arbetsgivareimagen positivt under anställning. Andra positivt 

inverkande faktorer var arbetsuppgifterna, möjligheter till utveckling, 

arbetsmöjligheter utomlands samt förmåner. I motsats till dessa påverkades 

arbetsgivarimagen negativt av faktorerna arbetsmängd och kompensation. 

Kategorierna/faktorerna visas i tabell 4.  

Tabell 4 Faktorer som påverkar uppfattning av arbetsgivarimage under anställning 

POSITIV/NEUTRAL  

Kategori (inre faktorer): associationer 

 

Gemenskap/kollegorna  

 

 

alla jobbar tillsammans
kiva gäng  
bra typer  
tycker om kollegorna och chefen 
fin sammanhållning  
bra sammanhållning 
trevligt att jobba tillsammans 
hjälper varandra  
lär sig av varandra  
trevliga kollegor  
kiva att jobba där  

 

Arbetsuppgifterna  

intressanta arbetsuppgifter 
får göra mycket  
får ta ansvar om man vill  
trivs bra med arbetsuppgifterna  

Möjligheter till utveckling 

 

jätte mycket skolningar  
stöd i utvecklingsprocessen 

Arbetsmöjligheter utomlands 

 

resa med jobbet om man vill
fått jobba utomlands   

Förmåner    fått jätte bra förmåner 
tar hand om personalen med bra förmåner  

SÄMRE (inre faktorer): 
 
Arbetsmängd  

mera jobb än förväntat 
onödig stress  
kan inte säga nej i praktiken till jobb   
många mår dåligt för att de jobbar för mycket 

 
Kompensation 

känslan av att göra mycket och viktigt jobb och inte få 
en tillräcklig kompensation 
skulle vara trevligt att få en lön som motsvarar 
utbildningen 

 

I enlighet med Backhaus och Tikoo (2004) samt Lievens och Highhouse (2003) visar 

faktorerna betydelsen av de symboliska fördelarna, som exempelvis uppfattningar 

kopplade till företagets status, då man vill attrahera potentiella arbetstagare. Å andra 

sidan föreslår resultatet från denna undersökning att betydelsen av de funktionella 

fördelarna, med andra ord villkor för ett anställningsförhållande (Lievens 2007), ökar 
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under anställning. Det som även var intressant var att arbetstagarna hade mera 

negativa uppfattningar gällande arbetsgivarimagen under anställning. Detta är med 

andra ord i konsensus med Lievens, Van Hoyes och Anseels (2007) forskning, som 

visar att sökande generellt har en bättre image av organisationen än de anställda och 

således har en mer optimistisk bild av arbetsgivaren.   

Då det är frågan om arbetsgivarimage är det viktigt att diskutera hur och varifrån 

bilden av arbetsgivaren skapas. Före anställning har den potentiella arbetstagaren 

endast en uppfattning av arbetsgivaren, medan uppfattningen under anställning 

påverkas av upplevelser i organisationen. Före anställning kan till exempel 

arbetsgivarimagen skapas utifrån information som arbetsgivaren inte kan påverka 

(Backhaus & Tikoo 2004:56) som exempelvis Word-of-Mouth kommunikation (Martin 

et al. 2005). I denna undersökning hade majoriteten av informanterna skapat sin 

uppfattning av arbetsgivaren utifrån Word-of-Mouth kommunikation. 

Kommunikationen hade mer specifikt kommit via anställda på företaget de sökte till. 

Detta understryker hur företagsrykte också de facto drivs från insidan utåt, där de 

nuvarande arbetstagarna fungerar som ambassadörer för arbetsgivarvarumärket 

(Martin, Gollan och Grigg 2011; Martin 2009). Dessutom lyfter det fram betydelsen av 

att arbetstagare som är i samförstånd med organisationens varumärke, mer sannolikt 

agerar på ett sätt som stöder organisationens image utåt (Aurand, Gorchels & Bishop 

2005).  

Enligt denna undersökning kunde man anta att arbetstagarna lyckats väl som 

ambassadörer för arbetsgivarvarumärket då arbetsgivarimagen främst var positiv före 

anställning. Man kunde trots allt diskutera kring om de anställda verkligen gett en 

realistisk bild av anställningen i företaget i och med att arbetsgivarimagen blivit sämre 

under anställning. Lievens (2007) understryker att det är viktigt för företag att kunna 

harmonisera den externa och interna imagen för att skapa en heltäckande bild av 

arbetsgivarimagen, vilket tyvärr många organisationer misslyckas med (Aurand, 

Gorchels & Bishop 2005). Därmed kunde man samtidigt anta att företagen misslyckats 

med att harmonisera arbetsgivarimagen i och med uppfattningarna gällande 

arbetsgivarimage förändrats från tiden före till under anställning.  

Å andra sidan visar resultatet att det sker ett skifte i betydelsen av yttre och inre 

faktorer före och under anställning. Både före och under anställning var 

arbetsgivarimagen främst positiv trots att fokus ändrats i faktorerna. Man kunde därför 

tänka sig att arbetsgivarvarumärkeshantering mera specifikt borde fokuseras på de 



 

 

57

yttre faktorerna i extern arbetsgivarvarumärkeshantering och på de inre faktorerna i 

intern arbetsgivarvarumärkeshantering. Alternativt kunde företag stärka sin 

arbetsgivarimage både externt och internt om de fokuserade på att harmonisera 

arbetsgivarimagen med hjälp av inre faktorer.  

Några informanter poängterade även lyckad arbetsgivarvarumärkeshantering från 

företagets sida. Intressant att notera är att företagets kommunikation endast nämndes i 

den bemärkelse där företaget gjort samarbete med högskolan eller studentkåren. I 

dessa fall hade företaget lyckats bygga upp en positiv bild av företaget som arbetsgivare. 

Enligt detta resultat kunde man anta att det vore viktigt för företag att redan under 

studietiden nå studeranden, med andra ord framtidens talanger. Då företag vill 

attrahera nyligen utexaminerade potentiella arbetstagare kunde det därmed vara 

ändamålsenligt för dem att vara proaktiva för att skapa en positiv bild av sig som 

arbetsgivare. Företag kunde med andra ord använda arbetsgivarvarumärkeshantering 

effektivt genom att definiera de associationer de önskar att företaget förknippas med 

(Bakchaus och Tikoo 2004) och med hjälp av dessa attrahera de rätta arbetstagarna 

redan från första början (Foster, Punjaisri & Cheng 2010).  

Ett par informanter berättade också att deras uppfattning av arbetsgivaren påverkats av 

media. Bland annat påverkan av negativ publicitet i samband med 

samarbetsförhandlingar kom på tal. I dagens ekonomiska läge är detta klart en 

utmaning för företag att hantera detta i och med att det kan skada arbetsgivarimagen.  

