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Sammanfattning 
När nya företag etableras ökar konkurrensen mellan företag gällande att behålla befintliga 
medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Detta medför att företag blir 
tvungna att fokusera mer på arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, det vill säga employer 
branding för att säkra deras fortsatta framgång i framtiden. 
 
Denna studie tog sin empiriska utgångspunkt i den konkurrenssituation som förväntas uppstå i 
Skellefteå, när företaget Northvolt AB etablerar sig i staden. I denna situation fokuserade 
forskarna främst på Alimak Group Sweden AB. I studien har forskarna använt sig av en 
kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med totalt 
16 respondenter där åtta var medarbetare hos Alimak, två nyanställda på det nyetablerade 
företaget Northvolt samt sex studenter vid Umeå universitet. Det främsta syftet med 
intervjuerna var att få vetskap om vad de olika respondenterna anser att en attraktiv 
arbetsgivare är, det vill säga vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Dessa intervjuer var 
grunden för analysen som genomfördes angående Alimaks förbättringsarbete med employer 
branding. 
 
Det framkom att det finns både likheter och olikheter kring respondenternas åsikter om vad en 
attraktiv arbetsgivare är och vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Sammanfattningsvis kan 
det sägas att oavsett grupp av respondenter ansågs utvecklings- och karriärmöjligheter samt 
en god relation till chefen och medarbetarna som viktiga preferenser för att en arbetsgivare 
ska uppfattas som attraktiv. I denna studie har forskarna även undersökt vad Alimak gör bra i 
nuläget i deras arbete med employer branding samt vad de bör förbättra för att uppfattas som 
en ännu mer attraktiv arbetsgivare av både befintliga samt potentiella medarbetare. Gällande 
potentiella medarbetare valdes det att fokusera på en yngre målgrupp, Generation Y, eftersom 
Alimak uppfattar denna målgrupp som attraktiv och är medveten om att dagens unga talanger 
är de som kommer att göra företaget framgångsrikt i framtiden. 
 
Studiens slutsats blev att gällande extern employer branding bör Alimak marknadsföra 
arbetsgivarvarumärket i större utsträckning än vad de gör i nuläget, för att ha större möjlighet 
att lyckas attrahera och rekrytera rätt personer. Gällande intern employer branding bör 
företaget förbättra företagskulturen och ledarskapet för att uppnå en högre trivsel hos de 
befintliga medarbetarna. Detta medför att de kommer att uppfatta Alimak som en ännu mer 
attraktiv arbetsgivare och genom detta har företaget större möjlighet att lyckas behålla de 
befintliga medarbetarna. 
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Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt presenteras samt definieras begrepp som kommer att användas i denna 
studie som är bra för läsaren att ha en förståelse för innan studien läses.  
 
Employer branding:  
Ett företags strategiska arbete med sitt arbetsgivarvarumärke. Employer branding kan sägas 
vara en marknadsföringsteknik för att behålla sina befintliga medarbetare samt rekrytera och 
attrahera nya medarbetare (Backhaus, 2016). 
 
Extern employer branding: 
Ett företags arbete med employer branding utåt sett, för att attrahera potentiella medarbetare 
(Backhaus & Tikoo, 2004). 
 
Intern employer branding: 
Ett företags arbete med employer branding inom företaget, för att få det anställda med rätt 
kompetens att stanna i företaget (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 
Varumärke: 
Ett namn, symbol eller design som identifierar ett företag (Schneider, 2003, i Backhaus & 
Tikoo, 2004). Ett företags varumärke är riktat till alla intressenter. 
 
Arbetsgivarvarumärke: 
Ett företags varumärke som arbetsgivare (Robertson & Khatibi, 2012). Ett 
arbetsgivarvarumärke är riktat till företagets anställda och potentiella medarbetare (Backhaus 
& Tikoo, 2004). 
 
Employer Value Proposition (EVP): 
En arbetsgivares värdeerbjudande. Detta värdeerbjudande ger en tydlig bild av vad företaget 
står för, erbjuder och kräver som arbetsgivare (Robertson & Khatibi, 2012). 
 
Generation X: 
Människor som är födda mellan cirka 1961 och 1981(Howe & Strauss, 2007). 
 
Generation Y: 
Människor som är födda 1980 eller senare (Parment, 2008, s. 22). 
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1. Inledning 
I följande kapitel ges läsaren en introduktion i ämnet. Därefter presenteras 
problemformuleringen för denna uppsats och dess syfte. Avslutningsvis presenteras studiens 
kunskapsbidrag samt de avgränsningar som har gjorts 
_________________________________________________________________________ 
	
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Employer branding 
I dagens konkurrenskraftiga samhälle ökar antalet företag inom många branscher, vilket 
innebär att konkurrensen mellan företag ökar gällande att behålla de bästa medarbetarna 
(Dobre, 2013). Enligt Dobre (2013) är ett företags viktigaste tillgång deras medarbetare, 
eftersom de har stor påverkan på organisationens effektivitet. Konkurrensen om medarbetare 
handlar dock inte enbart om att behålla befintliga anställda utan även om att attrahera nya, 
potentiella medarbetare.  
 
Genom att arbetssökande har större möjligheter att välja bland arbetsplatser när nyetablerade 
företag kommer in på marknaden, blir det allt viktigare för företag att lyckas marknadsföra 
sina arbetsgivarvarumärken på ett attraktivt sätt. Därmed ökar betydelsen av företagens 
strategiska arbete med employer branding, det vill säga arbetsgivarvarumärket. Employer 
branding handlar om att behålla och attrahera kompetent personal (Edward, 2010), därför 
delar man in employer branding i två delar; intern och extern employer branding. Båda dessa 
delar av employer branding är viktiga på grund av att företag idag måste fokusera på både 
befintliga samt nya, potentiella medarbetare för att kunna vara ett konkurrenskraftigt företag 
på marknaden.  
 
