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The purpose of this thesis is to increase our understanding about how some of the most popular tech business’                   

use the phenomenon employer branding to make their own company look more attractive towards future workers                

through their social media channels. But also, expand our knowledge when it comes down to what makes a                  

company attractive among students who study information technology and data programs. 

 

This thesis consisted of two methods which were a semiotic image analysis and two qualitative interviews. The                 

data from the semiotic analysis consists of nine different images from the selected companies and the qualitative                 

interviews consists of two separate group interviews which concluded a total of nine students from Umeå                

university. 

  

The results showed us new insights on how successful companies operate on their social media channels                

Instagram and Facebook. We could also identify that each company had their own idea of strategic                

communication on their channels. But something mutual between all channels were that they published content               

which purpose was to please a wider audience rather than a small selected group of people. 

 

Through this study we landed in the conclusion that the three companies do not aim their communication                 

directly towards the group of students we interviewed. However, you can see patterns of the phenomenon                

employer branding in the published content, which contributes to make the companies look attractive. The               

interviewed students meant that the work environment had to be inviting. They also explained that some of the                  

most important things that they look for in a future workplace are; fellowship, common interests and personal                 

development. If companies use social media their chance of attractiveness and good reputation increases, rather               

than being lost in the crowd if they are never seen. 

 

Keywords: Employer branding, identity, social identity, social media, consumption, attractiveness, IT, personal            

development, corporate culture, students, communication, semiotics 
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1. Inledning 
Varje år gör Karriärbarometern en undersökning där young professionals röstar vilka           

framtida företag som är Sveriges mest attraktiva arbetsplatser bland studenter.          

Undersökningen är från 2016 (http://universumglobal.com) och visar att just dessa företag           

är placerade på toppen; Google, Spotify och Microsoft. Alla dessa företag använder sociala             

mediekanaler för att kommunicera ut till världen. Holmström & Wikberg (2015) talar om             

rollen sociala mediekanaler har när det kommer till företagets marknadsföring. Det handlar            

om att möta publiken där den faktiskt befinner sig. Sociala medier är idag ett verktyg som                

ökar förutsättningarna till att synas och skapa en medvetenhet om företagets varumärke. Vår             

studie ämnar till att få en förståelse över hur fenomenet employer branding tar sitt uttryck               

samt vilka tankar och föreställningar detta väcker hos de studenter som omedvetet            

konsumerar företagens inlägg på sociala mediekanaler. Detta kommer att granskas genom           

två kvalitativa metoder.  

 

Dell & Ainspan (2001) har definierat employer branding som : 

 

"Employer Branding establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses the 

firm's values, systems, policies and behaviours toward the objectives of attracting current 

and potential employees."  

 

Många företag slåss idag om arbetskraften och det tyder på en tävling om kompetenta              

medarbetare. Som företag vill man gärna att relationerna ska bli långvariga och starka,             

(Dyhre & Parment 2012:11) menar att de flesta människor som överväger nya arbetsplatser             

tenderar att fatta beslut angående var de vill jobba baserat på sina intentioner. Employer              

branding är inget som sker under en natt. Det kräver ett långsiktigt helhetsperspektiv med              

tydliga mål och visioner för att företag ska nå resultaten de vill uppnå. (Dyhre & Parment                

2012:11).  

 

Employer branding som fenomen är en central aspekt i all marknadskommunikation, inte            

bara för företag som vill sälja produkter utan också göra sig själva attraktiva för andra. Som                

medievetare med inriktning mot strategisk kommunikation är det viktigt att undersöka hur            

företag jobbar med employer branding.  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en bredare förståelse kring hur tre av de mest populära                

företagen inom IT- och tech-branschen arbetar med fenomenet employer branding i sociala            

medier, men även djupdyka i frågan vad som gör ett företag attraktivt. Samt undersöka vilka               

åsikter som skapas bland studenter som studerar IT-/datavetenskap genom en kvalitativ           

mottagarstudie.  

 

1.2 Frågeställning 

Denna uppsats kommer att fokusera på följande frågor: 

1. Hur tar sig fenomenet employer branding uttryck i Google, Spotify och Microsofts            

sociala mediekanaler?  

2. Vilka redan fastslagna föreställningar har IT-/datastudenter kring vad som utgör en           

attraktiv arbetsplats? 

3. Vilka tankar väcker företagens kommunikation genom sociala mediekanaler bland         

studenter som läser IT-/datavetenskap? 

 

1.3 Bakgrund 

Employer branding har varit vanligt bland branscher där det funnits problem att rekrytera.             

Gruvindustrin är ett exempel där många människor har tackat nej till att flytta upp till norra                

Norrland enbart för ett jobb. I det här läget har företag och organisationer gått ihop och                

använt sig av employer branding för att locka till sig personal genom ett slags paketpris där                

boende, jobb och utbildning ingår (Dyhre & Parment 2012:35).  

 

Begreppet “Employer brand” lyftes fram 1996 av forskarna Simon Barrow och Tim Ambler             

och definierade det som “the package of functional, economic and psychological benefits”            

(Dyhre & Parment 2012:11). Definitionerna för begreppet är många, men för att göra det              

enkelt handlar det om ett företags insatser för att främja en attraktivitet, både inom och               

utanför organisationen. Enligt Backhaus & Tikoo (2004) handlar det om att se bra ut på               

arbetsmarknaden för att locka till sig ny kompetens samt stärka sitt arbetsgivarvarumärke.            

Det kan vara allt från löner, förmåner, status, upplevelser till karriärmöjligheter. Syftet är att              
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potentiella, nuvarande och tidigare anställda ska känna attraktivitet gentemot arbetsplatsen          

samt arbetsgivaren. Än fast termen lyftes fram 1996 har det funnits strategier för fenomenet              

sedan en längre tid tillbaka. Norrbyskär var ett ö-lokaliserat sågverkssamhälle som byggdes            

upp i början av 1890-talet med hjälp av fenomenet. Förutom de ekonomiska            

förutsättningarna stod de inför en del andra utmaningar (Ahnlund 1978:3-7). Det var inget             

enkelt projekt att bygga upp ett sågverkssamhälle på en ö. Det krävdes att man såg till den                 

enskilde individens behov och värderingar för att försäkra sig om att sina arbetare trivdes              

(Ahnlund 1978:7&77).  

 

Idag år 2017 råder det en stor branschöverskridande konkurrens inom vissa sektorer            

gällande kompetenta medarbetare, vilket har satt krav på rekryteringsprocessen och vikten           

av en utpräglad strategi. En trivsam arbetsplats resulterar ofta i att medarbetarnas            

motivation ökar vilket i sin tur bidrar till företagets bästa. Genom att strategiskt jobba med               

förhållanden på arbetsplatsen kan företagen skapa de grundförutsättningar som krävs för att            

stärka sitt varumärke (Dyhre & Parment 2012:14).  

 

1.4 Problemformulering 

Dagens ungdomar ser sig själva som konsumenter när det kommer till val av yrken,              

arbetsplatser och företag. Det finns många kriterier som bestämmer vilka som är            

morgondagens attraktiva medarbetare. Därför ställs det även många krav på arbetsgivaren,           

de flesta arbetssökande vill känna sig inkluderande, tillhöra någon form av grupp, bli sedda              

och hörda (Dyhre & Parment 2012:57). Arbetskulturen har blivit en tävling mellan företag             

inom vissa sektorer där arbetsgivare har problem med att hitta den rätt utbildade             

arbetskraften (http://www.dn.se). Enligt Dyhre & Parment (2012:26) misslyckas i regel vart           

femte rekryteringsförsök för dagens företag, vilket tyder på att rekryteringen på den svenska             

arbetsmarknaden inte lyckas uppfylla sina mål. Employer branding går inte ut på att få alla               

att söka sig till ditt företag, utan det handlar om att attrahera rätt personer till verksamheten.                

Ett fokus på employer branding är därför inget slöseri med tid och pengar utan en               

nödvändighet för att uppnå en hög kvalitet under rekryteringsprocessen. 

 

Barrow och Mosley (2005) säger att kostnader för att bibehålla ett företags storlek genom att               

ersätta gammal personal är en kostnad som de flesta företag förlorar mycket pengar på. Det               

kostar ungefär hälften av en årlig lön att anställa en ny medarbetare. Det är därför intressant                
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att göra ett närmande på hur populära företag marknadsför sig genom sociala mediekanaler             

och hur inläggen kan uppfattas av eventuella rekryteringskandidater.  

1.5 Avgränsning 

En avgränsning har gjorts i och med studiens anspråkslösa omfattning. Vi har valt att              

granska tre av de största och mest attraktiva arbetsplatserna enligt karriärbarometern           

nämligen Google, Spotify och Microsoft. Det empiriska materialet samlades in genom           

Facebook och Instagram eftersom dessa sociala nätverk har flest användare som tillhör            

målgruppen studenter som även är blivande arbetssökare. Antalet aktiva företag är även            

betydligt större där än på andra sociala medier såsom Twitter, Youtube eller Snapchat.  

 

Utgångspunkten till denna undersökning hör till ett arbetstagarperspektiv. Det vill säga hur            

potentiella medarbetare, IT-/datastudenter ser på företags insatser att främja attraktivitet.          

För att få veta hur dessa studenter tänker kring val av arbetsplats har två gruppintervjuer               

genomförts istället för enskilda intervjuer då vi fann det mer lämpligt att låta dem prata fritt                

och diskutera med varandra kring ämnet. Eftersom vi fokuserade på mottagaren av            

meddelandet valde vi att inte gräva djupare i hur arbetsgivare arbetar med employer             

branding internt. Intervjuerna var även avgränsade till Umeå universitet eftersom skolan           

idag är ett populärt universitet i Sverige som bedriver många program tillhörande            

IT-sektorn. Intervjuerna genomfördes under en veckas tid mellan 13:e - 17:e februari 2017. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning med syfte             

att hjälpa oss besvara våra frågeställningar. De omfattande teorierna till studien handlar            

om identitet, semiotik och konsumtion. Forskningen berör främst begreppen employer          

branding och marknadsföring.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Barrow och Mosleys (2005) tidigare studier har pekat på flera fördelar med att vara en               

attraktiv arbetsgivare och att det ofta hör ihop med att företaget arbetar hårt med en               

strategisk plan för employer branding. Det finns dock vissa sektorer där det inte ens är en                

medveten process medan i andra fall en väl genomtänkt arbetsprocess. Undersökningen har            

lyft flertalet fördelar såsom affärsnytta, lägre kostnader och ökade resultat. De har även visat              

att det finns fler gynnsamma aspekter med att arbeta med employer branding och stärka              

bilden av sitt varumärke. Om de anställda har ett högt engagemang är chanserna till att               

försäljningen också ökar, vilket resulterar i en lojal kundkrets med hög kundnöjdhet, detta             

utgör en god cirkel.  

 

I och med globaliseringen och multinationella företags utbredning har komplexa          

ekonomiska följder och konsekvenser vuxit fram. Vilket har resulterat i att företag har             

liknande kompetensbehov när det kommer till duktiga medarbetare både för de största, de             

medelstora och små företagen (Ashton & Morton 2005). Samtidigt menar Shah (2011) att             

företag och organisationer står inför ett krig om kompetenta medarbetare. Världens           

företagskultur står under snabb utveckling när världens länder knyts närmare varandra och            

för att inte halka efter är det viktigt att varje företag står på tårna.  

 

Barrow och Mosley (2005) menar med andra ord att företag kan spara in pengar om               

rekryteringen går rätt till och om företaget lyckas anställa rätt person. Om företaget från              

första början möter rätt kandidat och förhållandet mellan den enskilda individen och            

företaget varar i flera år blir effekterna positiva. Med digitalismen har mycket underlättat för              

att företag ska lyckas profilera sig online och ge sina valda målgrupper och potentiella              

kandidater en övertygande och unik inblick av företaget samt företagskulturen (Snickars           
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2014:16). Men exakt hur detta går till har inte forskats tillräckligt mycket om för att alla                

företag skall lyckas få gynnsamma konkurrensfördelar. Faktumet kvarstår att det ofta är            

organisationens medarbetare som är nyckeln till en kraftfull ökning av företagets värde            

(Dyhre & Parment 2012:27). 