4.3.2. Utveckling av värderingar och betydelsen av förväntningar 

Litteraturen föreslår att potentiella arbetstagare attraheras till ett visst företag enligt till 

vilken grad de tror att företaget erbjuder de attribut som är viktigast för dem (Lievens, 

Van Hoye & Anseel 2007; Backhaus & Tikoo 2004:505). Det som var väldigt intressant 

var att majoriteten berättade att arbetsbeskrivningen var den främsta orsaken till 

varför de valde att söka till arbetsgivaren. Vidare skulle de få lära sig nya saker, 

utvecklas i arbetet och uppleva arbete i praktiken efter studierna. Även företagets 

storlek hade betydelse eftersom storleken kunde signalera att det fanns 

utvecklingsmöjligheter, möjlighet till att bygga en karriär i företaget, få bra ledarskap 

och en säker anställningsomgivning. Flera var även intresserade av att söka till en 

specifik bransch, medan andra blev lockade av att företaget kunde erbjuda 

arbetsmöjligheter utomlands. Det som även är värt att nämna är att ungefär hälften av 

informanterna berättade att de för stunden aktivt sökte jobb och att den nuvarande 
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arbetsgivaren inte heller var det enda alternativet då de sökte till sin nuvarande 

arbetsgivare.   

Vad arbetstagare värdesatte under anställning kunde delas in i fem kategorier. Dessa 

var gemenskap och kollegor, möjlighet till utveckling, en fri och flexibel arbetskultur, 

intressanta arbetsuppgifter samt kompensation och förmåner. Majoriteten underströk 

betydelsen av att ha en bra gemenskap, komma överens med sina kollegor och några 

tog även upp betydelsen av att ha en bra chef. Detta är väldigt intressant i och med att 

endast en av informanterna nämnde att hon sökte efter en bra chef då hon valde att 

söka till sin nuvarande arbetsplats. Med andra ord ökar innebörden av gemenskap, 

kollegor och chef under anställning. Betydelsen av möjlighet till utveckling kom även 

upp som en viktig faktor före och under anställning. Arbetsgivarna har klart lyckats 

signalera detta till arbetstagarna i ansökningsprocessen i och med att en 

arbetsbeskrivning, som innehöll information om utvecklingsmöjligheter, lockade dem 

till att söka till arbetsgivaren. Man kan även lyfta fram att informanterna uppskattade 

intressanta arbetsuppgifter, vilket även hade lockat arbetstagarna att söka till 

arbetsgivaren. Under anställning betonade informanterna även betydelsen av en fri och 

flexibel arbetskultur samt lön och förmåner. Detta verkade inte ha haft en stor 

betydelse då arbetstagarna sökte arbetet men hade ökat i betydelse i och med 

anställning. Under anställning lyfte arbetstagarna även fram sitt missnöje om de 

upplevde att det fanns brister i de aspekter som de värderade mest i ett 

arbetsförhållande.  

Varför arbetstagarna valt att söka till sin nuvarande arbetsgivare i motsats till vad de 

värdesatte under anställning kunde liknas vid att se på den externa och interna 

arbetsgivarimagen. Denna undersökning visar att då informanterna sökte till en viss 

arbetsgivare var bilden av arbetsgivaren relativt ytlig och utvärderingen skedde på mer 

yttre faktorer. Detta syftar på att de kunde läsa arbetsbeskrivningen, ta reda på 

företagets storlek och branschen samt kunde anta att de hade möjligheten till 

arbetsmöjligheter utomlands om det var ett internationellt företag. Som anställda 

utvärderade de å andra sidan arbetsgivaren utifrån inre faktorer, som baserade sig på 

upplevelser i organisationen som exempelvis gemenskap och arbetskultur.  I enighet 

med arbetsgivarimagen kunde man tänka sig att uppfattningarna gällande 

arbetsförhållandet var bättre som sökande, medan informanterna blev mer kritiska 

gentemot arbetsgivaren som anställda (Lievens, Van Hoye & Anseel 2007). Denna 

undersökning visar därmed att det som arbetstagare värdesätter i ett arbetsförhållande 
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utvecklas från tiden före till under anställning. Samtidigt som arbetstagare förhåller sig 

mer kritiskt gentemot arbetsgivaren och vad arbetsgivaren har att erbjuda under 

anställning.  

Det psykologiska kontraktet är de oskrivna aspekterna av ett anställningsförhållande 

och är individens subjektiva uppfattning gällande ömsesidiga förpliktelser (Robinson & 

Rousseau 1994; Rousseau 1990). Rousseau (1990) understryker att det psykologiska 

kontraktet kan formas på basis av förväntningar. Undersökningen visar att 

informanterna hade byggt upp förväntningar gällande arbetsförhållandet före 

anställning. Förväntningarna kunde delas in i fem kategorier.  

Informanterna berättade att de baserade sina förväntningar främst på vad de hört via 

Word-of-Mouth kommunikation från anställda i företaget. Utöver detta hade 

arbetsplatsannonsen samt vad de läst och hört om branschen påverkat 

förväntningarna. Förväntningarna hade således likaså påverkats av aspekter som 

arbetsgivaren kunde påverka (arbetsplatsannonsen) och aspekter som arbetsgivaren 

kunde försöka påverka (Word-of-Mouth kommunikation). Resultaten och analysen 

visar trots allt en koppling mellan den externa arbetsgivarimagen och förväntningarna, 

vilket tyder på att detta även påverkat informanternas förväntningar trots att de inte 

själva uttryckligen sagt detta. I både den externa arbetsgivarimagen och i 

förväntningarna hittades kategorierna utveckling och karriärbyggande, arbetsuppgifter, 

arbetsmöjligheter utomlands och en arbetskultur där man arbetar hårt. Därmed 

signalerar arbetsgivarvarumärket redan under rekryteringsfasen anställningsfrågor 

gällande till exempel byggandet av en karriär inom företaget och unika möjligheter 

(Backhaus & Tikoo 2004).  

Före anställning uppfattar arbetstagare endast det som kommuniceras, medan de 

under anställning baserar sina uppfattningar på förväntningar som uppfyllts eller inte 

(Edwards 2010). Då informanterna blev tillfrågade om deras förväntningar gått i 

uppfyllselse framkom samma kategorier som de ursprungligen lyft fram som 

förväntningar, vilket understryker förväntningarnas betydelse från en arbetstagares 

synvinkel. Dessutom lyfte en av informanterna fram att hon hade förväntat sig bra 

ledarskap i och med att det var en stor organisation som hon sökte till. Detta hade en 

koppling till den externa arbetsgivarimagen där hon tänkt att ett stort företag kan 

erbjuda bra ledarskap.  
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Majoriteten av informanterna ansåg att deras förväntningar hade uppfyllts. Då 

arbetstagare upplever att det psykologiska kontraktet uppfylls kan det påverka positivt 

på arbetstagares engagemang, motivation och tillfredställelse (Patrick 2008), vilket 

även fick understöd av denna undersökning. Somliga informanter lyfte trots allt fram 

att samtidigt som ett par av deras förväntningar hade uppfyllts, fanns det ett par 

förväntningar som inte hade uppfyllts. Forskning har visat att brytande av det 

psykologiska kontraktet, kan öka en arbetstagares avsikt att lämna företaget samt 

därmed öka personalomsättningen (Foster, Punjaisri & Cheng 2010; Miles & Mangold 

2004; Robinson & Rousseau 1994). Det som var mycket intressant i denna 

undersökning var att de två informanterna som berättade att en del av deras 

förväntningar inte gått i uppfyllelse, även var de två som berättade att de inte 

nödvändigtvis hade planer på att stanna hos den nuvarande arbetsgivaren. Detta 

understryker hur viktigt det är att arbetsgivarvarumärket signalerar rätt information 

gällande vad en arbetstagare kan förvänta sig av en arbetsgivare och ett 

anställningsförhållande. I motsats torde det vara minst lika viktigt från arbetsgivarens 

synvinkel att arbetsgivarvarumärket signalerar rätt information och att arbetstagare 

utifrån detta inser vad som förväntas av dem.  