Skellefteå är en stad som kan tas som exempel gällande ökad konkurrens om medarbetare 
mellan företag. Detta beror på att företaget Northvolt AB etablerar sin batterifabrik i staden. 
Denna nyetablering kommer att påverka många företag i Skellefteå, som medför ett större 
behov av att fokusera på arbetet med employer branding.  
 
1.1.2 Northvolt AB  
Northvolt tillverkar litiumjonbatterier för elbilar och är ett relativt nytt bolag som endast 
funnits i cirka två år. Företagets ambition är att bygga en fabrik för cirka 30 miljarder SEK i 
Skellefteå, där antalet anställda kommer att bli uppemot 3 000 personer. Första etappen ska 
vara klar för produktion under 2020 och den sista etappen under 2024.  
 
Det blir en utmaning för Northvolt att rekrytera medarbetare, eftersom det är låg arbetslöshet 
och låg befolkningstillväxt i Skellefteå. Enligt Katarina Borstedt på Northvolt (2019a) krävs 
det att många aktörer i staden arbetar tillsammans för att skapa ett intressant företagskluster. 
Det är inte endast de anställda som flyttar till Skellefteå utan i många fall även deras familjer, 
vilket innebär många inflyttade invånare. Det beräknas bli cirka tre gånger så många 
inflyttade som antalet anställda. Detta kommer att innebära utmaningar för flera aktörer i 
Skellefteå.  
 
Enligt Katarina Borstedt (2019b) ligger grunden i Northvolts arbete med employer branding i 
deras övergripande vision. Hon menar att de som söker sig till Northvolt för anställning gör 
det för att de vill vara med och göra världen mer hållbar. De vill även vara med och bygga en 
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helt ny basindustri från start. Genom att Northvolt ligger i framkant utvecklingsmässigt och 
tar plats i den offentliga diskussionen, anser företaget att de har stora möjligheter att attrahera 
nya medarbetare samt behålla befintliga. Katarina Borstedt (2019b) menar att detta gör att 
Northvolt inte blir en arbetsgivare i mängden utan ”känns lite extra i hjärtat”. Northvolts 
grundpelare till varför medarbetare vill stanna i företaget är det övergripande syftet, kulturen 
och de utvecklingsmöjligheter som finns hos dem. Dock är det mycket som är under 
uppbyggnad hos Northvolt, eftersom de är i uppstartsfasen. Exempelvis finns det inget 
kollektivavtal för medarbetarna i nuläget, men det kommer att finnas senare (Borstedt, 
2019b). 
 
Enligt Katarina Borstedt (2019b) kommer Northvolt att vara i behov av kompetenser inom 
många områden, eftersom de bygger en fabrik från grunden. Deras kompetensbehov täcker 
därför allt från operatörer och ingenjörer till säkerhets- och HR-personal. Gällande ingenjörer 
efterfrågar Northvolt bland annat de med inriktning inom kemi- och maskinteknik. Northvolt 
efterfrågar även erfarenhet av annan processindustri och finmekanisk tillverkningsindustri. 
Även de med erfarenhet från batteritillverkning är såklart intressanta för företaget, men 
Borstedt (2019b) nämner att de med den typen av erfarenhet inte är många i dagsläget. Utöver 
kompetens och erfarenhet efterfrågar Northvolt mångfald. De vill rekrytera både kvinnor och 
män samt medarbetare från olika kulturer (Borstedt, 2019a). Enligt Borstedt (2019a) planerar 
Northvolt att kartlägga existerande kompetensgap och sedan komplettera med nya 
utbildningar. 
 
Northvolt kommer att behöva marknadsföra sig på flera sätt när det är dags för rekrytering i 
Skellefteå (Borstedt, 2019c). I dagsläget är det inte exakt bestämt hur detta kommer att gå till 
men deras främsta marknadsföringskanal i nuläget är deras hemsida. De marknadsför sig även 
genom företagets nätverk samt generell mediaexponering. Sociala medier kommer också att 
användas framöver enligt Borstedt (2019c). 
 
Northvolts etablering i Skellefteå medför att konkurrensen mellan företag som attraktiva 
arbetsgivare kommer att öka under de närmaste åren. Ett av de företag som kommer att 
påverkas av denna etablering i staden är Alimak Group Sweden AB, som i dagsläget är ett 
väletablerat företag i Skellefteå. För att företaget ska fortsätta att vara framgångsrik när 
konkurrensen ökar i framtiden är det viktigt att Alimak säkerställer att deras 
arbetsgivarvarumärke har hög attraktion.  
 
1.1.3 Studiens fallföretag: Alimak Group Sweden AB 
Alimak Group Sweden AB startades 1948 och har en omsättning på drygt 900 miljoner SEK. 
Företaget tillverkar vertikala transportlösningar för bygg- och industrisektorn. De har 
konkurrenskraftiga produkter såsom hissar, plattformar, servicehissar och lösningar för 
fasadunderhåll. Deras produktutbud består av standardiserade och kundspecifika lösningar 
anpassade för olika kundbehov och marknadssegment. De är idag världens ledande tillverkare 
av kuggstångsdrivna hissar. 
 
Företaget har cirka 380 anställda i Skellefteå och ingår i Alimak Group koncernen. Hela 
koncernen har 2400 anställda och har försäljning i över 100 länder. Företagets försäljning sker 
globalt genom en egen säljorganisation och genom ett nätverk av distributörer, vilket ger en 
närhet till marknaden, god kännedom om kunderna samt långsiktiga relationer. Alimak är 
strukturerad som en matrisorganisation. Ledningsgruppen i Skellefteå består av nio personer; 
VD, HSQE-chef, produktionschef, konstruktions- och utvecklingschef, ekonomichef, 
inköpschef samt tre affärsområdeschefer.  
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Koncernen har 12 fabriker i länderna Sverige, Kina, Tyskland, Holland, USA, Brasilien, 
Danmark samt Spanien. Alimak har två av dessa fabriker, i Sverige (Skellefteå) och Kina, där 
den största är belägen i Skellefteå. Verksamheten spänner över hela värdekedjan från 
produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution och försäljning till 
eftermarknad. Koncernen bedriver sin verksamhet genom fyra olika affärsområden, 
Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales och Rental. Varje affärsområde är 
ansvariga för utveckling, produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat. Hos 
Alimak i Skellefteå bedrivs verksamheten genom tre av affärsområdena; Construction 
Equipment, Industrial Equipment och After Sales. Företaget har liknande kompetensbehov 
som Northvolt, förutom att de inte efterfrågar säkerhetspersonal och erfarenhet från 
processindustri och batteritillverkning. 
 