 

Senare forskning (Verma och Ahmad 2016) inom employer branding visar att konkurrensen            

bland arbetsgivare har ökat på marknaden på grund av bristen på begåvade och utbildade              

medarbetare. Det har därför blivit viktigare att använda begreppet i rekryteringssyfte likt en             

strategi. Denna studie pekar åt samma riktning som (Backhaus & Tikoo 2004) och (Barrow              

och Mosley 2005). Det handlar om att fånga företagens innersta natur på ett sådant sätt som                

får de anställda att engagera sig. 

 

Arno Rethans et al. (1986) beskriver hur människor reagerar när de konsumerar och             

exponeras av reklam. Undersökningen visar att det finns underliggande processer som pekar            

på att ju oftare publiken blir exponerad av reklambudskap desto större är chansen att              

budskapet sjunker in. I vårt fall blir detta det intressant att undersöka hur företags              

kommunikation som eftersträvar employer branding når ut till sin publik och hur deras             

inlägg i sociala medier tolkas av IT-/datastudenterna. Tajfel (1982) föreslår att om personen             

i fråga hör gott om ett företag är chansen större att personen känner en attraktivitet               

gentemot företaget.  

 

2.2 Identitet 

Det går att diskutera kring hur vi lever i en tid då människor bygger sina liv runt                 

självförverkligande i arbetet eller bygger sin identitet kring sitt egna yrke. Då studenter för              

tillfället inte tillhör någon särskild arbetsplats var det intressant att se hur de förhåller sig till                

denna teori, men även lyfta frågan vidare och se hur företag står i relation till               

identitetsskapande. Ordet identitet har sitt ursprung från det latinska ordet “identitas” och            

står för “densamme”. Jonas Stier (2003) menar att identitet handlar om “överensstämmelse”            

med sig själv - att vara samma person från dag till dag och situation till situation och att det                   

är genom språket vi kan tillkännage relationer samt tillskriva människor identiteter. Han            

menar vidare att det är språket som sätter riktlinjerna för vilka relationer och identiteter som               

bedöms möjliga samt omöjliga.  
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Hur man ser på begreppet beror således på hur språkbruket används. Det definierar inte              

bara identiteter, utan även vilken typ av identitet och relation det handlar om samt vilken typ                

av forskning. Genom att använda sig av olika epiteter i språkbruket kan det signalera vilken               

karaktär relationen innehar (Stier 2003). Vanligt är att urskilja mellan personlig och            

kollektiv identitet. Den personliga frågan utgår från “vem är jag?”, medan den kollektiva             

frågan svarar på “vilka är vi?” (Stier 2003). Identitet har använts som studieobjekt i en rad                

olika vetenskapliga genrer, bland annat inom ämnena sociologi, historia och statsvetenskap.           

Identitet har även undersökts i olika empiriska sammanhang för att se hur identiteter             

framställs och konstrueras i exempelvis media och konst (Stier 2003:19-20). Vilket är en av              

anledningarna till varför teorin är av relevans för den här studien, men också för att se om                 

teorin kan representera en faktisk realitet utifrån empirin. Teorin kommer användas som ett             

verktyg för att nå en djupare förståelse hur identiteter skapas, samt huruvida vi kan bygga               

föreställningar om vad som gör en arbetsplats attraktiv.  

 

Backhaus & Tikoo (2004) talar om ett samspel mellan den arbetssökandes personliga åsikter             

och företagets värderingar och mål. Om dessa överensstämmer leder det till en ökad             

utstrålning utav attraktivitet från företagets sida. Detta ökar chanserna till att locka till sig              

personer med god kompetens eftersom det finns en social identitet som ger stöd för profil               

och attraktion. Backhaus & Tikoo (2004) nämner även att ärlighet i form av marknadsföring              

ofta är en viktig aspekt för att lyckas nå ut till sina mottagare på bästa vis. För att ett företag                    

ska uppnå framgång är det viktigt att ha en balans mellan diverse informationsbudskap och              

vad det verkligen är som företaget väljer att porträttera upp, detta kan vara allt från               

arbetsmöjligheter till företagsmiljöer och liknande. Vilken bild företaget väljer att visa upp            

för sin publik har därav en stor betydelse för vilka associationer mottagaren gör till företaget.  

 

2.3 Social identity theory 

Tajfel (1982) föreslår att det finns tre mentala processer som ingår i utvärderingen av              

grupperingen “oss”. Nedan följer en förklaring till hur kategorisering kan se ut utifrån ett              

arbetstagarperspektiv.  

 

Teorin framtagen av Henri Tajfel förespråkar att människan utvecklar sin självuppfattning 
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från samhörighet i olika sociala grupper. Det kan vara allt från vilken arbetsplats man              

representerar till vilken social klass man tillhör och arbetskamrater man känner gemenskap            

mot. Grupper kan ge oss en känsla av tillhörighet vilket nästan alla människor idag              

eftersträvar, vi kan känna en viss stolthet till vilket företag man arbetar åt.  

 

Varumärkeskapital är en fras som ofta används inom marknadsföringsbranschen som          

beskriver betydelsen i att ha ett välkänt varumärke. Detta kan kopplas till social identity              

theory som visar på att en person gärna ansluter sig till ett företag de hört gott om. På                  

liknande vis går det att koppla teorin till attraktivitet, ett gott rykte underlättar             

rekryteringen. Backhaus & Tikoo (2004) illustrerar social identity theory genom att lyfta            

individens självuppfattning och processen kring hur den formas genom de sociala grupper            

den vill tillhöra. Människans självbild blir bättre om den tror sig tillhöra en organisation som               

den anser vara populär och förstklassig. Backhaus och Tikoo (2004) menar vidare att ju              

bättre företagets employer brand stämmer överens med den arbetssökandes värderingar ju           

större är möjligheten till en stark identifikation vilket resulterar i en attraktion till företaget.              

Ett företag som erhåller ett gott rykte kan alltså öka möjligheten till att människor vill               

identifiera sig med verksamheten och dess värderingar.  

 

I denna uppsats används teorin och idén om hur attraktivitet uppnås genom likheter mellan              

arbetsgivare och arbetstagare i syfte att få en djupare förståelse kring fenomenet employer             

branding. Samtidigt granska om framtida potentiella medarbetare är benägna att identifiera           

sig med företag och organisationer som de hört eller sett positiva saker om. 

 

2.4 Semiotiken ur en teoretisk synpunkt 

Tidigare har vi pratat om hur människor gärna vill känna en tillhörighet och hur vilken bild                

företag väljer att visa har en påverkan på vilken association de har till företaget. Semiotiken               

kommer från det grekiska ordet “semeion” och betyder tecken (Nordström 2003:115).           

Barthes (2006) menar att semiotiken handlar om att undersöka och förstå meddelandets            

innebörd och hur ideologiska budskap tolkas i samband till samhället. Semiotiken är en             

grundläggande teori för synen på bildspråk och bildpedagogik. Vilket handlar om           

vetenskapen kring tecken och kommunikation som utgår från två stycken grundpelare,           

tecken och språksystem. Dagens bilder förekommer sällan ensamma eller avgränsade utan           

oftast i kombination med ett annat element, exempelvis text, ljud eller musik (Hansson             

2006:7). 
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För att en tolkning av dessa tecken skall ske menar Hansson (2006) vidare att det måste                

existera något typ av “regelverk”, ett kodsystem. Ett vanligt antagande för att tecken ska              

kunna analyseras är att det ska finnas en kod. Utan koder finns det inga tecken och endast en                  

obegriplig värld. Semiotiken kommer att användas för att få en mer djupgående inblick i              

bildens faktiska betydelse och vad som kan utläsas. Det blir intressant att se om företagen               

har en utpräglad strategi i vilka bilder de väljer att porträttera sig med, men även om det går                  

att uttolka olika koder eller regelverk för de olika företagen.  

 

2.4.1 Kritik mot semiotiken 

I en studie av Panzani’s marknadsföring utförd av Barthes (1964), menade han att det              

viktigaste är att förstå den totala bilden, de kontinuerliga dragen, mönster och att enbart läsa               

av bilderna ger oss ingen direkt uppfattning. Dock har han fått en viss kritik för de                

denotativa och konnotativa analysnivåerna i Panzanianalysen av Sonesson (1992:190).         

Sonesson menar att modellen inte säger någonting om hur många denotationer och            

konnotationer en bild har och hur tecknen står i förhållande till varandra. Han menar vidare               

att det inte tycks finnas några konsekventa kriterier för att särskilja konnotation och             

denotation åt (1992:202). Med Sonessons kritik i åtanke kommer vi att kritisk förhålla oss              

till de sammanhängande mönstren vi eventuellt kan utläsa samt ha förståelse för privata             

associationer under tolkningen av materialet.  

 

2.5 Konsumtionsteori  

En identitet skapas genom att vi konsumerar, ibland är det kläder vi köper eller möbler till                

vår lägenhet och i andra fall konsumerar vi reklam och sociala medier. Holmberg & Weibull               

(2008) menar att detta ger oss identiteter och hur vi som personer ser på oss själva. Det                 

behöver inte enbart vara sociala avseenden såsom vänners yrkanden som påverkar vår            

konsumtion, våra intuitioner och kulturella aspekter spelar också en viktig roll. Hur vi             

tillfredsställer våra behov kan se annorlunda ut från person till person, vi köper exempelvis              

inte en ny klocka enbart för att vi vill se tiden, eller en ny bil för att vi blivit trötta på att                      

cykla. Det handlar mer om att vi gärna förmedlar oss själva genom våra objekt och               

handlingar. IT-/Datastudenter investerar kanske hellre i en Windows-dator med snabb          

prestanda framför en Macbook air framtagen av Apple. Konsumtion handlar också om            
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kommunikation då det idag är mycket vanligt att uttrycka sig själv och ens sociala status med                

hjälp av det vi konsumerar (Holmberg & Weibull 2008:77). Det är våra val som reflekterar               

ett identitetsskapande. 

 

Kopplat till sociala medier kan detta vara vilka människor eller organisationer man följer             

som privatperson, inlägg man gillar kan symbolisera vem man är och hur man vill bli               

uppfattad av andra människor. Med detta sagt utgör konsumtion en stor roll i skapandet av               

en egen identitet. Till vår studie går det dock att betrakta bägge parterna som köpare.               

Företag spenderar exempelvis pengar för att marknadsföra sig och anställa ny personal,            

medan privatpersoner konsumerar information utan att investera pengar. Då Dyhre och           

Parment (2012:57) understryker att företagens utvalda målgrupp är morgondagens         

attraktiva medarbetare och att de ser sig själva som konsumenter när det kommer till val av                

arbetsplats. Därav kommer vi främst att fokusera på mottagarna av budskapet och            

kommunikationen i denna studie.  

 

2.6 Behovshierarkin 

Att vi människor har behov som behöver tillfredsställas är något vedertaget, men hur det              

faktiskt går till och hur en individ känner sig tillfreds och man skapar en överensstämmande               

bild av sig själv har inte diskuterats i lika hög grad. Abraham Maslow (1943) grundade               

modellen behovshierarkin, vilket är en modell som försöker förklara hur individer prioriterar            

de mänskliga behoven. Han menar att det finns fem uppsättningar som han kallar för              

grundläggande behov och det är just de här fem stegen behovshierarkin utgår ifrån. De              

grundläggande behoven hör alla ihop och har en bestämd utpräglad hierarki. Tanken bakom             

hierarkin är att det ena steget är en förutsättning för att utveckla nya behov i de andra                 

stegen.  