 

Det fanns däremot tre informanter som berättade att det inte behövde vara en negativ 

sak att deras förväntningar inte fullständigt hade motsvarat verkligheten. De ansåg att 

verkligheten enbart var annorlunda än vad de hade förväntat sig. Det är intressant att 

reflektera över vad detta kunde bero på. Det kunde till exempel vara en 

personlighetsfråga, att man som person har ett öppet sinne för förändringar och kan 

anpassa sig enligt situationen. Alternativt kunde det bero på att 

arbetsgivarvarumärkeshanteringen var svag från arbetsgivarens sida så att inga starka 

förväntningar från första början hade kunnat byggas upp.  

4.3.3. Organisationsidentitet och – kultur samt engagemang  

Organisationsidentitet återspeglar den image som organisationens medlemmar har 

gällande organisationen och handlar om att svara på frågan vem är vi? (Martin 2009; 

Backhaus & Tikoo 2004). Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) påpekar att 

arbetsgivarimagen påverkar organisationsidentiteten och vice versa. Jag vill trots allt 

ännu påminna om skillnaden mellan dessa. Även i denna undersökning berör 

arbetsgivarimagen den image informanterna har av arbetsgivaren medan 
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organisationsidentiteten representerar vem företaget är som en grupp. Det är relevant 

att beakta att det är frågan om två olika synvinklar på image.  

Alla informanter kunde definiera hur de upplevde och tolkade sin 

organisationsidentitet. Forskning föreslår att då arbetstagare känner attraktion till 

vissa delar av arbetsgivarvarumärket, leder det till en samhörighetskänsla som bidrar 

till ett samband mellan arbetstagarens egen identitet och organisationens identitet 

(Edwards 2010; Ashforth & Mael 1989). Sambandet sägs ta form som identifiering med 

en organisation (Edwards 2010; Ashforth & Mael 1989). Denna undersökning visar att 

informanterna kunde identifiera sig med attributen statusladdad, smidig, driven och 

samarbetsvillig. Å andra sidan kom det även fram aspekter av deras arbetsgivares 

organisationsidentitet som de inte kunde identifiera sig med. Dessa var attributen 

ointressant, asocial, girig/lysten, stel och planlös. I tabell 5 redogörs attributen 

utförligare. I tabellen motsvarar ett attribut en kategori. Dessa är skapade utifrån 

informanternas beskrivningar av organisationsidentiteten hos deras nuvarande 

arbetsgivare.  

Tabell 5 Attribut för identifiering  
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I tabellens vänstra kolumn kan det avläsas att det finns en relativt jämn fördelning 

mellan attributen statusladdad, smidig, driven och samarbetsvillig, som informanterna 

kunde identifiera sig med. Tabellens högra kolumn visar å andra sidan att 

informanterna framför allt inte kunde identifiera sig med attributet ointressant, 

samtidigt som de andra attributen asocial, girig/lysten, stel och planlös hade en relativt 

jämn fördelning. Fördelningen mellan kolumnerna understryker trots allt att 

majoriteten kunde identifiera sig med organisationen.  

Enligt Ashforth och Mael (1989) finns det tre faktorer, särskiljningsförmåga, prestige 

och framträdande av ute-grupper, som kan öka sannolikheten för att arbetstagare 

identifierar sig med en organisation. I denna undersökning finns det en koppling till 

dessa tre faktorer. Särskiljningsförmågan visade sig överlag då informanterna berättade 

om organisationsidentiteten i företaget de arbetade i. Det var underförstått att varje 

organisation har en egen unik organisationsidentitet. Mer konkret kan det till exempel 

lyftas fram från tabellen att organisationen var ensam i sitt slag genom att erbjuda 

unika tjänster. Gällande prestige kan en klar koppling göras till attributet statusladdad, 

men även de andra attributen som informanterna kunde identifiera sig med kunde 

tänkas ha en betydelse för deras självkänsla. Detta eftersom de innehåller positiva 

egenskaper så som att vara flexibel, passionerad och lätt att komma överens med, 

medan informanterna inte kunde identifiera sig med tämligen negativa egenskaper så 

som att vara tråkig och osäker. Det kan anses naturligt att man kan identifiera sig med 

positiva egenskaper framom negativa. Även framträdande av ute-grupper kom tydligt 

fram i vissa fall där informanterna direkt jämförde sig med konkurrenterna som till 

exempel ställningstagandet att företaget åstadkom mer i jämförelse till konkurrenterna.  

Identifiering med en organisation kan leda till bättre engagemang och lojalitet hos 

arbetstagare (Ashforth & Mael 1989). Det kan därmed påverka arbetstagares vilja att 

stanna i företaget och arbeta för företagets bästa. (Edwards & Edwards 2013). Även 

denna undersökning visade att informanterna som kunde identifiera sig med 

organisationen som helhet och med delar av organisationen var engagerade. Detta 

kunde trots allt inte till fullo stödas av denna undersökning eftersom till exempel en 

person som kunde identifiera sig med vissa delar av organisationen ändå hade för 

avsikt att småningom byta arbetsgivare.  

Det är intressant att rikta uppmärksamheten på ett par informanter, som berättade att 

de tog avstånd från organisationsidentiteten. Den ena berättade att hon inte längre 

kunde identifiera sig med organisationen eftersom det hade blivit viktigare för henne 



 

 

63

att hitta en balans mellan arbete och fritid. Organisationsidentiteten gick inte ihop med 

detta. Den andra berättade att hon ville hålla det separat från hennes egen identitet 

eftersom hon ville hålla isär hennes arbetsliv och privatliv. Den ena hade för avsikt att 

antagligen snart byta arbetsgivare medan den andra bra kunde tänka sig att byta 

arbetsgivare. Detta kunde med andra ord stämma överens med tidigare forskning, som 

påstått att identifiering med en organisation kan påverka engagemang och lojalitet 

(Ashforth & Mael 1989).  

Organisationskultur är ett system av delade värderingar (fastställa vad som är viktigt) 

och normer (fastställa lämpliga attityder och lämpligt beteende) (Walton citerad i 

Chatman & Eunyoung Cha 2003:21). Majoriteten av informanterna förhöll sig positivt 

till organisationskulturen på deras arbetsplats och värderade liknande faktorer. Till de 

positiva faktorerna i en organisationskultur hörde främst att kulturen var öppen, platt 

och jämlik. I motsats lyftes det fram ett klart avstånd från de hierarkiska och 

konservativa delarna av organisationskulturen. Andra positiva faktorer var en 

ungdomlig kultur, känslan av att ha en andra familj i organisationen och en social 

miljö. Några påpekade även att det hörde till kulturen att arbeta hårt. Detta kunde vara 

positivt och visa ambition, medan det enligt en annan informant kändes negativt i och 

med att kulturen därmed upplevdes tävlingsinriktad och stressig.  