I Alimaks referenslistan över hissinstallationer vimlar det av kända objekt, till exempel 
Frihetsgudinnan i New York, Eiffeltornet i Paris, vid Döda havet i Jordanien, vid 
Amazonfloden i Brasilien och forskningsstationen Halley i Antarktis. Alimaks hissar finns 
även på de flesta av världens oljeriggar samt på de flesta containerkranarna i världens hamnar. 
Fabriken i Skellefteå, med en verkstadsyta på 27 000 kvadratmeter och produktion med hög 
automation, är en av världens största produktionsenheter av kuggstångsdrivna hissar.  
 
Alimaks anställda är oerhört viktiga för dem och genomgår kontinuerliga utbildningar inom 
ett stort antal områden. Företaget satsar på sin personal och är väl medvetna om att dagens 
unga talanger är de som kommer göra företaget framgångsrikt i framtiden. De är även 
medvetna om att den yngre generationen kräver mer från sin arbetsgivare än den äldre 
generationen, vilket medför att det ställer ännu högre krav på företagets arbete med employer 
branding. I dagsläget arbetar Alimak på ett flertal sätt för att öka attraktionen av deras 
arbetsgivarvarumärke. Bland annat genomför de årligen medarbetarundersökningar för att se 
hur de anställda trivs på företaget och vad de tycker är bra samt mindre bra. De erbjuder även 
en rad olika personalförmåner till sina anställda samt visar upp sig externt via exempelvis 
arbetsmarknadsmässor för att attrahera potentiella medarbetare. Dock finns det 
utvecklingsmöjligheter i deras strategiska arbete med employer branding.  
 
 
1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problembakgrund har följande frågeställning utformats:  

Hur ska Alimak Group Sweden AB förändra och utveckla sitt strategiska arbete för att vara 
en attraktiv arbetsgivare som behåller sina medarbetare samt attraherar nya när 
konkurrensen ökar?  
 
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur företag arbetar strategiskt med employer 
branding samt skapa en struktur för hur de bör arbeta i framtiden. Detta för att säkra deras 
fortsatta framgång genom att behålla sina medarbetare samt attrahera och rekrytera rätt 
personer när konkurrensen mellan företag växer. Syftet kommer att uppnås genom att 
analysera den nuvarande situationen och därmed få förståelse för hur företag bör arbeta.  
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1.4 Studiens kunskapsbidrag och tidigare forskning 
Forskare har tidigare behandlat området employer branding från företagens perspektiv, men 
många har exkluderat potentiella medarbetare och endast fokuserat på befintliga medarbetare. 
Det finns ett flertal definitioner av employer branding där endast befintliga medarbetare 
inkluderas, exempelvis definitionen av Ambler och Barrow (1996); “the package of 
functional, economic and psychological benefits provided by employment, and identified with 
the employing company.” Denna studie inkluderar förutom befintliga medarbetare på ett 
företag även potentiella medarbetare. Därmed bidrar studien med att visa på betydelsen av att 
företag bör fokusera på både befintliga samt potentiella medarbetare för att ha möjlighet att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  
 
Studier som genomfördes för ett flertal år sedan, innan sociala medier utvecklades och fick 
stor betydelse för marknadsföring i samhället, fokuserade inte mycket på marknadsföring. Det 
var betydligt färre kommunikationskanaler under den tiden. Användningen av sociala medier 
har ökat snabbt under de senaste åren och enligt Kaplan och Haenlein (2010) skapas det 
relativt ofta nya sociala medier. Användningen av sociala medier i Sverige år 2018 var 83 
procent, medan det endast var 53 procent under 2010 (ISS, 2018). Detta innebär att denna 
studie visar på en större betydelse av att välja rätt kanaler för att nå rätt målgrupp jämfört med 
de äldre studierna. Under de senaste åren har det genomförts många studier om employer 
branding som fokuserar mycket på marknadsföringskanaler för att attrahera rätt målgrupp.  
 
Dock är det relativt få av dessa studier som främst fokuserar på yngre potentiella medarbetare, 
eftersom de flesta definierar potentiella medarbetare som arbetssökanden som besitter rätt 
kunskap. Denna studie fokuserar främst på Generation Y som potentiella medarbetare. 
Forskarna anser att majoriteten av arbetssökanden som företag uppfattar som attraktiva är 
sådana som ingår i Generation Y, eftersom dessa besitter kunskap från utbildningar som har 
uppdaterats innehållsmässigt jämfört med utbildningar flera år tillbaka samt eftersom det är de 
som är den framtida arbetskraften. Denna studie bidrar därför med kunskap om vilka 
kommunikationskanaler som är de mest optimala att använda för företaget för att attrahera 
Generation Y. Enligt Universum (2014) är det mer komplext att kommunicera med yngre 
medarbetare eftersom fler kommunikationskanaler slåss om deras uppmärksamhet.   
 