 

Det första steget kallas för det fysiologiska behovet och är grunden för den mänskliga              

motivationen hos individer. De fysiologiska behoven är ytterst grundläggande och exempel           

på dessa är bland annat hunger, sömn och törst. Han menar att om de första grundläggande                

behoven är tillfredsställda uppstår nya behov. Det andra steget i hierarkin kallas för             

trygghetsbehovet och utgår från att individen befinner sig i en trygg situation och är bevarad               

från våld i alla dess former det kan uppstå i. Det leder oss in på det tredje steget och behovet                    

av kärlek och att tillhöra något större utvecklas. Maslow understryker att det är under här               

steget individen strävar efter att inleda relationer med personer och liknande för att finna en               
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plats och en slags grupptillhörighet. Det fjärde steget kallas för självhävdelsebehov, där            

Maslow påstår att så gott som alla människor har ett behov av att känna sig uppskattade av                 

både sig själv såväl som andra. Det sista steget kallas för det självförverkligande behovet och               

Maslow menar här att även fast de tidigare stegen är tillfredsställda så har människan alltid               

en strävan efter att utveckla sig och måste ha möjlighet att utveckla sig för att tillslut bli                 

lycklig (Maslow 1943:372-382). 

 

Det som är speciellt med de tre sista stegen i behovshierarkin är att de handlar om                

psykologiska behov och det är även de tre steg som den här studien främst kommer att                

inrikta sig på medan de två primära stegen är mindre relevant för det avsatta ämnet. Enligt                

vår bedömning är det av ett starkare intresse att närma oss frågan vad som kan leda till                 

självförverkligande på en arbetsplats.  

 

2.7 Motivering till val av teorier  

Teorierna är valda utifrån de teman de förespråkar och var även återkommande i andra              

liknande studier som undersökt employer branding, identitetsskapande och kommunikation.         

Tanken med teorierna är att de ska fungera som ett bollplank, de ska tydliggöra och förklara                

våra slutsatser samt sätta våra tankar och reflektioner i ett vetenskapligt perspektiv.  
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3. Metod & Material 

I följande kapitel presenteras valen av analysmetoder, vart det empiriska materialet 

hämtats samt hur vi har gått tillväga rent praktiskt under granskning. Metoden bestod av 

två kvalitativa analyser, en semiotisk bildanalys och två kvalitativa gruppintervjuer. 

 

3.1 Semiotisk bildanalys  

En del av vår metod bestod av en semiotisk bildanalys, då ett av målen med uppsatsen ämnar                 

till att få en djupare förståelse kring hur budskap som kommuniceras ut genom inläggen på               

företagens Facebook- & Instagram-kanaler kan tolkas hos mottagaren. Målet med den här            

metoden är att den ska fungera som ett redskap för att besvara uppsatsens uppsatta              

frågeställningar. 

 

3.1.1 Denotation, konnotation, myter och analysprocessen 

För att tolka materialet använde vi oss av en semiotisk bildanalys, vilket innebär att man               

delar upp bilden i två olika betydelsenivåer, denotativa och konnotativa. Denotation har att             

göra med tecknens bokstavliga innebörd och är semiotikens huvudsakliga betydelsenivå och           

utgör ett meddelande utan en tolkning (Barthes 1964:158). I bild- och textstudier brukar den              

denotativa nivån vara den betydelsenivå som först analyseras följt av den konnotativa nivån             

(Hansson et al 2006:28), vilket även den här uppsatsen förhåller sig till. Semiotikens             

associativa betydelsenivå brukar kallas för den konnotativa nivån och handlar om att ta             

hänsyn till de lingvistiska implikationerna (Barthes 1964:155).  

 

För att skildra de två betydelsenivåerna nämner Nordström (2003:15) ett exempel om ett             

träds olika nivåer, men för att förtydliga har vi hittat på ett eget exempel. Inom fenomenet                

employer branding kan vi föreställa oss en glad bild på en medarbetare. Under den              

denotativa nivån är tecknet vi ser en medarbetare som ler i en eventuell kontorsmiljö,              

medarbetaren och kontoret är något som beskrivs bokstavligt. Under den konnotativa nivån            

skapas nya tecken som inte existerar i bilden, men något mottagaren framkallar i sitt eget               

huvud, exempelvis sammanhållning eller glädje. I vårt fall handlade det om att undersöka             

vad bilderna försökte att säga i sin helhet. Komponenterna i bilden berättas genom             

denotation, det vill säga vad som faktiskt går att utläsa direkt av bilden, medan              
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konnotationen tar personliga innebörder i åtanke. Sedan sätts dessa komponenter in i en             

större kontext för att försöka identifiera avsändarens avsikter och mottagarens uppfattning.           

Under tolkningen av materialet försökte vi att förhålla oss till begreppet privata            

associationer. Det innebär enligt Nordström (2003:105) att tecken och koder måste tolkas            

gentemot en bakgrund av individens egna händelser och erfarenheter. Vilket betyder att            

olika mottagare kan associera innehållet med olika saker även fast de ser samma bild.  

 

Ett annat centralt begrepp inom semiotiken är myter. Barthes (1972) menar att myter är en               

nödvändighet för att skapa en uppfattning av bilden och budskapet. Han använder sig av              

myter för att kunna analysera koder, propaganda och betydelser inom meddelanden i            

populärkulturen. Barthes (1972) menar vidare att myter både är en nödvändighet samtidigt            

som det är som är skadligt. Antingen används myten för att hålla individen bortom full               

medvetenhet vilket innebär att mottagaren av budskapet får mer gynnsamma förklaringar           

istället för hela sanningen. Myten är likt en mask, vilket kan anses som det farliga då                

människan inte förstår verkligheten, vi blir blinda och får svårare att se den faktiska              

avsikten.  

 

Det finns olika perspektiv inom en kommunikationsprocess som leder till olika sätt att             

analysera ett material, vilket går under olika typer av analysarter. Den analysart som             

fokuserar på sändaren som ett objekt kallas för intentionsanalys där målet med analysen är              

att analysera bildspråket för att sedan försöka kartlägga vem som står bakom meddelandet             

och vilka avsikter som ligger bakom budskapet (Hansson et al 2006:166). En            

receptionsanalys utgår från att analysera mottagaren av meddelandet och hur budskapet tas            

emot. Under en receptionsanalys är det viktigt att ta hänsyn till mottagarens situation till              

sammanhanget (Koblanck 2003:115-116). Vår semiotiska analys bygger till största del på en            

receptionsanalys då vårt intresse ligger i att studera mottagarens uppfattning framför           

företagens avsikter, vi har dock företagens syfte i åtanke under analysen.  

 

Till analysen har vi följt en lathund över hur ett analysschema kan se ut. Genomförandet av                

den semiotiska bildanalysen utgick utifrån nio steg och är inspirerad från analysschemat            

(Hansson et al 2006:167-168) som passade bra kopplat till våra frågeställningar. Först valde             

vi ut ett meddelande där vi försökte sätta oss in i rollen som mottagare av meddelandet och                 

relaterade till mottagarens upplevelse. Vi diskuterade också om meddelandet ingick i någon            

diskurs, det vill säga någon omtalad debatt. Detta har vi gjort genom att utläsa de denotativa                
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och konnotativa nivåerna, diverse mönster, generella uppfattningar och fördomsfulla åsikter.          

Till sist tog vi en slutlig ställning kring vad helheten i bilden försöker att säga.  

 

3.1.2 Semiotiskt urval 

Urvalet bestod av en stratifierad sortering av inlägg på företagens sociala mediekanaler.            

Materialet som analyserats är tre relevanta bilder inklusive text. Totalt har nio inlägg som              

valdes ut slumpmässigt kategoriserats. Insamlingen av materialet skedde mellan 30:e          

januari till sjätte februari 2017. Först såg vi över Google, Microsoft och Spotifys             

Instagram-konton, vi insåg dock nödvändigheten att involvera deras Facebook-konton för att           

få en bredare syn på aktiviteten. Det fanns inga direkta kriterier för hur bilderna skulle se ut,                 

det viktigaste var att det fanns en variation av budskap som eftersträvade vår syn av               

employer branding. Det kunde vara allt från en medarbetare, arbetsmiljöer, till värderingar            

och liknande. Det betydelsefulla med det slumpmässiga urvalet var att inläggen publicerats            

inom ramen 30:e januari till sjätte februari 2017. Anledningen till det stratifierade urvalet             

var att få en bredare uppfattning om vad som verkligen publiceras. Den tillhörande textens              

omfattning saknade begränsning då det för studiens syfte inte hade någon viktig betydelse             

om det stod ett ord eller flera meningar. Bilderna laddades ned så att inget material skulle gå                 

förlorat under undersökningsprocessen.  

 

3.1.3 Sociala medier  

Att internet är här för att stanna har vi vetat under en längre tid. Något som är mer ovetande 

är hur framtiden ser ut för användandet av sociala medier. Där de två största sociala 

medierna är Facebook och Instagram (http://www.soi2016.se).  

 

Holmström & Wikberg (2015:13) har följt sociala mediers utveckling på nära håll och menar              

att sociala medier inte bara är en tillfällig trend utan här för att stanna. Även företag har                 

börjat använda sociala medier i ett marknadsföringssyfte i en allt större utsträckning.            

Anledningen till detta handlar delvis om att en av marknadsföringens grundpelare går ut på              

att möta kunderna där de befinner sig. När kunden rör på sig måste också företagen röra på                 

sig (Holmström & Wikberg 2015:13 & 17). Att arbeta med marknadsföring i sociala medier              

har många fördelar. Många menar att en stor faktor är lönsamheten och den här typen av                

marknadsföring både är billigare och lönsammare än marknadsföring i andra kanaler som            

exempelvis radio och tv (Holmström & Wikberg 2015:62).  
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3.1.4  De granskade företagen  

Google, Inc är ett amerikanskt internetföretag grundat den fjärde september 1998, företaget            

är känt för sökmotorn med samma namn. Google är idag aktiva på både Instagram och               

Facebook. På Instagram har de cirka 3,4 miljoner följare och har totalt publicerat 448 inlägg,               

aktiviteten är så gott som ett inlägg per dag (www.instagram.com). På Facebook är             

organisationen inte lika verksam, men har fortfarande cirka 22 miljoner följare           

(www.facebook.com). 

 

Microsoft Corporation är ett datorföretag som är verksamt i flertalet länder som grundades             

1975, företaget är idag ett av världens största inom programvaruutveckling. Microsoft           

berättar själva på deras Instagram att de uppmärksammar människor som strävar efter nya             

höjder inom tekniken. Företaget har idag cirka 1 miljon följare och har publicerat drygt 345               

inlägg, med ett försök till regelbunden aktivitet och publicerar ungefärligen en gång per             

vecka (www.instagram.com). På Facebook har de cirka 11 miljoner följare          

(www.facebook.com). 

 

Spotify är ett svenskt företag med en online-musiktjänst som är verksam i flertalet länder,              

företaget grundades 2006 och musiktjänsten är idag ett av världens största inom sitt slag.              

Spotify är liksom de andra företagen också verksamma på bägge mediekanalerna. På            

Instagram har det cirka 800 000 följare och har av de tre företagen publicerat flest bilder,                

ungefär 1200 st (www.instagram.com). På kanalen Facebook har Spotify fler följare än            

Instagram och närmar sig idag cirka 13 miljoner. Aktiviteten på Facebook är ungefär             

detsamma som på deras Instagramkonto och motsvarar cirka ett inlägg per dag            

(www.facebook.com). 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Studien består huvudsakligen av en kvalitativ intervjustudie då detta enligt Jan Trost            

(2010:32) är en väl fungerande metod när det kommer till att undersöka det angivna syftet.               

Då ett av undersökningens mål handlar om att studera återkommande mönster i hur             

studenter tar till sig informationen företag kommunicerar ut genom sociala medier samt om             

det finns några gemensamma ställningstaganden till detta.  
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Bryman & Bell (2015:395) menar på att det finns en traditionell struktur för hur denna               

metod fungerar och hur processen bör gå tillväga. Först utformas allmänna forskningsfrågor            

och relevanta platser samt att ämnen väljs ut, sedan utförs intervjuerna där materialet             

samlas in. Genom transkribering och tolkning av data, utförs ett teoretiskt arbete för att              

understryka mönster och andra upptäckter. Till sist gestaltas ett resultat samt en slutsats. 