Organisationskultur handlar bland annat om att skapa en samhörighet i företaget som 

motiverar arbetstagare att ta del av organisationens mål och värderingar (Das & Rao 

2012). I samband med detta är det intressant att framhäva att informanterna värderade 

gemenskapen och kollegorna högst i sina arbetsförhållanden. Enligt Backhaus och 

Tikoo (2004) tyder forskning på att det finns en koppling mellan organisationskultur 

och lojalitet gentemot arbetsgivare. Även denna undersökning visar att de som kände 

sig fullt engagerade i organisationen, upplevde detta på grund av gemenskapen, 

kollegorna och chefen. Det är också intressant att påpeka att majoriteten förhöll sig 

positivt till sina organisationskulturer. De få som berättade att de upplevde negativa 

faktorer i sina organisationskulturer var de som berättade att de antagligen inom en 

kort tid skulle lämna arbetsgivaren.  

Arbetsgivarvarumärkeshantering används ofta för att påverka organisationsidentiteten 

och -kulturen som i sin tur påverkar lojaliteten gentemot arbetsgivarvarumärket. 

Lojaliteten kan indelas i attitydmässiga faktorer som representerar 

organisationsidentiteten och beteendemässiga faktorer som är kopplade till 

organisationskulturen. (Backhaus och Tikoo 2004) Denna undersökning visar vilka 
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attitydmässiga samt beteendemässiga faktorer informanterna värderade mest. Denna 

undersökning visar också en relation mellan organisationsidentiteten och – kulturen 

genom att de attribut som informanterna kunde identifiera sig med och de delar av 

organisationskulturen som de värderade, har liknande drag. Detta visas i tabell 6 där 

den vänstra kolumnen visar de värderade attributen i organisationsidentiteten, medan 

den högra kolumnen visar organisationskulturens attribut.   

Tabell 6 Värderade attribut i organisationsidentitet och – kultur  

LOJALITET/ENGAGEMANG
Organisationsidentitet 
(attitydmässiga faktorer) 

Organisationskultur 

(beteendemässiga faktorer) 
statusladdad 
driven 

arbetar hårt  

smidig  öppen 

samarbetsvillig  platt 

jämlik 

en familj  

social 

 

I tabellen har attribut från organisationsidentiteten och organisationskulturen parats 

ihop för att visa de liknande dragen. Exempelvis har de attitydmässiga faktorerna 

statusladdad och driven en koppling till den beteendemässiga faktorn arbetar hårt. 

Tabellen illustrerar relationerna mellan organisationsidentiteten, identifiering med en 

organisation och organisationskulturen, vilket även tidigare forskning lyft fram (Hatch 

& Schultz 2002).   

Denna undersökning stämmer därmed överens med tidigare forskning och visar att 

organisationsidentiteten, identifiering med en organisation och organisationskulturen 

kan påverka en arbetstagares lojalitet gentemot arbetsgivaren. Detta visade 

undersökningen genom att de informanter som berättade att de tog avstånd från 

organisationsidentiteten hade som avsikt eller funderade på att inom kort byta 

arbetsgivare. De som berättade att de upplevde negativa faktorer i 

organisationskulturen var även de som berättade att de antagligen snart skulle lämna 

arbetsgivaren.  

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) motsvarar engagemang och lojalitet gentemot 

arbetsgivaren varandra. Då vi ser på denna undersökning stämmer det inte helt 

överens med antagandet. Hittills har det diskuterats vad denna undersökning visat 

gällande förhållandet mellan lojalitet och förväntningar samt mellan lojalitet och 
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organisationskultur, organisationsidentitet samt identifiering med en organisation. 

Med andra ord har undersökningen visat att det kan finnas ett samband mellan dessa.   

I denna undersökning berättade alla informanter att de på ett eller annat sätt kände sig 

engagerade i deras organisationer där de var anställda. Enligt Ashforth och Mael (1989) 

kan en arbetstagare känna sig lojal mot sin arbetsgivare då organisationen fungerar 

som ett verktyg som stöder personens egna karriärmässiga mål. Detta kunde tydligt 

urskiljas bland dem som berättade att de kände sig engagerade för stunden, men inte 

på lång sikt. Informanterna hade ett klart mål att sköta sina arbetsuppgifter väl för 

stunden eftersom det kunde hjälpa dem att komma vidare i sin karriär. Detta visade de 

genom att de ville lära sig mer och bete sig väl på sin nuvarande arbetsplats. Denna 

lojalitet skiljer sig trots allt från den lojalitet som beskrivits hittills eftersom det inte 

inkluderar identifiering med organisationen med dess värderingar och mål (Ashforth & 

Mael 1989). Utifrån detta kunde man se det som om informanterna var engagerade för 

stunden, men inte lojala på lång sikt eftersom deras egna mål gick före organisationens 

mål.  

Engagemang för stunden, men brist på lojalitet i långa loppet kunde även urskiljas 

bland dem som kände sig fullt engagerade eller engagerade i delar av organisationen. 

Då vi ser på vad personerna var engagerade i, betonade de främst gemenskapen, 

kollegorna och chefen. Andra viktiga faktorer var den egna avdelningen och ansvar. 

Några informanter berättade till och med att om chefen eller deras kollegor skulle 

bytas, skulle de högst antagligen själva också byta arbetsplats. Faktorer som 

informanterna kände sig mindre engagerade i var däremot slutprodukten, andra 

produktkategorier i företaget, kärnverksamheten och varumärket. Engagemanget 

minskade även då det fanns brist på ansvar. Man kan därmed se det som att 

informanterna var engagerade i deras omgivning, men inte lojala mot arbetsgivaren. 

Detta kunde tyda på att informanternas arbetsgivare inte hade lyckats med att koppla 

ihop arbetsgivarvarumärket med människorna i företaget. Man kunde föreställa sig att 

om arbetsgivaren lyckades koppla ihop samhörigheten med arbetsgivarvarumärket, 

skulle detta möjligtvis kunna öka på lojaliteten på längre sikt.  

Majoriteten av informanterna hade planer på att stanna hos arbetsgivaren tills vidare. 

Det berodde i högsta grad på att de kände att de ännu hade mycket kvar att lära sig och 

att det fanns möjligheter att komma vidare i karriären inom företaget. Detta tyder på 

att de kände sig engagerade i organisationen. Å andra sidan sade även flera att de bra 

kunde tänka sig att byta arbetsgivare efter att de blivit bättre på det de arbetade med. 
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Detta tyder i motsats på att de inte var engagerade. Här vill jag dra en skillnad mellan 

engagemang och lojalitet. Jag ser det som om informanterna var engagerade, i och med 

att de ville lära sig mer och utvecklas i företaget, men samtidigt var de inte lojala. Detta 

i och med att de bra kunde tänka sig att byta arbetsgivare i framtiden. En lojal 

arbetstagare skulle antagligen i första hand försöka bygga en karriär inom ett och 

samma företag. Dessutom känner en lojal arbetstagare sig fäst vid organisationen och 

stannar inom företaget trots att omständigheterna är sådana att personen borde 

överväga att byta arbetsgivare (Backhaus & Tikoo 2004).  