Majoriteten av tidigare studier har inte studerat ett specifikt företag. Empirin i dessa studier 
har inkluderat respondenter som är medarbetare på olika företag för att undersöka hur de 
uppfattar en attraktiv arbetsgivare. Denna studie bidrar bland annat med åsikter och 
preferenser om vad en attraktiv arbetsgivare är från befintliga medarbetare från samma 
företag. Dessa respondenter beskriver sin uppfattning om vad en attraktiv arbetsgivare är och 
kopplar dessa åsikter till deras arbetsgivare, det vill säga det valda företaget i denna studie. 
Detta medför att denna studie bidrar med en jämförelse mellan respondenternas åsikter från 
samma situation.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
För att genomföra denna studie utifrån de riktlinjer forskarna har att förhålla sig till samt 
tidsramen för studien är det nödvändigt med avgränsningar. Eftersom forskarna har valt att 
skriva denna uppsats inom området marknadsföring, management och HR är undersökningen 
begränsad till dessa perspektiv av företagsekonomin.  
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Forskarna har även valt att göra en geografisk avgränsning i denna studie. De har valt att 
endast studera situationen i Skellefteå, där konkurrensen ökar på grund av Northvolt AB:s 
etablering. Vidare var nästa avgränsning att endast studera företaget Alimak Group Sweden 
AB i Skellefteå. Denna avgränsning ledde till nästa avgränsning som var att företagets fabrik i 
Kina samt koncernens övriga 10 fabriker runt om i världen exkluderades i denna studie. 
Därmed har det inte studerats huruvida bland annat kompetensbehov och 
konkurrenssituationen är densamma i resten av världen som i Skellefteå.  
 
Genom att endast ett företag, Alimak, har studerats har forskarna även avgränsat sig till 
industritillverkande företag. Andra branscher exkluderas i denna studie. Även en avgränsning 
av respondenter har gjorts, eftersom i denna studie inkluderas endast sådana som uppfyller de 
kriterier som efterfrågades. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att forskarna endast har 
studerat de mest optimala arbetsmarknadsmässorna för Alimak. Forskarna valde att endast 
studera och analysera arbetsmarknadsmässor som arrangeras i närheten av Skellefteå, vilket 
innebär att det geografiska läget för dessa mässor har beaktats. Det finns ett stort antal mässor 
för företag att använda sig av men för att avgränsa har det valts att använda de inom ett 
rimligt geografiskt läge. 
 
Den här studien tar sin utgångspunkt från det valda företagets perspektiv, vilket innebär att 
forskarna i denna studie antar ett företagsperspektiv.  
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2. Teori 
I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen i syfte att skapa en 
förståelse kring undersökningsområdet samt att skapa en referensram för att kunna analysera 
det empiriska materialet. Inledningsvis förklaras vad employer branding som strategi innebär 
och därefter presenteras en modell som sammanfattar ett företags strategiska arbete med 
employer branding, där målsättningen är att bli en attraktiv arbetsgivare. Fortsättningsvis 
diskuteras intern och extern employer branding och sedan redogörs ett ramverk för att skapa 
ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Därefter förklaras betydelsen av att lyckas attrahera rätt 
målgrupp samt betydelsen av attraktiva jobberbjudanden. Avsnittet fortsätter med en 
redogörelse för hur kompetens bygger konkurrenskraft i ett företag. Sedan förklaras hur ett 
företag bör marknadsföra sig för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Avslutningsvis 
presenteras samma teorimodell som inleder detta kapitel. 
___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Employer branding  
Alla organisationer som anställer personal har en identitet som arbetsgivare, vilket innebär att 
de har ett arbetsgivarvarumärke (Robertson & Khatibi, 2012). Företagets 
arbetsgivarvarumärke kan lätt förväxlas med företagets varumärke, men de skiljer sig ifrån 
varandra. Företagets varumärke exempelvis är ett namn, symbol eller design som identifierar 
ett företag (Schneider, 2003, i Backhaus & Tikoo, 2004). Denna identifikation skiljer 
företaget och dess produkter eller tjänster från konkurrenterna. Företagets varumärke är riktat 
till alla intressenter, medan företagets arbetsgivarvarumärke endast är riktat till företagets 
anställda och potentiella medarbetare, där syftet är att skapa en attraktiv bild av företaget som 
arbetsgivare och arbetsplats (Backhaus & Tikoo, 2004). Ett exempel på ett företag som 
lyckats väl med arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, det vill säga arbetet med employer 
branding, är ICA som 2018 var ett av företagen som blev utsedda till “Årets Employer 
Branding Företag” av Universum Awards (Universum, 2018). I motiveringen till priset kan 
man bland annat läsa att ICA i sin kommunikation mot talangmarknaden visar på den bredd 
och det djup av möjligheter som finns för unga talanger inom företaget (ICA Gruppen, 2018). 
Ytterligare två företag som anses vara attraktiva arbetsgivare är IKEA och Google (Dyhre, 
2010). Anledningen till detta är att de är väldigt tydliga med sina värderingar, har stolta 
medarbetare, är skickliga på att kommunicera sina framgångar samt identifiera sina 
målgrupper. 
 
Enligt Sullivan (2004) är employer branding en målinriktad och långsiktig strategi för att 
hantera medvetenhet och uppfattningar av anställda, potentiella medarbetare samt 
intressenter. Syftet med att arbeta strategiskt med employer branding är att presentera en 
attraktiv och positiv bild av företaget (Backhaus, 2016). Det finns olika definitioner av 
employer branding. I denna studie har forskarna valt att använda Sullivans (2004) definition 
av detta begrepp: “Employment branding is a targeted, long-term strategy to manage the 
awareness and perceptions of employees, potential employees, and related stakeholders with 
regards to a particular firm.” Anledningen till valet av denna definition är att författaren 
konstaterar att det är en målinriktad och långsiktig strategi, där både befintliga medarbetare 
och potentiella medarbetare inkluderas. Andra författare inkluderar inte båda dessa parter i 
deras definitioner. Exempelvis definierar Ambler och Barrow (1996) employer branding: “the 
package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and 
identified with the employing company.” Dessa författare fokuserar endast på de befintliga 
anställda och exkluderar därmed potentiella medarbetare. Employer branding innebär 
marknadsföring både inom och utanför företaget där man visar en tydlig bild av vad som gör 
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ett företag annorlunda och önskvärt som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus 
(2016) menar att employer branding kan sägas vara en marknadsföringsteknik för att behålla 
sina befintliga anställda och rekrytera nya anställda. 
 

 

Figur 1. Teorimodell som sammanfattar ett företags strategiska arbete med employer 
branding, där målsättningen är att bli en attraktiv arbetsgivare. 
        