 

Den ena kvalitativa metoden har genomförts i form av två stycken gruppintervjuer med             

studenter som läser IT-/datavetenskap på Umeå universitet. Den ursprungliga idén till att            

utföra gruppintervjuer eller fokusgrupper kommer från att människor som har en ökad typ             

av erfarenheter inom ett ämne eller område kan bli intervjuade under ostrukturerade            

omständigheter. Tekniken tillåter en förståelse kring hur människor känner och varför. En            

fokusgrupp erbjuder människorna att ifrågasätta varandra, exempelvis varför just deras          

inställning till frågan är som den är (Bryman & Bell 2015:514). Nackdelen med att intervjua               

enbart en person är att hen sällan blir utmanad, frågorna kan väldigt enkelt undvikas med               

lätta svar som inte överensstämmer med det personen tidigare sagt, enbart för att             

tillfredsställa forskaren. Medan en gruppintervju uppmanar och bjuder in till diskussion           

vilket passar bra då metoden har till syfte att finna ett mönster respondenternas svar och               

bearbeta den gemensamma åsikten (Trost 2010:27-30).  

 

3.2.1 Respondenter  

Trost (2010:139) nämner att i vissa situationer kan hjälpmedel till strategiska urval            

användas. Ett exempel är när forskaren tar hjälp av andra för att få tag på personer att                 

intervjua. När man följer den här typen av urval ska forskarna vara nöjda med vad de får och                  

sedan hoppas på att variationen blir så hög som möjligt. Då vi hade problem att få tag på                  

IT-/datastudenter var vi tvungna att fråga en person vi kände inom utbildningen och bad              

honom att fråga kurskamrater om de kunde tänka sig att delta i studien som              

intervjupersoner. Den här typen av urval brukar kallas för snöbollsurval och fungerar som ett              

rättmätigt komplement till det strategiska urvalet i kvalitativa studier. Det innebär att            

forskaren frågar andra bekanta om de känner någon som kan tänka sig att delta i studien så                 

att det blir tillräckligt med respondenter (Trost 2010:141). 
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3.2.2 Frågorna 

Frågorna till intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att de intervjuade hade           

utrymme att själva styra vart intervjun var på väg vilket medförde en chans till följdfrågor               

och uppföljning. Frågorna var bestämda och formulerade i förhand då de skulle fungera som              

mall för alla deltagare, totalt ställdes 16 frågor som var utformade utifrån våra valda teorier.               

Gruppintervjuerna tog plats i samma miljö. Intervjuerna genomfördes den 13:e februari i en             

bullerfri miljö i MIT-huset vid Umeå universitet.  

 

Utförandet och datainsamlingen skedde utifrån en hög standardisering som menar att           

situationerna och upplägget av frågorna ställdes likadant för alla deltagare (Trost 2010:37).            

Trost (2010:38) tar även upp några generella tips som vi tog med oss till insamlingsfasen.               

Förberedelse i form av att ha en bandspelare eller annan inspelningsutrustning vid            

intervjutillfällen samt informera deltagarna att vi eventuellt tar kontakt igen för att            

komplettera eller skicka iväg en sammanfattning till gruppledaren för att klargöra om vi             

uppfattat svaren korrekt. Fördelen med att använda sig av kvalitativa metoder är att de är               

öppna och flexibla samt anpassar sig väl när syftet handlar om att utveckla en ny kunskap                

och djupare förståelse kring ett forskningsområde. Det kräver dock att man specificerar sig             

på några utvalda undersökningsobjekt  (Jacobsen 2010:25-26). 

 

3.2.3 Intervjuguide  

Inför själva intervjun utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med de frågor vi ämnade att                

ställa, dessa frågor var tydligt formulerade och testade i förhand på tre testpersoner för att               

kontrollera att frågorna gick att svara på utan att vara speciellt insatt i ämnet. Detta gjorde vi                 

med syftet att klargöra vilka svar respondenterna gav samt om de räckte till en analys och                

klargörelse av undersökningens frågeställningar.  

 

Därför var ingen fråga i intervjuguiden utformad som provocerande, eftersom våra           

intervjupersoner ställde upp frivilligt kändes det elakt och destruktivt för vårt syfte om             

personerna vi talade med tappade sitt förtroende för oss som intervjuare. Trost (2010:98-99)             

menar vidare att det även är bra att undvika hypotetiska frågor då de ofta ställer till med                 

problem. Ett eget exempel på en hypotetisk fråga är – Om du skulle jobba på Google, vilka                 

arbetsuppgifter skulle du vilja ha? Problemet med hypotetiska frågor är att de ofta kan leda               

till väldigt långa och otydliga svar som blir svåra att analysera.  

19 



 

 

3.3 Etiska överväganden 

Det brukar talas om fyra krav som ska uppfyllas för att forskningen ska vara etisk:               

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet     

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet menar att det är forskarens plikt att informera           

om syftet innan och under hela undersökningsprocessen. Till informerat samtycke är det en             

grundförutsättning att de intervjuade i tidigt stadie förstår vad deltagandet innebär. Hur            

informationen sedan samlas in kan emellanåt vara ett känsligt område, det är därför viktigt              

att ha överseende med hur frågorna ställs eftersom vissa människor kan ta illa vid (Jacobsen               

2010:33-34). Vi diskuterade därför våra ämnade frågor innan vi utförde intervjun och kom             

fram till att våra frågor ej var försedda med några risker. När undersökningar och studier               

utförs innebär det ofta ett intrång i folks privatliv. Det finns alltid en risk att någon känner                 

sig kränkt eller felaktigt omnämnd (Jacobsen 2010:31). Respondenterna blev därför          

informerade om studien och dess innebörd innan de svarade på våra frågor, detsamma             

gällde frågan om anonymitet. Respondenterna hade valet att förbli anonyma eller använda            

pseudonymer. Utifrån etiska principer underlättar det om de personer som deltar i studien             

är över 18 år, det vill säga är myndiga och själva får bestämma om de vill delta i                  

undersökningen. Är personen i fråga är yngre än 18 år bör man enligt samtyckeskravet ha               

tillåtelse från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002) Av den anledningen valde vi att ingen            

person yngre än 18 fick delta.  

 

Som tidigare nämnt tar vår studie hänsyn till anonymitet då det inte ska vara möjligt att                

identifiera uppgifter i resultatet som kan kopplas till deltagarna. Korrekt presentation           

eftersträvades i form av citat, kravet innebär också att ingen förfalskad data sker såsom att               

anpassa resultatet efter det angivna målet (Jacobsen 2010:37). 

 

3.4 Reliabilitet 

Trost (2010:131) understryker att reliabilitet traditionellt sett gör en mätning stabil och            

menar att forskaren bör ställa frågorna på samma sätt till alla deltagare samt att situationen               

ska vara så identisk som möjligt. Det går dock att problematisera huruvida två olika              

intervjusituationer kan se exakt likadana ut, men vi har försökt att förhålla oss till detta så                

gott det går. I ett försök att säkerställa trovärdigheten har det tagits fram fyra faktorer.               
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Kongruens som innebär att frågorna avses mäta samma sak. Precision hör till vår insamling              

av svar. Objektivitet hör till synsättet, när intervjuaren registrerar samma sak likadant.            

Konstans, är det fjärde begreppet dock medför det inget till kvalitativa studier.  

 

Ett problem med den traditionella synen på reliabilitet är att studien ska ge samma resultat               

om en annan forskare skulle göra om undersökningen. Den traditionella reliabiliteten           

förhåller sig inte till ett symbolisk interaktionistiskt synsätt. Det utgår från att vi ständigt              

deltar i olika händelseförlopp och att vi mer eller mindre ska förvänta oss olika resultat vid                

åtskilliga tidpunkter (Trost 2010:131).  
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel presenterar vi resultatet av en den semiotiska bildanalysen och de två              

kvalitativa intervjuerna. I bildanalysen presenteras en bild åt gången, medan intervjuerna           

presenteras tillsammans i löpande text med handplockade citat. 

 

4.1  Semiotisk bildanalys 

I den här delen av kapitlet kommer vi att redogöra resultatet av den semiotiska bildanalysen               

följt av en analys av urvalet. Först presenteras den denotativa analysen för att introducera              

läsaren till bilden för att sedan presentera den konnotativa analysen. Därefter kommer vi             

kort resonera kring de utvalda teorierna och hur väl de överensstämmer med det som              

faktiskt gått att utläsa ur bilderna. Undersökningen bestod av totalt nio bilder. 

 

Bild 1  

Den första bilden kommer från Microsofts Instagramkonto med texten “Kasey Champion           

had no idea her dream job even existed at Microsoft. From project management and              

developer roles on the Office 365 team, Kasey had always been passionate about a career in                

technology but felt something was missing. She volunteered in computer science           

classrooms and dreamt of combining her love of teaching and tech into one perfect role.               

That's when she met Bjorn Rettig, a senior director with the Microsoft Learning             

Experiences team. Today, her new, education-focused role has taken her around the world.             

She's taught coding in Tanzania and given speeches at the Grace Hopper conference. Her              

unconventional path proves that when you pursue your passion, sometimes you really can             

have it all.”. Utifrån en denotativ analysen ser vi att bilden har en tydlig bakgrund av                

träplankor och en vit kvinna som har ett glatt ansiktsuttryck och är placerad i mitten av fotot.                 

Hon tittar rakt in i kameran och har även ett skinande pärlhalsband. Förutom bilden finns               

det en lång text om hur Kasey, kvinnan på bilden hittade sitt drömjobb på just Microsoft fast                 

hon inte visste om att det var hennes drömjobb innan hon började arbeta hos dem. 
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I den konnotativa analysen kan vi se en färgglad bild på en kvinna som ler då hon fått sitt                   

drömjobb. Det känns som om Microsoft vill förmedla att deras arbetsplats är bra och att det                

finns möjligheter för deras arbetskollegor att utvecklas. Vi tror sammantaget att lycka och             

den positiva känsla bilden ger är den generella uppfattningen hos mottagaren av            

meddelandet, fusionen av text och bild skapar en positiv föreställning av företaget. Själva             

placeringen av kvinnan tror vi heller inte är av någon slump, att hon placerad i mitten                

ögonhöjd har en mängd funktioner. Dels så fångar det ens intressen med ögonkontakten,             

men även det faktum att det sänder ett budskap om en platt organisation. Det skapar också                

en känsla av att det är ett företag som ser alla sina arbetare och att ingen ser ner på dem                    

andra. Sen det faktum att det är just en kvinna på bilden meddelar om att det både arbetar                  

kvinnor och män på det här företaget än fast det är ett mansdominerat yrke.  

 

För att sammanfatta texten berättar den att när du söker efter din passion, kan det rentav                

vara så att du hittar den hos Microsoft. Som mottagare kan man också få en känsla av att hon                   

är en idealist som vill väl, men samtidigt jordnära och halsbandet ger en känsla av finess.                

Vilket leder oss in på den bestämda diskursen om att Microsoft aldrig nöjer sig och               

eftersträvar en bättre värld och på så vis blir en mer tilltalande arbetsplats. Backhaus &               

Tikoo (2004) lyfter samspelet mellan den arbetssökandes personliga åsikter och företagets           

värderingar. Om dessa överensstämmer leder det till en ökad utstrålning av attraktiviteten.            

Casey är nöjd och stolt över vart hon hamnat. Dessa känslor är goda byggstenar för               

människans självuppfattning, vilket de flesta individer blir frestade av.  

 

Bild 2 

Den andra bilden kommer från Google:s Instagram-konto med texten ”Throughout          

#BlackHistoryMonth, we'll be sharing profiles of Black Googlers and how they support the             

Black community both inside and outside of Google. Today, meet Tia. Not only is she               

leading efforts to create a more web-connected community in Raleigh and Durham, NC,             
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but in her 20% time she is co-leading Google's #BlackHistoryMonth programming           

spanning 70+ events across US Google offices. Says Tia, "It's more than just Black history,               

it's a collective history of Americans. Let's all learn and celebrate.”. Utifrån en denotativ              

analys ser vi i bild två en svart kvinna som ler och har en kavaj samt en tröja på sig med                     

texten “Google fiber”. Hon står i någon sorts kontorslokal, förmodligen ett kontor på Google              

och även här har personen ögonkontakt med kameran och hon är centrerad i mitten av               

bilden. Texten som tillhör inlägget beskriver kampanjen #blackhistorymonth samt berättar          

om kvinnans sidoprojekt inom Google. 