Undersökningen visade även att arbetstagarna var engagerade, men inte lojala eftersom 

flera berättade att de höll sig öppna för nya möjligheter. Undersökningen tyder på att 

om något ”bättre” skulle erbjudas, som till exempel en position där man har möjlighet 

att utvecklas, kunde informanterna överväga att byta arbetsgivare eftersom de inte 

kände sig lojala gentemot arbetsgivaren.  

Då vi ser på lojalitet och engagemang betraktar vi den interna sidan av 

arbetsgivarvarumärkeshantering, där fokus ligger på att behålla och engagera 

nuvarande arbetstagare. Denna undersökning visar att dessa inte nödvändigtvis måste 

samspela utan att arbetstagare kan vara engagerade utan att vara lojala. Lojalitet 

motsvarar i detta fall att behålla arbetstagare, medan engagemang kunde tolkas som ett 

intresse eller deltagande för stunden.  

4.4. Arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under 
anställning från arbetstagarens synvinkel  

Denna undersökning har fokuserat på att se på arbetsgivarvarumärkshanteringens 

betydelse före och under anställning från arbetstagarens synvinkel. Jag kommer nu att 

sammanfatta de viktigaste slutsatserna från detta kapitel. I den teoretiska 

referensramen diskuterade jag kring att Backhaus och Tikoos (2004) modell till stor del 

har fungerat som grund för forskning som tillkommit efteråt. Deras modell baserar sig 

på två skilda linjer, en extern och en intern linje, som inte samspelar. I 

sammanfattningen av den teoretiska referensramen visade jag modellen som jag 

utvecklat utifrån den teoretiska referensramen, och som visar olika kopplingar mellan 

linjerna. Den utvecklade modellen tar trots allt inte fasta på att forskning efterlysts där 

man ser på arbetsgivarvarumärkeshantering som en process (Aggerholm, Andersen & 

Thomsen 2011; Martin, Gollan & Grigg 2011). På den senaste tiden har organisationer 

börjat fästa mer uppmärksamhet vid att harmonisera den externa och interna sidan av 
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deras arbetsgivarvarumärkeshantering (Mosely 2007). Forskning borde i och med detta 

utförligare fokusera på att utforska arbetsgivarvarumärkeshantering som en process 

där till exempel arbetstagarna är med och skapar arbetsgivarvarumärket och är 

engagerade i processen (Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011; Martin, Gollan & 

Grigg 2011). Jag kommer nu presentera slutsatserna samtidigt som jag kopplar ihop det 

med hur vi i framtiden kan se på arbetsgivarvarumärkeshantering som en process, där 

arbetstagaren är i fokus i processen. Som underlag för presentationen av slutsatserna 

har jag skapat en figur (se figur 8) som beaktar olika delar i processen från tiden före 

anställning, under anställning samt efter anställning. Jag inleder med att visa figuren 

nedan och fortsätter sedan med att presentera slutsatserna.  

Figur 8 Arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse från arbetstagarens synvinkel 

 

Denna undersökning visar att då potentiella arbetstagare skapar sin uppfattning av 

arbetsgivarimagen, påverkas den i första hand av det de hört via Word-of-Mouth 

kommunikation. Majoriteten av informanterna hade dessutom hört om arbetsgivaren 

via bekanta som för tillfället var anställda i företaget. Detta understryker att 

företagsrykte även drivs från insidan utåt, där nuvarande arbetstagare kan fungera som 

ambassadörer för arbetsgivarvarumärket (Martin, Gollan och Grigg 2011; Martin 

2009). Word-of-Mouth kommunikationen hade även påverkat via personer som inte 

var anställda i företaget. Detta är ett bra exempel på att företag kan försöka påverka sitt 

företagsrykte men att de inte kan ha total kontroll över det.  
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Informanterna hade även påverkats av media och associationer kopplade till branschen 

som arbetsgivaren verkade i. Arbetsgivarens satsningar på 

arbetsgivarvarumärkeshantering poängterades också i samband med att arbetsgivaren 

gjort samarbete med högskolan och studentkåren. Utifrån dessa faktorer hade 

arbetstagarna sedan bildat sin uppfattning gällande arbetsgivarimagen. 

Fortsättningsvis hade arbetstagarna utvärderat till vilken grad de trodde att företaget 

kunde erbjuda de attribut som var viktigast för dem (Lievens, Van Hoye & Anseel 2007; 

Backhaus & Tikoo 2004:505) och gjort valet att antingen söka eller inte söka till 

arbetsplatsen. I och med att arbetsgivarimagen i högsta grad var positiv bland 

informanterna, känns det naturligt att de gjorde valet att söka anställning hos 

arbetsgivaren. Undersökningens resultat visar dessutom att psykologiska kontrakt, på 

basis av förväntningar, hade börjat formats redan före anställning. Detta understryker 

betydelsen av att arbetsgivarvarumärket kan signalera anställningsfrågor redan före 

anställning (Backhaus & Tikoo 2004). Rekryteringsfasens betydelse framkom även i 

denna undersökning. Under rekryteringsfasen hade uppfattningarna gällande 

arbetsgivaren och arbetsförhållandet blivit positivare, vilket ökade viljan att få 

anställningen.  Även förväntningarna utvecklades således under rekryteringsfasen.  

Under anställning utvecklades arbetstagarnas uppfattning av arbetsgivarimagen utifrån 

upplevda situationer i företaget. Under anställning påverkades även arbetstagarna av 

organisationsidentiteten och -kulturen och bedömde huruvida det passade ihop med 

deras egna värderingar och identitet. Utifrån upplevda situationer avgjorde även 

arbetstagarna om deras förväntningar uppfyllts eller inte. Det är viktigt att notera att 

personliga förväntningar kan ändras med tiden, vilket innebär att det psykologiska 

kontraktet kontinuerligt måste omförhandlas (App, Merk & Büttgen 2012; Patrick 

2008).  

Ett samband mellan lojalitet och förväntningar samt mellan lojalitet och 

organisationsidentitet, identifiering med en organisation samt organisationskultur 

kunde även urskiljas i denna undersökning. Detta innebär att huruvida förväntningar 

uppfylldes eller inte och om arbetstagare kände ett samband till 

organisationsidentiteten, kunde identifiera sig med organisationen och vad de ansåg 

om organisationskulturen, påverkade lojaliteten gentemot arbetsgivare. Enligt denna 

undersökning har det dessutom tolkats att det finns en skillnad mellan engagemang 

och lojalitet. Enligt undersökningen påverkar detta dock inte betydelsen av 
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förväntningar, organisationsidentiteten och – kulturen eftersom dessa har visat 

påverka både engagemang och lojalitet.  

Engagemang och lojalitet påverkar vidare ifall en arbetstagare vill stanna eller inte 

stanna hos arbetsgivaren. Under hela processens gång utvecklas arbetstagarens 

uppfattning gällande både arbetsgivaren och arbetsförhållandet. Oavsett om 

arbetstagaren väljer att stanna hos arbetsgivaren eller inte kan arbetstagaren enligt mig 

ses som en ambassadör för arbetsgivarvarumärket. Om arbetstagaren är nöjd berättar 

han/hon positiva saker om arbetsgivaren och sprider positiv Word-of-Mouth 

kommunikation. Om arbetstagaren inte känner sig nöjd eller inte har varit 

tillfredsställd finns det i motsats en risk för negativ Word-of-Mouth kommunikation. 