2.1.1 Extern och intern employer branding  
Employer branding kan delas in i en extern och intern del. Extern employer branding handlar 
om att locka till sig de bästa möjliga arbetstagarna till sitt företag. För att uppnå detta krävs 
det att företag marknadsför sig på ett sätt att dessa arbetstagare attraheras av företaget som 
arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är det även viktigt 
att företaget visar en sanningsenlig bild av vad de har att erbjuda till de möjliga arbetstagarna, 
eftersom den bilden kommer att utveckla en samling antaganden hos arbetstagaren. Dessa 
antaganden kommer arbetstagaren därefter ta med sig till företaget ifall en rekrytering sker. 
Av denna anledning är det viktigt att de antagandena faktiskt överensstämmer med hur 
företaget är i verkligheten.  
 
För att stärka ett företags bild utåt sett, i syfte att locka till sig arbetstagare, kommer det att 
krävas investeringar i aktiviteter som ökar kännedomen om företaget samt visar vad företaget 
står för (Drury, 2016). Det kan exempelvis vara aktiviteter som att delta på mässor, erbjuda 
praktikplatser och att ha reklam i affärstidningar. Drury (2016) menar att alla dessa aktiviteter 
kräver resurser i form av pengar och tid. Av denna anledning är det viktigt att utvärdera vilka 
aktiviteter som kan tillföra störst värde. 
 
Gällande arbetet med intern employer branding är målsättningen att få de anställda med rätt 
kompetens att stanna i företaget, vilket medför att kompetensen bevaras inom företaget. 
Backhaus och Tikoo (2004) menar också att intern employer branding syftar till att skapa en 
arbetskraft som är svår för konkurrenterna att imitera och på så vis kunna skapa en 
konkurrensfördel med hjälp av sin personal. Denna konkurrensfördel skapas genom att ha 
arbetskraft som har rätt kunskaper och som är engagerade i de mål och värderingar som 
företaget har fastställt (Backhaus & Tikoo, 2004). Saknas tillräckligt bra intern employer 
branding kan en effekt bli att anställda väljer att byta arbetsplats. Uppsägningar är ett stort 
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problem för många företag och det finns flera anledningar till varför anställda slutar på en 
arbetsplats (Mitchell et al., 2001). Genom att medarbetare lämnar sina jobb uppstår stora 
kostnader för företagen. Anledningen till detta är att medarbetarna bland annat tar med sig 
värdefull kompetens och relationer med vissa kunder. Dessutom uppstår en ren ekonomisk 
förlust när en ersättare ska anställas (Mitchell et al., 2001).  
 
 
2.2 Ramverk för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 
Enligt Robertson & Khatibi (2012) behöver inte företag nödvändigtvis arbeta strategiskt med 
employer branding för att vara framgångsrika gällande rekrytering samt behålla och motivera 
anställda. Dock kan en sådan strategi medföra ett förbättrat arbetsgivarvarumärke. För att veta 
hur ett företag ska arbeta med employer branding är det viktigt att ta reda på de 
nyckelkomponenter som ingår i employer branding-processen (Parment & Dyhre, 2009, s. 
56). Strategiskt arbete för att implementera employer branding består av fem steg (Parment & 
Dyhre, 2009, s. 58); Undersökning (Research), Arbetsgivarens värdeerbjudande (Employer 
Value Proposition), Kommunikationsstrategi (Communication Strategy), 
Kommunikationsmaterial (Communication Material) och Handling (Action).   
 

   
Figur 2. The Employer Branding Process (Universum, 2009, i Parment & Dyhre, 2009, s. 58).  

 
Steg 1 - Undersökning (Research) 
Steg ett i ramverket för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är att undersöka hur 
attraktiv ett företag är både internt och externt (Parment & Dyhre, 2009, s. 59). När företag 
arbetar med employer branding kan en rad fördelar uppnås, där en av dessa är möjligheten att 
skapa en enhetlig bild utåt sett av företaget (Waghamare et al., 2013). I denna enhetliga bild 
inkluderas hur medarbetare arbetar på företaget, vilka utvecklingsmöjligheter som finns samt 
dess företagskultur.  
 
Syftet med de interna undersökningarna som bör genomföras på ett företag för att undersöka 
dess attraktion är att ta reda på hur nöjda medarbetarna är och vad det finns för karriärmönster 
i företaget. Vanligtvis genomförs sådana undersökningar årligen i ett företag (Parment & 
Dyhre, 2009, s. 59). Det kan även genomföras undersökningar med medarbetare som lämnat 
företaget för att få en förståelse för varför de lämnat och hur de kan arbeta för att undvika det 
(Parment & Dyhre, 2009, s. 60).  
 
Ett företag bör även göra externa undersökningar, för att förstå hur attraktiva de är som 
arbetsgivare enligt olika målgrupper. Exempel på externa undersökningar är hur ett företag 
rankas som arbetsgivare, attityder till företaget och löneundersökningar. Dessa 
undersökningar kan genomföras med både yrkesmän och studenter (Parment & Dyhre, 2009, 
s. 63). Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 59) är sådana undersökningar viktiga att göra för 
att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Om potentiella medarbetare uppfattar företagets 
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image som positivt är sannolikheten större att de kommer identifiera sig med varumärket, 
vilket medför en större sannolikhet att de kommer försöka få anställning där (Backhaus & 
Tikoo, 2004).  
 
 
Steg 2 - Arbetsgivarens värdeerbjudande (Employer Value Proposition) 
Steg två i ramverket är företagets Employer Value Proposition (EVP), det vill säga 
arbetsgivarens värdeerbjudande. Att utveckla ett värdeerbjudande till medarbetarna är en 
viktig del av det strategiska arbetet med employer branding. Arbetsgivarens värdeerbjudande 
ger befintliga och potentiella medarbetare en anledning till varför de ska arbeta på just det 
företaget. Detta är företagets konkurrensfördel som arbetsgivare och kan helt enkelt hjälpa till 
att attrahera medarbetare (Parment & Dyhre, 2009, s. 66). Robertson & Khatibi (2012) 
beskriver EVP som en tydlig bild av vad företaget står för, erbjuder och kräver som 
arbetsgivare. För att ett företags värdeerbjudande ska anses lyckat måste allt som 
kommuniceras ut vara sanningsenligt, attraktivt och skilja sig från konkurrenter (Parment & 
Dyhre, 2009, s. 67). Ett företag kan ta reda på deras nuvarande värdeerbjudande genom att 
göra en så kallas IPI-analys vilket består av tre steg; identitet, image och profil (Parment & 
Dyhre, 2009, s. 68). Denna analys handlar om att ta reda på hur företaget är som organisation, 
hur det uppfattas av olika målgrupper samt vilken typ av arbetsgivare företaget vill vara.  
 