 

 

 

I den konnotativa analysen ger bilden och texten mottagaren en känsla av tillhörighet, du              

tillhör ett team, en större social grupp av människor. Bilden talar om möjligheter och              

prestation. Bilden ger mottagaren en inblick av vilka som faktiskt jobbar hos Google samt              

vad det innebär att arbeta där. Google visar på att de är en plats för mångfald och acceptans                  

och att alla är välkomna då de väljer att uppmärksamma twitterkampanjen           

#blackcommunity och lyfter fram en av sina svarta kvinnliga medarbetare. Vi pratade            

tidigare under bild nummer ett hur placeringen av personen i bilden och ögonkontakt kan              

skapa associationer om hur ett företag kan vara och så blir det även i det här fallet. 

 

Backhaus & Tikoo (2004) talar om att ärlighet i form av marknadsföring är en viktig aspekt                

för att lyckas nå ut till sina mottagare, det krävs en balans mellan diverse              

informationsbudskap, vad det verkligen är som företaget väljer att porträttera upp. I det här              

fallet väljer Google att porträttera upp gemenskap och en möjlighet att tillhöra en större              

grupp av individer. Genom social aktivism och samhörighet kan bilden undermedvetet säga            

att det mest troligen är en bra arbetsplats med bra umgänge där alla är accepterade.  

  

Bild 3 

Bild nummer tre kommer från Spotify’s Facebook konto med texten “Fortsätt meningen            

med den låt du först tänker på.”. Utifrån en denotativ analys innehåller den tredje bilden en                
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rosa bakgrund tillsammans med den ofullständiga meningen “Du är ___.” är en uppmaning             

riktad till mottagaren. 

 

 

 

I den konnotativa analysen uppmanar Spotify mottagaren att fylla i tomrummet vilket            

skapar en slags gemenskap mellan sändaren och mottagaren. Mottagare känner sig sedd            

vilket resulterar i en känsla av att företaget bryr sig om en. Även texten i detta fall uppmanar                  

mottagaren till att uttrycka sig vilket är något som social identity (Tajfel 1982) menar hur vi                

som människor väljer olika sätt att identifiera oss själv med. Att uppmana till skriva hur de                

känner är en typ av medskapande delaktighet. Delaktigheten skapar ett band mellan Spotify             

och mottagaren, vilket leder till en slags samhörighet och en känsla av tillhörighet. 

 

Bild 4  

Den fjärde bilden kommer från Microsofts Facebook-konto med texten “Gott nytt år önskar             

Microsoft Sverige”. Ur den denotativa analysen ser vi att den fjärde bilden utspelar sig i en                

kontorsmiljö, förmodligen Microsofts egna, där två glada kvinnor dansar tillsammans. De           

båda har färgglada kläder och tittar bort från kameran. Utöver det ser vi microsofts logotyp               

samt bildtexten “Gott nytt år”. 

 

 

 

I den konnotativa analysen ser vi en bild på två kvinnor som har tid för att ha roligt på                   

arbetet. Bildtexten “Gott nytt år” visar att Microsoft tänker på individen och inte enbart ser               
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deras människor som maskiner, utan är medveten om traditioner och högtider. Vi ser             

tillhörighet, bra arbetsmiljö och kultur, föreställningen om en trivsam arbetsplats kan           

associeras hos mottagaren. Med detta i åtanke visar Microsoft att de uppmärksammar            

traditioner och antyder att mottagaren ska passa på att fira det nya kalenderåret precis som               

personerna på bilden gör. Det är även två kvinnor på bilden, vilket visar än en gång att det är                   

mer än bara män som arbetar där. Att personerna i fotot tittar bort från kameran kan ge en                  

känslan av att det är en spontan arbetsplats och att de lever i nuet. En mer kritisk syn kan                   

eventuellt ge det hela en stereotypisk bild av att Microsoft har bilden att alla kvinnor dansar,                

medan männen gör arbetet. 

 

Bild 5 

Bild nummer fem kommer även den från Microsofts Instagram med texten “For illustrator             

Steven Harrington, art and tech have always gone hand in hand. His colorful, cartoonish              

characters have popped up around the world on skateboards, screen prints and city walls.              

So to push his own creative boundaries, @s_harrington partnered with @Surface and            

animator @andy_d_baker to bring his latest character to life. From perfecting the            

character's signature strut to putting the finishing animations on their project, “Far            

Outttt,” the team relied on Surface Book to communicate, and most importantly create,             

between LA and London”. Bilden visar oss ur en denotativ synvinkel en vit skäggig man med                

keps i en grå t-shirt som står vid sin laptop i en verkstad. Det finns en mängd av vad ser ut                     

att vara färgburkar på arbetsbänken och på väggen hänger det fyra tavlor. 

 

 

 

Sammanfattningsvis vill Microsoft utifrån en konnotativ analys ge mottagaren en anledning           

att hålla fast vid sin kreativitet, hos företaget finns det möjligheter till nytänkande och              

skapande i alla olika former. Färgburkarna och tavlorna är ytterligare exempel på att de är               

mån om att locka fram de mer kreativa sidorna hos deras arbetare. Även här ser vi tendenser                 

till att företaget målar upp en god företagsmiljö samt att Microsoft genom att de låter sina                

arbetare ha tillgång till fria miljöer och inte vara instängda i fyrkantiga kontor. Utifrån              
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mannens klädsel kan vi antingen tyda att Microsoft är tillåtande arbetsplats som inte             

begränsar sina arbetare i form av klädkod eller att personen i fråga är en individ som vågar                 

gå sin egen väg. Bilden förmedlar en avslappnad atmosfär.  

 

Bild 6 

Den sjätte bilden kommer från Google:s Instagram med texten “Sometimes the blues aren't             

so bad. For this week's #teampixel theme, we want to see how you capture the color blue.                 

Be sure to tag your photos with #teampixel for a chance to be featured here next Tuesday.                 

Thanks @raenbowww for sharing this #pixelperfect world of neon.”. Utifrån den           

denotativa analysen kan vi se en metallisk bakgrund med tydligt mörkblått, lila ljus samt en               

mängd lysrör som hänger från taket med hjälp av snören. 

 

 

 

I en konnotativ analys påminner lysrören om strukturen av DNA och ljuset i bakgrunden              

bidrar till att skapa en mystisk stämning. Kanske viktig forskning som bedrivs här. DNA kan               

även fungera som en symbol för framtiden, då det exempelvis kan kopplas till             

upplysningstiden där många viktiga idéer föddes. Där nya upptäckter skedde som           

förändrade vår syn på världen. Eventuellt en långsökt tanke, vi anser att Google är ett företag                

som arbetar och tror sig ligga på toppen av organisationer som vill utveckla mänskligheten              

och tillföra nya tekniska områden.  

 

Bild 7 

Den sjunde bilden är tagen från Google:s Facebook med texten ”Hussam Zeineddin            

tvingades lämna fru, barn och arbete när han flydde förföljelse och terror i krigets Syrien.               

Han hamnade i Sverige. Här var han trygg men ensam och långt hemifrån. Men den nya                

vänskapen med pensionären Lars Uno Sandblom fick saker att vända. Nu hyllar de             

varandra och sin speciella vänskap som en del i vår utställning Re:Collection Gallery på              

Fotografiska. Hussam och Lars Unos bilder visas idag, lördag!”. Utifrån den denotativa            
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analysen kan vi se en offentlig plats där två glada män från olika ursprung och ålder skrattar                 

och har det trevligt. Personerna i fotot tittar varandra i ögonen och man får en känsla av att                  

de inte är medvetna om att ett foto tas. Bägge männen har även utomhusjackor på sig vilket                 

tyder på att de nyss har träffats i restaurangen.  

 

 

 

I den konnotativa analysen är bilden svartvit och ger en känsla av ett minne, något som varit.                 

Samspelet mellan bild och text gör att man dra kan dra slutsatsen att de är mer än bara                  

arbetskamrater. En annan aspekt som tyder på att de bör vara mer än kollegor är sättet de                 

ser på varandra, de är glada att mötas igen och mannen till vänster håller armen runt                

personen till höger, vilket tyder på att de har en personlig och närgående vänskapsrelation.              

Förutom den varma relationen exemplifierar Google att de inte låter åldersskillnaden           

påverka deras företagsmiljö i negativ maner, utan tvärtom, de bygger broar mellan            

åldersspannen. Utifrån ett etniskt perspektiv visar Google att de är ett multinationellt företag             

som jobbar med mångfaldsfrågor och att deras arbetskollegorna kommer från olika platser            

världen över. Ur texten kan vi läsa hur en person flydde krig och terror, men fann trygghet                 

och vänskap i sitt nya hemland. Det sänder en signal om att det inte spelar någon roll vem du                   

är eller vilken bakgrund du har, alla är välkomna. Dem visar på öppenhet, gemenskap och               

glädje.  

 

Bild 8  

Bild nummer åtta kommer från Spotify:s Instagram med texten “Still wishing we had gone              

to Aaron’s Party... @aaroncarter’s newest track "Sooner or Later" is now streaming“.            

Utifrån den denotativa synvinkeln ser vi en vit man med vinterjacka som lutar mot en vit                

vägg, förmodligen en musiker. Artisten stirrar in i kameran, det hela påminner om ett              

skivomslag. Spotifys logotyp syns, det får en tänka att de befinner sig på ett av Spotifys                

kontor, kanske huvudkontoret till och med då det ger intrycket av att det är en viktig artist.                 

Bilden är inte tagen i fotostudio utan i något som mer liknar en som tidigare nämnt en                 

kontorsmiljö. 
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I den konnotativa analysen har vi kommit fram med slutsatsen att det är en artist på bilden,                 

eftersom beteendet och sättet han lutar sig på utstrålar en viss säkerhet samt självförtroende.              

Bilden är tagen på ett sätt som ger mottagaren känslan av att Spotify är ett spontant företag                 

som inte är rädda för att göra snabba handlingar. De tar bara en bild när de känner för det                   

och behöver inte boka någon stilistisk studio. Det ger en även inblicken av att Spotify jobbar                

väldigt nära sina artisterna, vilket skapar en mer personlig sida hos företaget och något som               

många skulle kunna anse som roligt. Det ger även en känsla att Spotify är en fartfylld och                 

händelserik arbetsplats.I resultatet har vi lyckats identifiera olika teman, vilket är           

uppmaning i sin renaste form. Företagen värnar om individens kreativitet, de menar att             

passion leder dig framåt och gemenskap handlar om att tillhöra något större. I enlighet med               

vad Social identity theory föreslår visar inläggen på det krav brand equity förutsätter. Ett              

välkänt varumärke resulterar ofta i att människans känner en stark dragningskraft till            

företaget och blir därmed intresserad att ansluta sig verksamheten (Backhaus & Tikoo            

2004). 

 

Bild 9 

Bild nummer nio kommer från Spotify:s Instagram med texten “@migos stopped by our             

studio and recorded a full version of #DabOfRanch for the culture. Coming soon...             

#SpotifySingles #SpotifyStudios#CULTURE #RapSnacks”. Utifrån den denotativa      

synvinkeln ser vi en svart artist som befinner sig i en inspelningsstudio och står vid sin                

mikrofon. Texten berättar att hiphopkollektivet Migos dök upp för att spela in en ny låt till                

ett nytt album eller en ny EP. Det är en mörk bakgrund med få detaljer, men han har ett par                    

hörlurar på sig och är avslappnat klädd. Det är även rök i luften. 
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Bilden visar ett mörkt rum där man har möjligheten att uttrycka sig fritt. Den mörka               

bakgrunden och röken gör den här arbetsplatsen till en mystisk plats som ger utrymme för               

kreativa aktiviteter. I texten nämns även att ett hiphopkollektiv helt plötsligt dök upp till              

Spotifys studio för att spela in en låt till deras nya skiva hos dem och sätter sedan låtens                  

kontext till kultur och hiphopens historia. Samspelet mellan bild och text kan återigen ge en               

bilden av att de som arbetar på Spotify jobbar väldigt nära sina artister och är spontana av                 

sig och bidrar med känslan av att “allting löser sig tillslut”. 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Under det här avsnittet redovisar vi resultatet från intervjuerna. Då det inte skiljer sig något               

mellan deltagarna i de båda grupperna kommer inte resultatet från intervjuerna att            

presenteras separat. Resultatet presenteras utifrån fyra övergripande teman med tillhörande          

underteman vi lyckats utläsa av materialet.  
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IT studenters uppfattning om vad som gör ett företag attraktivt 

 

Så gott som alla av de intervjuade hade funderat kring frågan om de hade några framtida                

drömföretag, men desto färre hade några konkreta företag som de ville arbeta hos. När              

studenterna valde ut företag rent spontant föll de mer åt de större företagen som de beskrev                

som “klassikerna”. Alla som medverkade i vår undersökning hade hört talas om företagen             

Google, Microsoft och Spotify, studenterna uttryckte sig dock vagt i hur de tänkte och kände               

kring vad varumärkena faktiskt representerar. De utgav ingen känsla av beundran och mer             

än hälften av de intervjuade saknade specifika associationer. 