Processen börjar således om från början där potentiella arbetstagares uppfattning 

gällande arbetsgivaren påverkas av bland annat Word-of-Mouth kommunikation.  

Processen lyfter i högsta grad fram hur viktigt det är för företag att kunna harmonisera 

den externa och interna imagen för att skapa en heltäckande bild av arbetsgivarimagen, 

vilket tyvärr många organisationer misslyckas med (Lievens 2007; Aurand, Gorchels & 

Bishop 2005). Detta visar undersökning genom bland annat skillnaden mellan den 

externa och interna arbetsgivarimagen. Arbetsgivarvarumärkeshantering borde 

därmed fokusera mera på den komplexa uppgiften att harmonisera det externa 

budskapet som riktas mot potentiella arbetstagare med de interna uppfattningarna hos 

nuvarande arbetstagare (Mosley 2007; Martin et al. 2005). Detta i synnerhet för att 

motverka att potentiella arbetstagare skapar förväntningar före anställning som 

arbetsgivaren i slutändan inte kan leva upp till under anställning.  
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5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Detta avslutande kapitel inleder med en avslutande sammanfattning och diskussion. 

Därefter presenteras implikationerna av denna undersökning för företag. I den sista 

delen presenteras undersökningens begränsningar och förslag till fortsatt forskning.  

5.1. Avslutande sammanfattning och diskussion  

Arbetsgivarvarumärkeshantering är ett aktuellt ämne som fått otroligt mycket 

uppmärksamhet bland yrkesutövare. Trots detta släpar den akademiska forskningen 

efter. Forskning från arbetstagarens synvinkel, som i själva verket är i fokus av 

aktiviteten, har varit knapp och den forskning som utförts har främst fokuserat på 

potentiella arbetstagare. Fåtal studier har dessutom undersökt tiden före och under 

anställning. Eftersom det tydligt hittades luckor i ämnet utarbetades ett syfte som 

skulle öka förståelse för konceptet från arbetstagarens synvinkel.  Det övergripande 

syftet med denna avhandling blev således att utforska och öka förståelse för 

arbetsgivarvarumärkeshanteringens betydelse före och under anställning, från 

arbetstagarens synvinkel. Som stöd för syftet ställdes även forskningsfrågorna: Vad 

påverkar arbetstagare då de väljer att söka till en viss arbetsgivare? Vad värdesätter 

arbetstagare under anställning? Vad påverkar arbetstagares engagemang och 

lojalitet? 

För att kunna svara på avhandlingens syfte byggde den teoretiska referensramen på en 

modell som beaktar både den externa och interna sidan av 

arbetsgivarvarumärkeshantering. Dessutom sammankopplades litteraturen om 

arbetsgivarvarumärkeshantering ihop med företagsrykte och det psykologiska 

kontraktet. Undersökningen utfördes som en fallstudie av tolv stycken nyligen 

utexaminerade Hankenalumner. Undersökningens material samlades in genom semi-

strukturerade intervjuer.  

Undersökningens resultat och analys har presenterats i skilda kapitel. Kapitlen visar 

uppfattning av arbetsgivare och arbetsförhållande före anställning, förhållande till 

arbetsgivare och arbetsförhållande under anställning, vad arbetstagare värdesätter före 

och under anställning samt det sammanfattade kapitlet 4.4. I denna del kommer jag 

sammanfatta undersökningens slutsatser genom att svara på undersökningens tre 

forskningsfrågor i samma ordning som de presenterades ovan. 
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Denna undersökning visar att arbetstagare påverkades av sin uppfattning av 

arbetsgivarimagen och förväntningar gällande arbetsförhållandet, då de bestämde sig 

för att söka anställning hos arbetsgivaren. Uppfattningen av arbetsgivarimagen 

påverkades i första hand av Word-of-Mouth kommunikation, som arbetsgivaren inte 

direkt kunde påverka. Det som var fascinerande i denna undersökning var att Word-of-

Mouth kommunikationen främst kom via anställda i företaget, vilket understyrker 

betydelsen av tidigare forskning som föreslår att de anställda kan fungera som 

ambassadörer för arbetsgivarvarumärket (Martin, Gollan och Grigg 2011; Martin 

2009). Andra viktiga faktorer var företagets arbetsgivarvarumärkeshantering, media 

och branschen. Det som var intressant gällande företagets 

arbetsgivarvarumärkeshantering, var att undersökningen visade att företag endast 

aktivt arbetat med detta genom samarbete med högskolan eller studentkåren. Å andra 

sidan kunde man anta att det är en naturlig kanal för företag att nå studeranden. 

Resultatet i denna undersökning stämmer således överens med tidigare forskning som 

hävdar att arbetsgivarimage kan påverkas av bland annat Word-of-Mouth 

kommunikation och arbetsgivarvarumärkeshantering (Martin et al. 2005; Backhaus & 

Tikoo 2004; Lievens & Highhouse 2003). Denna undersökning visar även att media 

och uppfattningar av branschen påverkar arbetsgivarimagen.  

 

Undersökningen visar att förväntningar gällande arbetsförhållandet byggs upp före 

anställning vid sidan om uppfattningar av arbetsgivarimagen. Utifrån 

arbetsgivarimagen hade arbetstagarna utvärderat till vilken grad de trodde att företaget 

erbjöd de attribut som var viktigast för dem (Lievens, Van Hoye & Anseel 2007; 

Backhaus & Tikoo 2004:505) och gjort valet att söka till arbetsplatsen. I och med att 

arbetsgivarimagen i högsta grad var positiv bland informanterna, känns det naturligt 

att de som potentiella arbetstagare gjorde valet att söka anställning hos arbetsgivaren.  

Dessutom visar denna undersökning att rekryteringsfasen är ett skede i 

anställningsprocessen där arbetsgivare kan förstärka eller klargöra uppfattningar de 

önskar att arbetstagare kopplar ihop med arbetsgivarvarumärket. Det som även var 

intressant var att ungefär hälften berättade att de aktivt sökte arbete och att den 

nuvarande arbetsgivaren inte var det enda alternativet då de sökte till sin nuvarande 

arbetsgivare. Detta väcker tänkvärda frågor som vad företag bör göra för att unga 

arbetstagare skall välja att arbeta hos dem, och hur företag försäkrar att aktivt sökande 

verkligen är intresserade av den specifika arbetsplatsen och inte bara av vilken 

arbetsplats som helst?   
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Vad arbetstagarna i denna undersökning värdesatte i sina arbetsförhållanden, 

organisationsidentiteter och organisationskulturer kommer att diskuteras till näst. 

Enligt denna undersökning fanns det fem kategorier som lyfte fram vad de nyligen 

utexaminerade arbetstagarna värdesatte i deras arbetsförhållanden. Den viktigaste 

kategorin var gemenskap och kollegor. Några påpekade även betydelsen av att ha en 

bra chef. Detta fångade min uppmärksamhet i och med att endast en person nämnde 

betydelsen av detta då hon berättade varför hon valt att söka till arbetsgivaren. 