	

Figur 3. Identifikation av ett företags nuvarande värdeerbjudande (Universum, 2009, i 
Parment & Dyhre, 2009, s. 70).  

 
Målsättningen med IPI-analysen är att uppnå en så stor yta som möjligt där dessa tre 
komponenter överlappar varandra, se figur 3. Om det överlappande området är stort, tyder det 
på ett starkt värdeerbjudande (EVP), medan ett litet område tyder på ett svagt 
värdeerbjudande (Parment & Dyhre, 2009, s. 70).  
 
Steg 3 - Kommunikationsstrategi (Communication Strategy) 
Steg tre innebär att det är dags att bestämma vilka kommunikationsstrategier företaget vill 
använda sig av samt att koordinera aktiviteterna gällande employer branding med de andra 
varumärkesaktiviteterna (Parment & Dyhre, 2009, s. 71-72). När företaget vet vilka 
målgrupper de vill nå samt vad de vill kommunicera, det vill säga sitt värdeerbjudande, är 
nästa steg att bestämma hur detta ska göras det och vilka kommunikationskanaler som är bäst 
lämpade att använda (Parment & Dyhre, 2009, s. 72). Det är viktigt att använda sig av de 
kanaler som den målgrupp företaget vill nå faktiskt använder. För att ta reda på mer om 
möjliga arbetsgivare nämner exempelvis Parment och Dyhre (2009, s. 72) att studenter helst 
vill höra redan befintliga medarbetare på ett företag berätta om hur de är som arbetsgivare. 
Studenter uppskattar den personliga kontakten vid informationssökande om arbetsgivare. 
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Även om det i första hand är en viss målgrupp ett företag kommunicerar till får ett företag inte 
glömma att även kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke brett till personer utanför en specifik 
målgrupp (Parment & Dyhre, 2009, s. 146). Parment och Dyhre (2009) menar att anledningen 
till detta är att alla som nås av sådan kommunikation bidrar till marknadsföring av företagets 
varumärke, eftersom sådant vanligtvis diskuteras vidare.  
 
Steg 4 - Kommunikationsmaterial (Communication Material) 
Steg 4 handlar om att uttrycka företagets värdeerbjudande i “rätt ord” och till rätt målgrupp 
(Parment & Dyhre, 2009, s. 76). För att företagets värdeerbjudande ska uppfattas som 
trovärdigt gäller det att alla kanaler företaget använder sig av förmedlar deras 
värdeerbjudande på samma sätt (Parment & Dyhre, 2009, s. 76). Parment och Dyhre (2009) 
menar att om företaget har gjort de föregående stegen på ett noggrant sätt, tagit fram ett 
sanningsenligt, attraktivt och särskiljande värdeerbjudande, vet till vilka det ska förmedlas 
samt på vilket sätt är steg fyra inget komplicerat steg i ramverket.  
 
Steg 5 - Handling (Action) 
Steg 5 i detta ramverk är implementering av de tidigare stegen och när detta genomförs är det 
viktigt att samtidigt kontrollera vad som fungerar och vad som inte gör det, eftersom ibland 
kan delar behöva justeras under resans gång (Parment & Dyhre, 2009, s. 79). I detta steg är 
det viktigt att ha tydliga och mätbara mål för vad företaget vill uppnå. Parment och Dyhre 
(2009) menar att det är för vagt att endast säga att företaget vill bli mer attraktivt som 
arbetsgivare. Exempel på tydliga och mätbara mål är antal ansökningar med passande profil 
som kommer in när företag ska rekrytera samt tiden det tar att fylla lediga arbetsplatser när de 
har gått ut med de lediga tjänsterna internt och externt (Parment & Dyhre, 2009, s. 79).  
 
 
2.3 Attrahera rätt målgrupp 
För att kunna utveckla ett bra strategiskt arbete med employer branding måste företaget 
inledningsvis identifiera sin målgrupp. Ett företag måste ha medarbetare som är rätt utbildade 
samt arbetar inom rätt roll. Målgrupper kan skiljas åt mycket gällande förväntningar på ett 
arbete. Detta innebär att ett företag behöver vara väl medvetna om förväntningar hos deras 
målgrupp för att ha större möjlighet att attrahera dessa personer. Enligt Glazer et al. (2019) är 
Generation X och Generation Y de största generationerna på arbetsmarknaden. Förutom att 
det finns skillnader mellan förväntningar på ett arbete hos dessa målgrupper, kan det finnas 
skillnader mellan könens förväntningar.  
 
I denna studie har det valts att använda namnen X och Y för de olika generationerna, något 
som inte ska förväxlas med teorier om arbetskraftsmotivation som också kan benämnas med 
bokstäverna X och Y.  
 
2.3.1 Generation X 
I Generation X inkluderas de som är födda mellan cirka 1961 och 1981(Howe & Strauss, 
2007). Denna generation är den första där båda föräldrarna arbetade, vilket medförde att 
barnen i Generation X behövde ta hand om sig själva mer än vad tidigare generationers barn 
behövde (Howe & Strauss, 2007). Detta kan återspeglas i deras arbetssätt. Generation X 
förstod hur viktigt det var och är med professionell utveckling av arbetstagare för att kunna 
öka engagemanget för organisationen (Glazer et al., 2019). Arbetstagare i Generation X 
värderar ett högt engagemang på sin arbetsplats och de är gärna med och förändrar saker 



	 11	

(Bravura, u.å.). Eftersom denna generation växte upp när det skedde många sociala, 
ekonomiska och tekniska förändringar är de bekväma med teknik (Earle, 2003). Earle (2003) 
menar även att Generation X skiljer sig från tidigare generationer bland annat genom att de är 
bekväma i miljöer som är hektiska och som kan förändras.  
 