 

“Just när det kommer till drömföretag har jag inte funderat så mycket. Jag funderar dock ofta på var 

jag skulle trivas. Det vore kul att jobba med typ SpaceX eller NASA där man kan påverka historien 

eller mot något tv-spelsföretag, typ Grinding gear X. Det är väl mina tre.” (P1-F2) 

 

“När jag tänker på Microsoft så tänker jag på Windows 10 och då blir jag arg.” (P1-F1) 

 

31 



 

Ett par av studenterna menade att en av anledningarna till varför just de större företagen               

kommer på tal ligger bakom möjligheten att verkligen kunna tillföra något till världen eller              

vara med i ett team som påverkar historien. Medan om de skulle arbeta på ett               

TV-spelsföretag så vore det mest för att känna en passion för arbetet. Förutom stora och               

etablerade företag var företagskulturen något som lockade studenterna. 

  

“Jag skulle gärna se hur företag låter sina medarbetare jobba, en kontorsmiljö kanske..” (P1-F1) 

 

“Många företag har ju sina projekt vid sidan om, Google har väl några relax-ställen? Om jag inte 

minns fel en spelhörna eller liknande. Jag tycker att det är viktigt då det suger om man vaknar upp på 

morgonen och verkligen inte vill gå till jobbet.“ (P2-F1) 

 

Större delen av de intervjuade påpekade vikten av att kunna lära sig nya ting och möjligheten                

till personlig utveckling på arbetet samt att jobba med något de brinner för. Om personerna i                

fråga inte fann något intresse vid företagets produkt eller liknande menade studenterna att             

de inte skulle tillföra lika mycket till sitt team. Jämfört med om de kände motivation och                

ambition för ett projekt. De menade även att det var liknande i skolan, när det fanns kurser                 

de fann mer intressanta resulterade det i ett bättre betyg i kursen. 

 

“Det är viktigt att man inte hänger ut varandra. Går det dåligt för en så går det dåligt för hela teamet. 

Och då gör man allt för att teamet ska lyckas tillsammans och ha en allmänt god stämning.” (P1-F2) 

 

Så gott som alla av de intervjuade menade att de satte stor vikt på företagskulturen och att                 

det finns en möjlighet till att utveckla sig inom företagets ramar. Samtliga studenter nämnde              

även att etiska aspekter spelar en viss roll i vad som gör ett företag attraktivt, de vill                 

exempelvis inte bidra till barnarbete i Afrika eller miljöförstöring av regnskogarna. Större            

delen av de intervjuade pratade också om att det är viktigt med en grupptillhörighet på               

arbetsplatsen och att kunna umgås på fritiden i form av after work eller liknande. Det leder                

oss osökt in på social identity som förespråkar att människan vill tillhöra en större social               

grupp för att den personliga självuppfattningen ska växa (Tajfel 1982). Vi tror att det finns               

gränser för hur långt människan är benägen att gå för att tillhöra något större och               

miljöförstöring var en av dem för studenterna. 

 

“Ja, det ska väl vara lön först. Först och främst, det är viktigt.” (P3-F2)  

 

“Att man får betalt eller hög lön (skratt)?” (P1-F2) 
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Under intervjuerna var det endast en person som reflekterade över att lön var en viktig               

faktor när de söker en ny arbetsplats, vilket de andra tyckte var lustigt. De andra tog lönen                 

för givet och det intressanta var snarare hur mycket de skulle tjäna än någon lön               

överhuvudtaget. Utifrån det här resultatet går det att diskutera kring huruvida dessa            

studenter utgår från att de fysiologiska stegen i Maslows (1943) behovshierarki kommer att             

uppnås genom jobbet och därmed är fokuset inställt på ett mer personligare steg högre upp i                

hierarkin som exempelvis lön och den personliga utvecklingen. Anledningarna till varför           

människor ansluter sig till nya arbetsplatser kan se väldigt olika ut från person till person.               

Nedan går vi in på de positiva följderna ett gott rykte medför samt hur studenterna som läser                 

IT-/datavetenskap går tillväga för att ta reda på mer information om företagen.  

 

Människor ansluter sig ofta till företag de hört gott om 

 

Idag är det betydligt lättare att faktiskt kolla upp företag innan du beslutar dig för att söka                 

tjänster hos dem än tidigare, detta kan exempelvis göras genom företagens sociala            

mediekanaler eller på deras egna hemsidor. Alla förutom en av respondenterna uppgav att             

de nästan aldrig nyttjar sociala medieplattformar, de flesta ansåg att det fanns bättre             

aktiviteter att spendera sin tid på. Därför var det av relevans att vi visade upp några exempel                 

på hur det faktiskt kan se ut på de utvalda företagens sociala medieflöde. Detta för att ge                 

studenterna en uppfattning av innehållet och för att lättare kunna sätta sig in i ämnet.  

 

“Tror aldrig att jag skulle följa något företag på deras sociala medier, snarare gå in och kolla vad dem 

publicerat nån gång då och då ibland. Jag är inte så intresserad utav vad dem flesta företagen har att 

säga egentligen. Man är inte i behov av en kontinuerlig uppdatering.“ (P2-F1)  

 

Angående de tre företagen som arbetsgivare nämnde ett par av studenterna att de hade en               

positiv bild och en uppfattningen att de anställda trivdes där och hänvisade bland annat till               

att Google vunnit priset “Världens bästa arbetsplats”. De hade även inställningen om att de              

endast anställer folk som har väldigt goda meriter. Åsikterna var emellertid blandade och             

studenterna kunde inte sätta fingret på vad som gör de utvalda företagen attraktiva.             

Däremot fanns det instämmande toner från alla deltagare att en god företagskultur bidrar till              

att företagen ger ett professionellt intryck. Vilket de ansåg att alla tre företagen förhöll sig               

till, samtidigt som de inte reflekterade särskilt mycket kring innehållet som publicerades, de             

hade mestadels simpla associationer.  
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"Jag har bara simpla associationer, that's it! Mer än så tänker jag faktiskt inte kring företagen." 

(P2-F2) 

 

“Jag har intrycket att man måste vara top of the class för att arbeta på Google.” (P3-F2) 

 

Större delen av de intervjuade menade att de istället gick direkt till företagets hemsida för               

information, men efter en diskussion om för- och nackdelar kom de fram till en viss               

acceptans gentemot sociala medier och kunde förstå syftet med att företaget använder sig av              

det. En av studenterna lyfte dock användningsområdet vidare och sa att han skulle kunna              

tänka sig att följa ett företags sociala mediekanaler om det var den primära             

kommunikationskanalen. Medan en annan student istället hänvisade till sökmotorn Google          

om han ville veta mer om ett företag eller verksamhet. 

 

“Jag använder ju mycket sociala medier, men jag följer inte direkt några företag där, men det kanske 

är bra att börja tänka på när jag ska söka jobb.” (P3-F2) 

 

"Jag lockas egentligen inte av något speciellt, jag skulle vilja se bilder på folk som jobbar, bilderna får 

däremot inte vara uppgjorda utan måste representera a everyday life." (P3-F1)  

 

Backhaus & Tikoo (2004) menar att individens självuppfattning skapas genom de sociala            

grupper den vill tillhöra. Vi kan se tecken av detta i studenternas svar då de gärna ville se                  

bilder på de anställda på företaget, vilket bland annat var för att själva föreställa sig hur det                 

skulle vara att arbeta där. Det går också att spekulera kring hur mycket deras sociala               

medie-användande påverkade deras svar. Om de hade använt sociala medier i en större             

utsträckning tror vi att deras fastslagna föreställningar hade sett annorlunda ut. 

 

Så gott som alla i gruppintervjun höll med om att informationen företagen förmedlar genom              

diverse sociala kanaler ska eftersträva transparens och sanning. De diskuterade olika           

tolkningar och kom fram till att det är väldigt lätt att vara skeptisk till innehållet.               

Informationen får inte vara förfalskad eller felaktigt utan bör sträva efter att vara genuin och               

något som företaget faktiskt kan representera. 

 

“Man är lite skeptisk. Det är bara att ha två personer som poserar med ett leende. Man vet ju inte om                     

det är inhyrda modeller eller folk som faktiskt jobbar på företaget.” (P1-F2) 

 

Tre av sju talade om de positiva effekter sociala medier tillför, bland annat att det ger                

publicitet och får kunskap om ett företag de inte visste existerade. De menade även att det                
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var ett tacksamt forum för att visa upp ett företags sammanhållning, vilket var mer av en                

allmän syn bland samtliga respondenter.  

 

“Man kan ju inte jobba på ett företag som man inte vet existerar.” (P4-F2) 

 

“Jag tycker att det är viktigt att företag inte är rädda att visa upp sig.” (P2-F1)  

 

Det är enkelt att bli vilseledd och bedragen av enbart positiva inlägg. Det är därför viktigt att                 

företagen vågar visa upp en trovärdig sida, men samtidigt får de inte vara trista miljöer med                

monotona vita rum där alla medarbetare sitter i varsitt rum för sig. Då ingen av studenterna                

ansåg detta särskilt lockande.  

 

Alla arbetstagare har kriterier som de vill att nuvarande och blivande arbetsgivare ska             

uppfylla (Dyhre & Parment 2012:57-58). Enligt studenterna som deltog i vår studie var             

personlig utveckling och företagskultur viktiga aspekter när de letar efter en framtida            

arbetsplats. Backhaus & Tikoo (2004) understryker att om en arbetssökandes personliga           

åsikter och företagets värderingar och mål överensstämmer är chansen större att personen            

ifråga uppfattar företaget som attraktivt. Detta var även en tydlig åsikt som uppstod under              

intervjuerna. Studenterna ville exempelvis inte arbeta där diskriminering av kön och           

etnicitet förekommer, de vill heller inte bidra till barnarbete eller miljöförstöring. Åsikten går             

hand i hand med Tajfels (1989) beskrivning av vikten att kunna företräda företaget och våga               

vara deras ansikte utåt samt stå för deras värderingar. 

 

Vad studenterna vill se från företagen 

 

Tre av sju respondenter var tydliga med att sociala medier har en nödvändig funktion när det                

kommer till att synas och visa upp sig. De menade även att företag som syns i sociala medier                  

verkar mer utåtriktade, vilket skapade en sorts känsla av att de bryr sig om potentiella               

arbetssökande och allmänheten samt att företaget vill förespråka ett bra arbetsklimat. De            

flesta av respondenterna ansåg att det var mer tilltalande med ett mer konkret innehåll,              

exempel på vad de ville se för tillfället var möjligheten till sommarjobb för juniora kodare. En                

student beskrev att den helst går in på företagets karriärsida eller letar efter om det finns                

någon att kontakta angående möjligheten att arbeta hos företaget. 
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“Jag skulle säga att om ett företag syns mycket i sociala medier blir dom automatiskt mer attraktiva. 

Liksom de företag jag inte känner till hamnar i skuggan av de företag som faktiskt publicerar inlägg.” 