Betydelsen av gemenskap, kollegorna och chefen blev därmed mer betydelsefullt under 

anställning. Det var trots allt fascinerande att märka att gemenskapen och 

människorna inte var kopplade till arbetsgivarvarumärket och att informanterna kände 

sig mer fästa vid kollegorna än själva arbetsgivaren. Detta kan anses som en utmaning 

och en möjlighet för arbetsgivarvarumärkeshantering. Utöver detta uppskattade 

arbetstagarna också möjlighet till utveckling, en fri och flexibel arbetskultur, 

intressanta arbetsuppgifter samt kompensation och förmåner. Då det fanns brister i 

kategorierna uttryckte arbetstagarna även sitt missnöje.  

 

Resultaten i denna undersökning visar att arbetstagarna kunde identifiera sig med en 

organisation med attributen statusladdad, driven, smidig och samarbetsvillig. 

Arbetstagarna värderade en organisationskultur som var öppen, platt, jämlik, 

upplevdes som en andra familj, social och där det arbetas hårt. Liknande drag kunde 

därmed hittas i de faktorer som arbetstagarna värderade i organisationsidentiteten och 

– kulturen. Det stämmer således överens med tidigare forskning som argumenterat för 

att det finns en koppling mellan identitet och kultur (Hatch & Schultz 2002). Det är 

trots allt värt att nämna att resultatet baserar sig på tolv stycken olika 

organisationsidentiteter och – kulturer. Resultatet kan därmed inte anses som absolut, 

utan mer som en vägledning gällande vilka faktorer nyligen utexaminerade 

arbetstagare värdesätter.  

 

I denna undersökning kunde man urskilja ett samband mellan lojalitet och 

förväntningar samt mellan lojalitet, organisationsidentitet, identifiering med en 

organisation samt organisationskultur. Majoriteten av informanterna som deltog i 

denna undersökning ansåg att deras förväntningar hade gått i uppfyllelse. Det som 

trots allt är värt att nämna, är att de två informanterna som berättade att en del av 

deras förväntningar inte hade gått i uppfyllelse, även var de två som berättade att de 

inte nödvändigtvis hade planer på att stanna hos den nuvarande arbetsgivaren. Detta 

stämmer därmed överens med forskning som visat att brytandet av det psykologiska 
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kontraktet, kan öka en arbetstagares avsikt att lämna företaget (Foster, Punjaisri & 

Cheng 2010; Miles & Mangold 2004; Robinson & Rousseau 1994). I och med att 

arbetsplatserna i denna undersökning representerar informanternas första arbetsplats 

efter utexaminering är det motiverat att diskutera kring arbetstagarnas förväntningar. 

Det kunde vara intressant att vidare utforska i vilken mån nyligen utexaminerade 

arbetstagares förväntningar är specifika för ett visst arbete eller en viss arbetsgivare, 

eller om förväntningarna mera generellt länkar till hur man hoppas på att det skall vara 

i arbetslivet. Samt i vilken mån förväntningarna är realistiska.  

 

Enligt Ashforth och Mael (1989) kan identifiering med en organisation leda till bättre 

engagemang och lojalitet hos arbetstagare, och därmed påverka arbetstagares vilja att 

stanna i företaget (Edwards & Edwards 2013). Det som var intresseväckande i denna 

undersökning var att det fanns ett par informanter som berättade att de tog avstånd 

från organisationsidentiteten och därmed inte heller kunde identifiera sig med 

organisationen. En av dem hade för avsikt att snart byta arbetsgivare medan den andra 

övervägde att byta arbetsgivare. Detta kunde tyda på en koppling mellan lojalitet och 

organisationsidentitet samt identifiering med en organisation. Detta kunde trots allt 

inte till fullo stödas av undersökningen eftersom en annan informant, som kunde 

identifiera sig med vissa delar av organisationen, ändå hade för avsikt att småningom 

byta arbetsgivare. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) visar forskning att det på liknande 

sätt finns en koppling mellan organisationskultur och lojalitet gentemot arbetsgivare, 

vilket även fick stöd av denna undersökning.   

 

Backhaus och Tikoo (2004:508) påstår att engagemang och lojalitet motsvarar 

varandra. Enligt denna undersökning finns det trots allt en skillnad mellan dessa. 

Undersökningen visade att arbetstagarna var engagerade för stunden, men inte lojala 

på lång sikt. Detta kunde antas relativt naturligt i och med att det var frågan om nyligen 

utexaminerade arbetstagare och att det börjar bli alltmer ovanligt att arbetstagare 

stannar hela sin arbetskarriär eller ens en längre tid inom samma företag. Samtidigt 

blir det mer allmänt att anställningstiderna är tidsbundna över korta perioder och det 

ekonomiska läget skapar en känsla av osäkerhet hos arbetstagare. Detta tyder på att det 

finns en brist på lojala arbetstagare, men samtidigt bör företag ifrågasätta om det finns 

incitament för arbetstagare att vara lojala.  
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I denna avhandling går det oundvikligen att märka att ämnet är mycket komplext, 

vilket även gör att resultaten och analysen samt jämförelserna och slutsatserna är det. 

Undersökningen visar trots allt att vi kan se på tiden före och under anställning samt 

öka förståelsen för detta ur ett arbetsgivarvarumärkeshanteringsperspektiv. Forskning 

har därutöver efterlysts där arbetsgivarvarumärkeshantering ses som en process 

(Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011; Martin, Gollan & Grigg 2011). I resultat- och 

analyskapitlets sista del har jag sammanfattat och visat hur man kan se på 

arbetsgivarvarumärkeshantering som en process från arbetstagarens synvinkel. 

Processen visar att arbetsgivarvarumärkeshantering är betydelsefullt före och under 

anställning, samt även efter anställning.  

När vi ser på undersökningen som en helhet, stämmer det mesta överens med tidigare 

forskning. Det som denna undersökning trots allt bidrar med är att den går in på djupet 

i de olika delarna inom arbetsgivarvarumärkeshantering. Undersökningen visar vad det 

är i arbetsgivarimagen som är attraktivt, varför arbetstagare söker till en viss 

arbetsgivare, vad arbetstagare värdesätter i arbetsförhållandet, vilka attribut 

arbetstagare identifierar sig med och hurdan kultur är uppskattad. Dessutom ser denna 

undersökning på tiden före och under anställning och visar hurdan koppling det finns 

mellan dem. Därmed visar också undersökningen hur arbetsgivarvarumärkeshantering 

kan ses som en process. Således anser jag att avhandlingens syfte besvarats och ger svar 

på frågan som ställdes i inledningen: vad är det egentligen som unga arbetstagare söker 

och värdesätter hos arbetsgivare och i arbetsförhållanden.  

5.2. Implikationer för företag 

Denna undersökning kan även ge upphov till implikationer för företag. För det första 

erbjuder denna undersökning en modell där företag kan se hur processen från tiden 

före anställning till under anställning, kan uppfattas från arbetstagarens synvinkel. Då 

företag vet vilka faktorer som påverkar och medverkar i processen kan de försöka 

utveckla dessa i önskad riktning.  