2.3.2 Generation Y 
De unga arbetstagare på arbetsmarknaden kallas för Generation Y, vilka födelseår 
generationen omfattas av avgränsas olika i litteraturen. Parment (2008, s. 22) menar att 
Generation Y är de som är födda 1980 eller senare, medan Hills et al. (2013) skriver att denna 
generation är de som är födda mellan 1982 och 2000. Med detta som bakgrund kommer 
Generation Y i den här studien omfatta personer födda kring 1980 och senare. Enligt Parment 
(2008, s. 70) är det ett måste att lyckas attrahera Generation Y för alla företag som vill vara en 
konkurrenskraftig aktör. Arbetstagarna i denna generation har växt upp i ett samhälle med ett 
stort och ständigt informationsflöde och de är vana vid att ha många valmöjligheter, vilket 
medför att de är vana vid att behöva välja och göra olika val (Parment, 2008, s. 25).  
 
Generation Y har höga förväntningar på arbetet och sina arbetsgivare (Parment, 2008, s. 72). 
De kräver mer än tidigare generationer och nöjer sig inte med vad som helst (Parment, 2008, 
s. 70). Det räcker inte att arbetet är “bara okej” utan trivs de inte är de inte rädda för att byta 
arbetsplats (Parment, 2008, s. 70). Enligt Parment (2008, s. 80) skiljer detta dem från tidigare 
generationer i och med att de under sin arbetstid kommer byta arbete oftare än vad 
arbetstagare har gjort tidigare. Generationen är ambitiös och vill ta sig vidare i karriären och 
på grund av det kan de ses som mindre lojala än tidigare generationer (Parment, 2008, s. 80). 
Enligt undersökningar (Universum, 2016) tar många av de unga arbetstagarna en lägre lön för 
att arbeta på en arbetsplats som matchar deras värderingar.  
 
Generationen Y har en ny syn på när och var de bör kunna göra sitt arbete. Det beror på att 
resultatet av det arbete som genomförs bör vara det som räknas och därför anser de att de 
borde kunna arbeta på olika platser, exempelvis hemma, samt under de tider de själva önskar 
(Parment, 2008, s. 224). För att behålla och attrahera Generation Y gäller det att kunna 
erbjuda dem en arbetsmiljö som främjar flexibilitet och en öppen kultur (Earle, 2003). De 
anser även att det är viktigt att de kan prioritera och fokusera på en uppgift i taget 
(Universum, 2016). 
 
För att behålla Generation Y på ett företag är det enligt Parment och Dyhre (2009, s. 51) 
viktigt att arbeta med hållbar employer branding och erbjuda utmanade karriärvägar, förutom 
alla andra faktorer som skapar en bra arbetsplats. Enligt Dyhre (2010) efterfrågar även 
Generation Y stöttande och tydliga chefer. De vill ha en coachande ledarstil där fokuset är på 
kommunikation. Anledningen till detta kan vara att denna unga generation är vana med 
konstant feedback under deras uppväxt. Denna generation värderar även högt att känna sig 
omhändertagna och värdefulla (Universum, 2016).  
 
2.3.3 Män och Kvinnor  
Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, (2017) är män och kvinnor lika nöjda med sina arbeten. 
Det är istället mellan åldrar som graden av nöjdhet kan variera. I en undersökning gjord av 
SCB tas det upp att chansen är större att de över 30 år är mer nöjda i det stora hela än de som 
är under 30 år (Statistiska centralbyrån, 2017).  
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En annan undersökning (Johansson, 2017) visar vad unga personer, 18-30 år, på 
arbetsmarknaden värdesätter när de söker jobb. Undersökningens resultat visar att både män 
och kvinnor inom det givna åldersspannet värdesätter tre parametrar högst; bra kollegor, 
intressanta arbetsuppgifter och en chef som är bra. I denna studie framkommer det att kvinnor 
värdesätter alla dessa tre parametrar något högre än vad män gör. Gällande förväntningar på 
en chef är det tydliga skillnader mellan könen. Resultatet visar att 61 procent av kvinnorna 
anser att chefen har en avgörande betydelse för valet av arbetsplats, medan 51 procent av 
männen anser samma sak. Kvinnorna lägger även större vikt än männen vid att ha en tydlig, 
förstående, uppmärksam och coachande chef. 49 procent av kvinnorna värdesätter en 
coachande ledarstil medan endast 35 procent av männen lägger stor vikt vid detta. I denna 
undersökning framkommer det dessutom att fler kvinnor än män värdesätter en rättvis och 
uppmärksam chef. Dock visar undersökningens resultat att fler män än kvinnor anser att 
oerfarna chefer kan vara ett problem på en arbetsplats. 
 
 
2.4 Jobberbjudande 
Enligt Parment och Dyhre (2009) är företags jobberbjudande en viktig faktor som påverkar 
valet av arbetsgivare. Detta innebär att företag måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser 
för att lyckas attrahera rätt målgrupp. Att lyckas med detta är betydande för att vara ett 
konkurrenskraftigt företag. Enligt Dobre (2013) kan företag inte lyckas nå framgång om de 
anställda inte är nöjda med sina arbeten samt omotiverade att uppfylla sina arbetsuppgifter 
och uppnå mål. Alla organisationer strävar efter att bli framgångsrika, vilket kan bli en 
utmaning i dagens konkurrenskraftiga miljö. Därmed är en nyckel för att uppnå framgång att 
ha de bästa medarbetarna. De har stor betydelse och påverkan på företagets effektivitet.  
 