(P1-P2-F2) 

 

“Alla vill ju ha ett sommarjobb inom branschen, söker du sommarjobb på arbetsförmedlingen finns det 

kanske två stycken där du behöver en avhandling i biologi och den andra är teknisk support på 

bredbandsbolaget.” (P2-F2)  

 

Studenterna var även inne på att timingen var otroligt viktig för att de skulle kunna ta till sig                  

av budskapet. Om ett företag skulle annonsera om ett sommarjobb under hösten skulle de              

inte bli intresserade av erbjudandet då det är så långt bort sett i tiden. Så gott som alla var                   

dock observanta till företagets arbetssätt, framtida visioner, kommande projekt och          

produkter. Enligt hälften av studenterna var detta endast aktuellt om företaget intresserar            

dem personligen.  

 

“Jag vill se vad dom erbjuder just nu, om vi ser till vad Spotify publicerar idag så visar dem inte alls 

det jag vill se. Det jag vill se är vilken teknik dom har i inspelningslokalerna, övrig utrustning och hur 

de anställda jobbar bakom kulisserna. (P1-F2)  

 

"Jag tycker det skulle var roligt att se exempel på vad jag själv eventuellt skulle få arbeta med på 

företaget." (P4-F1) 

 

De menade vidare att det var intressant att veta mer om vad som pågår inom företaget och                 

intresseväckande information om vilka projekt de i nuläget håller på med. Dock uppstod ett              

motsatt synsätt om inlägget var sponsrat, då det inte var lika tilltalande utan kändes mer               

påtvingat. 

 

“Jag skulle hellre jobba med styrsystem för bilar än utvecklingen av applikationer. Det har ju lite vad 

man har för preferenser själv, det är ju inte så att man favoriserar något företag just nu då vi har 

några år kvar till vi söker jobb, det känns lite för långt bort.” (P4-F1) 

 

När det kommer till vad studenterna vill se i företagens kanaler reflekterade ett par av               

studenterna över huruvida inläggen är av relevans sett till deras personliga intressen. De             

menade att det skiljer sig en hel del över vad man vill se i inlägget beroende på om man är                    

konsument eller faktiskt intresserad av att arbeta där. Det är enkelt att uttrycka sig negativt               

och vara generellt kritisk till företags förmedling av attraktivitet. Det är även viktigt att inte               

ge ifrån sig en bild av att man sväljer företagens meddelande med hull och hår utan ser förbi                  

de ytliga och kommersiella budskapen. Frågan kvarstår dock om det är lika enkelt att säga så                
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om företag som enligt studier anses vara väldigt framgångsrika när det kommer till att vara               

tilldragande som arbetsgivare. Nedan diskuterar vi vidare om vänners påverkan är av            

betydelse när det kommer till våra uppfattningar.  

 

Betydelsen av identifikation och påverkan från vänner 

 

Ju bättre ett företags employer brand stämmer överens med den arbetssökandes personliga 

värderingar desto större är möjligheten till en stark identifikation vilket resulterar i en 

attraktion gentemot företaget. Båda fokusgrupperna var eniga om huruvida vänners 

inflytande spelade en stor roll över hur de ser på ett företag, oavsett om företaget är stort 

eller litet, framgångsrikt eller ej. Det går inte att underskatta vikten av ett gott rykte och att 

människor pratar med varandra.  

 

“Om jag hör något positivt från en vän som har arbetat där får jag direkt en tillmötesgående attityd.” 

(P1-F2) 

 

Däremot var det skilda åsikter bland studenterna när de hade hört någonting negativt om ett               

företag från en vän. Somliga förlitade sig fullkomligt till vänners påståenden och lät det              

påverka deras uppfattning om ett företag, medan ett par av deltagarna menade att de              

positiva kommentarerna om en verksamhet vägde tyngre än de negativa, men att de negativa              

fortfarande har en viss påverkan på omdömet. 

 

“Hör man något dåligt om ett företag från en kompis och sedan ser att dem söker nya medarbetare så                   

är ju inte första tanken, fan vad schysst!” (P3-F1) 

 

“Det beror på, om personen man känner jobbar där just nu kommer man definitivt att ta till sig av det                    

den säger och då tänker man verkligen två gånger innan man söker dit. Men det skulle också kunna                  

vara så att den personen hamnade i ett dåligt team av 20 möjliga. Positiv information betyder mer än                  

negativ, men det är klart det negativa kommer ligga där i bakhuvudet.” (P1-F2) 

 

Åsikterna om en anställning på sitt drömjobb skulle ha en betydelse angående hur deras              

självuppfattning skulle höjas eller stå still skiljde sig mellan studenterna och det var             

problematiskt att finna en gemensam nämnare. En del uttryckte sig att det snarare handlade              

om vad de själva hade åstadkommit på arbetet. Det var viktigare att vara stolt över någonting                

de själva har tagit fram än vilken position de har, eller vilket företag de arbetar för. 
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“Nej, det är mer om man får jobba med något som man brinner för och ta fram en produkt, det är typ 

det bästa egentligen. Om man får skapa något som man är engagerad i.” (P1-F1) 

 

Medan andra hade åsikten om att det inte gick att uttala sig om det förrän de hade arbetat på                   

sitt drömjobb. Samma personer ansåg att de inte nödvändigtvis bygger sin identitet kring var              

de arbetar, rättare sagt vad de arbetar med. De var även enade i åsikten om att det hellre gör                   

någonting betydelsefullt.  

 

“Det är svårt att säga eftersom man inte har haft det, jag har ju bara haft ett jobb i mitt liv. Det blir                       

lite svårt att säga, jag bygger inte min identitet så mycket kring var jag jobbar utan mer av kanske                   

mer av personerna omkring mig, det är viktigare för mig.” (P1-F2) 

 

“Man ska inte behöva skämmas när någon frågar var man jobbar någonstans.” (P2-F1)  

 

Den allomfattande inställningen var dock att man bör känna sig bekväm och stolt över den               

beträffande arbetskultur man kommer att tillhöra. Studenterna diskuterade kring att detta           

kunde dels bero på bristen av arbetslivserfarenhet. Något som också gick att utläsa var att               

det fanns ett vedertaget ställningstagande gentemot företag och självförverkligande.         

Angående identitetsskapande var den mest framträdande åsikten att det helst kringgås           

eftersom studenterna inte ville identifiera sig med företagen i någon form. Alla deltagare             

hade däremot en gemensam vision om att sociala medier faktiskt medför vissa positiva             

följder. “Man kan ju inte jobba på ett företag som man inte vet existerar” sade exempelvis en                 

av studenterna. Rethans (1989) förespråkar vikten av att synas för att lyckas bra med              

kommunikationen och ett inledande av relationer. Det går därav att diskutera om            

studenterna undermedvetet tar till sig budskapet, men motvilligt vägrar acceptera den           

ständigt pågående processen av exponering. Det går även att göra en tolkning utifrån             

konsumtionsteorin att vi konsumerar sociala medier likt vi konsumerar reklam. Med de            

rådande internetvanor har det i de flesta fallen blivit en lika vanlig del av vår vardag som att                  

äta frukost.  
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5. Slutdiskussion 

Resultatet av våra metoder mynnade ut i djupare förståelse för det avsedda ämnet. Under              

det följande kapitlet kommer vi försöka presentera betydelsen av resultat i vår studie i en               

diskussion mot den teoretiska bakgrunden, följt av förslag på hur ämnet kan undersökas             

vidare. Diskussionen kommer inte att skilja på de två analyserna, utan strävar efter att              

uppnå ett helhetsperspektiv. 

 

5.1 Slutsats 

Till vår sammanfattning av resultatet ingår alla nio inlägg av den semiotiska bildanalysen             

samt bägge gruppintervjuerna. Utav de nio inlägg som analyserats såg vi ett återkommande             

mönster av att företagen till stor del förhåller sig till en egen strategi när de försöker nå ut till                   

allmänheten och sin valda målgrupp. Utifrån de mönster vi såg i analysen verkade det som               

att alla företagen hade ett unikt tillvägagångssätt. Spotify lyfter fram vilka artister som             

kommer och besöker dem, vilket visar mottagaren en spänning och variation på            

arbetsplatsen. De har även ett fokus på integration med publiken då de uppmanar till              

deltagande. Microsoft har däremot ett fokus på arbetstagaren genom att lyfta fram individen             

och de anställda som arbetar hos dem. Google visar enligt oss på mångsidighet och mångfald               

i sina inlägg och vill förmedla att de sätter människan i fokus.  

 

Något som var genomgående i nästan alla inlägg var att företagen försöker visa upp sin               

företagskultur. De målade upp en uppskattande bild av vad det verkligen innebär att arbeta              

hos dem. Inläggen gestaltade oftast inspirerande miljöer, gemenskap eller spännande          

arbetsuppgifter. Google väljer exempelvis att lyfta sina medarbetare som mer än enbart            

kollegor, de är människor med olika ursprung som blivit äkta vänner genom arbetet. Spotify              

erbjuder spännande miljöer där ingen dag är den andra lik. Medan Microsoft vill förmedla              

att de erbjuder karriärer och drömyrken. Det går att dra slutsatsen att företagen är medvetna               

om stegen i behovshierarkin (Maslow 1943) och att den här marknadsföringen är ett försök              

till en uppvisning att deras arbetsplats kan uppfylla individens behov. De gör det genom att               

erbjuda möjligheten till personlig utveckling och att vara en del av ett större samfund. Vilket               

också stämmer överens med Tajfels (1982) påståenden om att vi först gör en social              

kategorisering, sedan en social identifikation för kunna placera sig i en grupp. Detta kan              

bidra till att du känner stolthet över vad du gör och tillhör samt öka din självuppfattning. Vi                 
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menar att det finns grund i Tajfels yttrande om att människor ansluter sig till ett företag som                 

de kan identifiera sig med. Människans självbild kan utvecklas om den anser sig tillhöra en               

organisation som avspeglar individens personliga värderingar samt ökar den individuella          

självkänslan. 

 

Under analysen har vi lyckats utläsa detta från sändarens avsikter och mottagarens            

upplevelser. Vi har däremot förstående till att alla individer tillfredsställer sina behov på             

olika sätt, det vill säga att arbetskraven kan se annorlunda ut från person till person. Såsom                

konsumtionsteorin (Holmberg & Weibull 2008) föreslår, köper vi inte en cykel för att vi              

blivit trötta på att köra bil, vi köper oss en identitet som miljömedvetna sportentusiaster. På               

liknande vis kan vi säga att företaget Spotify uppmanar konsumenterna att identifiera sig             

med artister som anses fräcka och något utöver det vanliga. Vilket automatiskt påverkar             

konsumentens självuppfattning, hen blir också fräck och något utöver det vanliga när            

personen i fråga berättar om sina spännande arbetsuppgifter och vilka hen arbetar med till              

kompisar och utomstående.  

 

Backhaus & Tikoo (2004) menar att ju bättre företagets employer brand stämmer överens             

med individens värderingar desto större är möjligheten till en stark identifikation gentemot            

företaget. Tidigare lyfte vi upp några av de viktiga element som förklarar vad det innebär att                

tillhöra företaget och dess kultur. I inläggen var det återkommande att företagen lyfte fram              

den gemene anställde för att profilera sig. Vi söker kanske inte jobb på Google enbart för att                 

vi vet att företaget omsätter flera miljarder per år och utlovar en hög lön, snarare då                

företaget erbjuder en förlängd arm av oss själva och ser det som en plats för utveckling. 