Om företag har ett intresse för att öka förståelsen för nyligen utexaminerade ekonomer, 

kan denna undersökning ge vägledning. I undersökningen behandlas många faktorer 

som företag kan tänkas vara intresserade av. Exempelvis, vad påverkar uppfattningar 

gällande arbetsgivarimagen, varför söker arbetstagare till en viss arbetsgivare, hur 

byggs förväntningar upp, hur påverkar rekryteringsfasen, vad värdesätter arbetstagare i 
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arbetsförhållande, vad har uppfyllelse eller inte uppfyllelse av förväntningar för 

betydelse.   

Undersökningen lyfter fram en intressant fråga gällande skillnaden mellan 

engagemang och lojalitet. Det är onekligen en utmaning för företag att fundera ut hur 

man lyckas hålla kvar talanger som man satsat stora resurser på att utbilda.  

Sist men inte minst förefaller det otroligt viktigt för företag att inse styrkan av Word-of-

Mouth kommunikation även då det gäller personalfrågor. Det torde ligga i företagens 

intresse att ha en personal som kan fungera som positiva ambassadörer för 

arbetsgivarvarumärket. Samtidigt är det relevant för företag att se till att personalen är 

i samförstånd med arbetsgivarvarumärket och att det signaleras realistiska aspekter 

gällande arbetsgivaren och arbetsförhållandet.  

5.3. Undersökningens begränsningar och förslag till fortsatt forskning  

Då det hörde till undersökningens syfte att utforska och öka förståelse, upplever jag att 

undersökningen i sin helhet uppfyllde sitt syfte, men undersökningen hade även vissa 

begränsningar som är värda att diskuteras. Fallstudiens mål är generellt att kunna 

utveckla nya teorier samt att kunna generalisera resultatet från fallstudien (Eisenhardt 

1989). Resultatet från min undersökning går inte att generalisera, men jag anser att det 

ger en bra inblick i vad nyligen utexaminerade studerande kan ha för åsikter i 

dagsläget. I och med att jag endast intervjuade Hankenalumner kan det anses att 

svaren liknande varandra mycket på grund av att de hörde till samma sociala krets. Jag 

anser trots allt att detta gjorde undersökningen mer givande. Det märktes bland de 

sista intervjuerna att svaren började likna varandra, vilket visade att insamlingen av 

material var tillräcklig.   

I denna undersökning använde jag mig endast av ett fall av Hankenalumner, vilket var 

motiverat i och med att undersökningen bland annat var explorativ och syftet var att 

utforska. Enligt Yin (2007:76) kan både fallstudier enligt enfallsdesign och 

flerfallsdesign leda till framgångsrika fallstudier. Trots att enfallsstudien har motiverats 

är det viktigt att lyfta fram dess brister. Enligt Yin (2007:76) är en flerfallsdesign att 

föredra om man har möjligheten att välja och om man har tillräckligt med resurser. 

Enligt honom kan man trovärdigare generalisera samt jämföra då man baserar sin 

studie på flera än ett fall. Yin (2007:68) poängterar trots allt även själv att det i 

praktiken kan vara svårt för en student eller ensam forskare att genomföra en 
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flerfallsstudie. Fortsatt forskning kunde därmed till exempel inkludera olika fall i form 

av olika högskolar för att skapa en bättre insyn i nyligen utexaminerade överlag.  

Jag anser också att det skulle vara motiverat att utforska samma aspekter som i denna 

forskning, men med fokus i ett företag. En undersökning som endast fokuserar på ett 

företag, kunde belysa frågan på ett intressant sätt. Det skulle även vara värt att 

genomföra en longitudinell studie. Studien kunde börja med att intervjua personerna 

då de sökt till ett visst företag, hur de upplevt rekryteringsprocessen och hur det känns i 

början av anställningsförhållandet, för att sedan komma tillbaka och göra en ny 

intervju efter ett eller två år. Materialet skulle vara mer pålitligt i och med att 

informanterna uttrycker sina tankar exakt då när studien utförs. Snedvridningar 

utifrån minnesluckor kunde därmed undvikas.  

Ett annat ämne värt att forska vidare i, är hur arbetsgivarvarumärket harmoniseras och 

om företag överhuvudtaget försöker harmonisera det. Forskning föreslår att det externa 

budskapet och de interna uppfattningarna borde harmoniseras. Det skulle vara viktigt 

att forska i hur företag sköter och bygger upp den externa och interna 

arbetsgivarvarumärkeshantering.  

Ett annat intressant tema som kom upp i samband med denna undersökning var att 

arbetsgivarvarumärkeshantering även kunde utvidgas till tiden efter anställning. Då 

arbetstagare byter arbetsgivare kan de sprida Word-of-Mouth kommunikation. Det 

torde höra till företagens intresse att arbetstagarna även fungerar som positiva 

ambassadörer för arbetsgivarvarumärket efter anställning. Slutligen skulle det vara 

intressant att utreda om företag har stödjande aktiviteter för detta och om det har en 

betydelse för potentiella och nuvarande arbetstagare.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

Bakgrund:  
 
Kön:  
Ålder:  
Anställningstid:  
Nuvarande position:  
Anställningstid i den nuvarande positionen:  
 
Företagets bransch:  
Företagets storlek (enligt anställda):  
 
Den externa sidan:  
 
Tänk tillbaka till den tiden då du bestämde dig för att söka till din nuvarande 
arbetsplats:  

 
- Hade du hört något om arbetsgivaren tidigare? Om ja, varifrån?  

 
- Hurdan bild hade du av arbetsgivaren när du sökte?  

 
- Vad tror du påverkade din uppfattning av arbetsgivaren?  

 
- Med arbetsförhållande syftar jag på det ömsesidiga förhållandet mellan dig och 

arbetsgivaren. På basis av detta lyder frågan: Hade du vissa förväntningar av 
arbetsförhållandet? Om ja, hurdana förväntningar?  
 

- Vad baserade du dina förväntningar på?  
 

- Varför sökte du sedan jobb hos just denna arbetsgivare?  
 

- Ändrades dina uppfattningar gällande arbetsgivaren och arbetsförhållandet 
under intervjufasen?  

 
Den interna sidan:  
 
Nu ber jag dig att tänka på ditt arbetsförhållande just nu:  
 

- Hurdan bild av arbetsgivaren har du just nu?  
 

- Hur upplever du er organisationskultur?  
 

- Och hur upplever du er organisationsidentitet med andra ord vilka är ni?   
o Känner du att företagets organisationsidentitet motsvarar din egen 

identitet och värderingar?  
 

- Känner du dig engagerad (eng. commitment) i organisationen? Varför? Varför 
inte?  
 

- Finns det specifika faktorer som påverkar hur nöjd/inte nöjd du är i ditt 
arbetsförhållande? Vilka är de i så fall?  
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- Motsvarar ditt nuvarande arbetsförhållande dina förväntningar som du hade? 
Varför/varför inte?  
 

- Har du planer för att stanna hos denna arbetsgivare? Varför/varför inte?  
 

- Vad skulle kunna få dig att byta arbetsgivare? Varför?  

Avslutning:  

- Finns det ännu något du vill klargöra eller korrigera i det du har sagt här mot 

slutet av intervjun? Har intervjun väckt några nya tankar som du ännu anser 

relevanta att ta upp?  

 