 

Vanligtvis skildras personlig och gemensam identitet genom frågorna “vem är jag?” och            

“vilka är vi?” (Stier 2003). Utifrån resultatet kan vi se att företagen arbetar med              

identitetsfrågan genom att använda sig av språkbruket “vilka är vi” i deras sociala             

mediekanaler. Vi ser det som ett försök till att skapa en relation med mottagaren, samtidigt               

som de besvarar frågan “vilka är vi”. Det går även att observera att företagen stundtals               

använder sig av en strategi där de lyfter fram sina medarbetare i inläggen, både bild- och                

textmässigt. De praktiska resultaten stämmer även överens med de teoretiska aspekterna           

inom employer branding när företagen använder sina nuvarande medarbetare för att måla            

upp en positiv och mer human bild av företaget till publiken.  
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Kopplat till Rethans (1986) som undersökte regelbunden exponering av reklam blev det            

intressant att komplettera undersökningen med kvalitativa intervjuer för att se huruvida           

meddelandet sjunker in. Detta för att se hur mottagarna i detta fall studenterna tyckte och               

tänkte kring företags användning av sociala medie-kanaler för att locka till sig potentiella             

medarbetare samt nå ut till den större massan. Rethans studie är relevant för att undersöka               

hur studenterna förhåller sig till positiv information om arbetsplatserna, vilka tankar som            

väcktes av upprepade budskap som efterliknade employer branding. Samtidigt kontrollera          

om företagens avsikter med kommunikation skapade den önskade uppfattningen hos          

mottagaren. Under intervjuerna fick studenterna ta del av bilderna vi analyserat och även             

fast det var blandade åsikter kunde de flesta av dem se tendenser på vad bilderna försökte                

förmedla. En gemensam åsikt var dock att de inte kände att bilderna var tilltalande till just                

dem då jobb och det praktiska verkade långt bort sett till deras utbildning varaktighet. Med               

resultatet i åtanke anser vi att det finns lämpligare metoder att närma sig och inleda               

relationer med målgruppen IT-/datastudenter. Det skadar dock inte att ha i åtanke att detta              

urval inte representerar hela populationen, i andra ögon hade budskapen eventuellt varit            

mer tilltalande. 

 

 

Enligt studenterna var det av betydelse att ens personliga värderingar måste vara            

överensstämmande med företaget. Barrow och Mosley (2005) upplyser att detta blir           

gynnsamt både för arbetsgivaren och arbetstagaren då rekryteringskostnader idag är något           

företag dagligen brottas med ekonomiskt. Det är därför viktigt att anställa rätt person som              

kan trivas på arbetsplatsen och inte säger upp sin position efter en månad eller två. Vilket                

leder oss till slutsatsen att företag bör informera allmänheten och potentiella arbetssökande            

om organisationens värderingar och visioner. Helst genom trovärdiga bilder där          

informationen som publiceras är äkta och kan bemöta mottagarens föreställningar och visa            

upp en sida företaget kan stå bakom samt representera. Om detta går rätt till blir resultatet                

mest troligen en långvarig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare vilket är en            

komfortabel framtid för bägge parter.  

 

Än fast företagen inte riktar sin kommunikation direkt mot IT-/datastudenter har vi lyckats             

identifiera olika exempel som gör kommunikationen relevant för målgruppen. Genom          

inläggen på företagens sociala mediekanaler har vi till en viss del sett hur employer branding               

tar sig uttryck, samt vilka tankar och funderingar kommunikationen som eftersträvar           

employer branding skapar hos potentiella arbetstagare. Utifrån analyserna tyder det mesta           
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på att gemenskap, personlig utveckling och grupptillhörighet är bland det viktigaste ett            

företag kan erbjuda framtida arbetstagare. Detta har gett oss en bredare kunskap i hur              

IT-/datastudenter tycker och tänker kring vad som bestämmer ett företags attraktivitet.  

 

Av gruppintervjuerna framgick det också i ett tidigt stadium att deltagarna inte tänker             

mycket på framtida arbetsgivare, dels för att de har så pass lång tid kvar av utbildningen och                 

menade att slumpen lika gärna kan få avgöra var de hamnar. De flesta av de intervjuade sade                 

att de saknar intresse för sociala medier och knappt använder dem då det finns andra roliga                

saker att sysselsätta sig med. Idag är det vanligt bland de flesta människor som överväger               

nya arbetsplatser att fatta beslut angående var de vill jobba baserat på sina intentioner              

(Dyhre & Parment 2012:11). Våra respondenter menade att det uppenbara valet till            

information var hemsidan före social medier.  

 

Vidare såg vi att studenterna hade ett återkommande ställningstagande som innefattade att            

de var mer benägna att ansluta sig till företag de hört gott om. Maslow (1943) går igenom de                  

olika steg som behövs för att tillfredsställa det mänskliga behovet. Det går därmed att              

diskutera om IT-/datasektorn tar de fysiologiska behoven för givet vid en framtida            

anställning och är mer intresserade av de psykologiska kraven och självförverkligandet.           

Studenterna nämner flertalet gånger att det är viktigare med möjligheten till personlig            

utveckling och en god företagskultur istället för att ha tak över huvudet. Lönen kommer              

säkert alltid att vara en faktor när man söker ett nytt jobb, men idag finns det fler                 

anledningar till varför en individ drar sig till nya verksamheter.  

 

Social identity utgår enligt Tajfel (1982) att vi först gör en gruppering av oss, dem och vi,                 

sedan kategoriserar sig individen till vilken grupp den vill tillhöra. När det kommer till vilken               

grupp studenterna ville tillhöra var gemenskapen en viktig faktor. Stier (2003) är också inne              

på att grupperingen är en nödvändighet för den kollektiva identiteten. Med grund i teorin              

och empirin går det att utläsa liknelser som talar om självuppfattning och vilka sociala              

grupper människor vill tillhöra utifrån ett arbetstagarperspektiv.  

 

Under studiens tid har vi fått en djupare inblick i hur de utvalda företagen använder sig av                 

sina sociala mediekanaler. Det går inte att dra en slutsats att det är just så här de agerar med                   

tanke på mängden material och att vi inte har pratat med någon social strateg som ansvarar                

för innehållen. En mer omfattande studie hade kunnat stärka slutsatserna ytterligare, men            

det är en indikator på hur företagen agerar och det går att uttyda olika mönster bland                
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företagen. Det finns dock en gemensam nämnare, då företagen publicerar innehåll som            

ämnar till att vara av intresse för en mottagare som vill veta mer om företaget. Företagen                

visar bland annat upp bilder på glada arbetskollegor, kreativa arbetsmiljöer och att det finns              

möjligheter inom företagets väggar. Vilket är en indikation på att de använder sig av              

employer branding, företagen använder dock olika strategier för hur de går tillväga med             

kommunikationen och hur de utövar fenomenet. Med utgångspunkt i det valda innehållet            

finns det nästintill inga konkreta tecken som tyder på att de riktar sin kommunikation mot               

den specifika målgruppen IT-/datastudenter, utan istället mot en neutral publik, den           

allmänna massan. Med den allmänna massan menar vi alltifrån att vara konsument,            

intresserad av att bli anställd till någon som endast följer företaget i underhållningssyfte. Att              

se bra ut i allmänhet leder till ett gott rykte, vilket resulterar i att folk börjar prata och sprida                   

främst företags positiva sidor. Ett yttrande av en vän betyder mycket mer än informationen              

hittad på någon hemsida, något även empirin i våra intervjuer stödjer. Ryktesspridningen            

utgör en god cirkel för att behålla publikens positiva uppfattning gentemot företaget. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Till vårt mål med studien saknades betydelsen av kön. Vi hade som syfte att åskådliggöra hur                

kända företag arbetar med employer branding och hur företagens kommunikation som           

eftersträvar employer branding tas emot av IT-/datastudenter. Det var därför inte av            

betydelse att göra en komparativ studie för att se om resultatet kunde skilja sig mellan män                

och kvinnors olika värderingar. Idag 2017 är det dock väldigt få kvinnor som läser              

IT-program på universitet, branschen är mansdominerad enligt statistik, vilket även var en            

oundviklig orsak till att alla våra respondenter var unga män. Dagens nyheter skriver att              

IT-branschen hotas av brist på kvinnor (http://www.dn.se). Ett förslag till vidare forskning            

är att utföra ytterligare fokusgrupper som består utav kvinnor för att se om åsikterna och               

värderingarna kan skilja sig åt i jämförelse till männens. Vår studie var heller inte tillräckligt               

stor för att representera hela populationen då vi enbart intervjuat sju personer sammanlagt.             

Ett större urval hade kunnat generalisera flera åsikter och den ökade förståelsen inom             

forskningsområdet hade kunnat bli mer omfattande. För att bidra till ytterligare en            

fördjupning inom vårt forskningsområde tror vi att kvinnors underrepresentation i          

branschen är något framtida forskare kan fokusera på. “I framtiden kan bristen på kvinnor              

inom it-sektorn bli ett akut problem, inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv.” säger Jan             

Gulliksen i Dagens nyheter (http://www.dn.se). Det finns därför goda skäl till att undersöka             
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varför det ser ut som det gör inom yrkesbranschen, varför har frågan om kvinnors              

underrepresentation  som diskuterats så länge blivit värre med åren?  

 

Eftersom denna studie hade inriktningen mot ett arbetstagarperspektiv finns det möjlighet           

att komplettera studien med ett företagsperspektiv. Exempelvis skulle det vara intressant att            

undersöka lokala företags angrepp med employer branding. Vi föreslår även forskning med            

kvantitativ metod för att undersöka vilken attityd IT-/datastudenter har mot eventuella           

framtida arbetsgivare i förhållande till deras egna identiteter. Till detta vore en enkätstudie             

online lämplig enligt oss då vi hade svårigheter att träffa personerna vi ville intervjua.  
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 Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Employer branding representerar ett företags insatser för att främja en attraktivitet, både            

inom och utanför organisationen. Det handlar om att se bra ut på arbetsmarknaden för att               

locka ny kompetens, dvs. nya medarbetare.  

 

Attraktivitet  

1. Nämn tre framtida drömföretag som du skulle tänka dig jobba på? 

Varför skulle du vilja arbeta där? 

2. Vad tänker du på när du söker en ny arbetsplats?  

3. Vad är det som gör en arbetsplats attraktiv för dig, vilka element (värderingar) bör               

företaget sträva efter enligt dig?  

4. Hur uppfattar du att företag vänder sig till dig som är arbetssökande via sociala medier?  

a.) Söker du dig själv till det du finner är intressant? 

b.) Hur går ni tillväga när du vill veta mer om ert drömföretag? 

5. Hur reflekterar ni kring ett företags attraktivitet? Det vill säga deras varumärke? 

a.) Vilka fördelar ser ni med att företag använder sociala medier? 

b.) Vad tycker ni är negativt med att företag använder sociala medier? 

6. Om du själv fick bestämma vad som ska publicerades, vad skulle det vara?  

 

Budskap 

Människor ansluter sig ofta till företag de hört gott om. Idag är det det betydligt               

lättare att faktiskt kolla upp företag innan du beslutar dig för att söka tjänster              

hos dem. Vi kommer visa er 9 bilder som är tagna från Google, Microsoft och               

Spotify.  

 

7. Tänker ni att på det faktum att företag faktiskt riktar sig till er? 

a.) Vilka budskap eller meddelanden lockar er?  

b.) Finns det budskap som ni finner negativa?  

8. I vilken utsträckning reflekterar ni kring innehållet av det som publiceras på kända              

företags sociala medier? 

9. Hur ser en hälsosam företagsmiljö ut enligt er? 

a.) Vad tycker du är positivt med att ett företag förmedlar en god företagsmiljö?  
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b.) Vad är negativt? 

10. Hur lockas du av företags kommande projekt eller nya produkter?  

11. Är det viktigt för dig att företag visar upp sina medarbetare och i så fall varför?  

 

Identitet 

Ju bättre företagets Employer brand stämmer överens med den arbetssökandes          

värderingar ju större är möjligheten till en stark identifikation vilket resulterar           

i en attraktion till företaget. 

 

12. Vad har du för associationer till:  

a.) Google 

b.) Microsoft 

c.) Spotify 

13. Hur viktigt är det att kunna identifiera sig med sitt företag? Exempel: Jag köper hellre                

kläder på en dyr klädbutik framför HM fast mot er bransch.  

14. Av vilka skäl skulle du följa google, microsoft eller spotify på Instagram eller Facebook ? 

Om du inte följer dessa, följer du något annat företag och med vilken anledning då? 

15. Har du någon gång pratat med en vän angående en organisations sociala inlägg?  

Om ja, vad har ni pratat om då?  

a.) Hur tänker du om du hör någonting gott om ett företag från en vän?  

b.) Och om vännen pratar negativt?  

16. På vilket sätt skulle din självuppfattning öka om du fick ditt drömjobb? Vem du är och                 

hur du vill bli uppfattad av andra människor? 
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