Enligt Mitchell (2001) är två huvudfaktorer avgörande för att en medarbetare ska vilja stanna 
på en arbetsplats; trivsel och jobbalternativ. Människor som är nöjda med sina arbeten stannar 
i företaget. Enligt Mitchell (2001) kan trivsel uppstå på grund av många faktorer såsom lön, 
förmåner, handledning, möjlighet till befordran, arbetsmiljö samt arbetsuppgifter. Mitchell 
(2001) menar att förutom trivsel kan antalet jobbalternativ också påverka i vilken utsträckning 
medarbetare stannar på arbetsplatsen. Ju fler jobbalternativ en medarbetare har, desto större är 
sannolikheten att medarbetaren lämnar företaget jämfört med de som har få alternativ. Dock 
är medarbetare mindre attraherade av andra jobbalternativ om de trivs på den befintliga 
arbetsplatsen. 
 
Det är viktigt att chefer förstår vad de anställda motiveras av och inte endast göra antaganden, 
eftersom medarbetares behov och drivkraft på en arbetsplats är individuellt och kan variera 
mycket (Dobre, 2013). Medarbetare kan motiveras av både finansiella och icke-finansiella 
faktorer (Dobre, 2013). För att lyckas behålla befintliga medarbetare bör företag skapa ett 
starkt och positivt förhållande med sina anställda. Alla företag värdesätter inte medarbetarna 
så mycket som de bör, på grund av att de inte är medvetna om att de anställda är deras 
huvudsakliga tillgång (Dobre, 2013). För företagen är kostnaden av att anställda lämnar sina 
jobb stor på grund av att den som slutar tar med sig bland annat värdefull kompetens och 
relationer med vissa kunder. Dessutom uppstår en ren ekonomisk förlust när en ersättare ska 
anställas (Mitchell et al. 2001).  
 
Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 92) bör företag ha en bra företagskultur, eftersom den 
uttrycker värderingar, normer och ledarskapsattityder. Varje aktivitet i en organisation blir 
påverkad av företagskulturen. Medarbetarna som gillar den kommer att göra ett bättre arbete, 
vara positivare samt kommunicera med olika intressenter om företaget på ett positivare sätt. 
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2.4.1 Finansiella faktorer 
Att använda sig av rimliga löner och andra finansiella faktorer är ett sätt för att behålla sina 
medarbetare och motivera dem till att öka sina arbetsprestationer ytterligare (Dobre, 2013). 
Enligt Dobre (2013) kan finansiella faktorer särskilt motivera de som är anställda inom 
produktionsföretag att höja sina prestationer. Det finns dock studier som visar på att 
prestationen inte höjs på lång sikt med en ökad lön (Whitley, 2002, i Dobre, 2013). Dobre 
(2013) menar att det dessutom kan bidra till att medarbetarna fokuserar på fel saker, det vill 
säga att de har ett för stort fokus på de ekonomiska vinsterna.  
 
Förutom lön är bonus en finansiell faktor som kan öka motivationen och prestationen hos en 
medarbetare (Dobre, 2013). Ett flertal forskare visar på att det finns bevis på att belöningar 
som lön och bonusar leder till ökad arbetsnöjdhet hos medarbetare, vilket kan ha en positiv 
effekt på deras arbetsprestationer (Dobre, 2013).  
 
2.4.2 Icke-finansiella faktorer 
Förutom de finansiella faktorerna finns det icke-finansiella faktorer som kan ha stor påverkan 
på de anställdas arbetsmotivation (Dobre, 2013). Enligt Dobre (2013) kan det exempelvis vara 
socialt erkännande och återkoppling på prestationer. Ett korrekt ledarskap är en annan icke-
finansiell faktor som kan öka motivationen hos medarbetare, eftersom ett bra ledarskap kan 
handla om att få saker gjorda på rätt sätt. Det är viktigt att medarbetarna har förtroende för sin 
chef (Dobre, 2013).  
 
Anställdas arbetsuppgifter kan även påverka deras motivation och trivsel på en arbetsplats. 
Därmed kan arbetsuppgifterna även skapa missnöje hos medarbetarna, ifall de upplevs 
standardiserade och repetitiva (Mitchell, 2001). Förutom arbetsuppgifterna är arbetsmiljön 
betydande för att trivsel ska uppstå hos medarbetare. Mitchell (2001) anser att företag bör 
utforma trivsamma arbetsmiljöer för att upprätthålla en hög arbetsnöjdhet hos medarbetarna. 
Om anställda upplever stress och överbelastning kan det skapas missnöje hos dem. Av denna 
anledning kan det vara attraktivt att arbeta i ett företag som erbjuder en balans mellan arbete 
och privatliv. Enligt Waghamare et al. (2013) är denna faktor en av de viktigaste för att 
behålla befintliga medarbetare och attrahera nya arbetstagare. För att möjliggöra att 
medarbetarna kan ha en bra balans mellan arbete och fritid, kan det krävas att företag erbjuder 
sina medarbetare att arbeta en del hemifrån eller tillåta flexibla arbetstimmar (Waghamare et 
al., 2013). Parment och Dyhre (2009, s. 43) menar att den tidigare definitionen av var, hur och 
när medarbetare ska genomföra sina arbeten inte längre är lika självklart och anser att det är 
viktigt för företag att skapa en balans mellan arbete och fritid som fungerar i dagens samhälle.  
 
 
2.5 Kompetens bygger konkurrenskraft 
I dagens samhälle utvecklas tekniken kontinuerligt, vilket medför att produktionen blir mer 
avancerad. Detta kräver högre kompetens hos medarbetare, vilket innebär att behovet av 
anställda med längre och mer kvalificerade utbildningar ökar (Teknikföretagen, 2018). 
Exempelvis har smarta system och robotar tagit över rutinmässiga arbetsuppgifter, vilket 
innebär att komplex problemlösning och kreativitet är kompetenser som bland annat 
efterfrågas i nuläget. Genom att hög kompetens hos medarbetare efterfrågas på 
arbetsmarknaden ökar företagens konkurrens om talangerna (Universum, 2014). Att attrahera, 
rekrytera och behålla rätt medarbetare med efterfrågad kompetens är en av de största 
utmaningar som en arbetsgivare ställs inför (Universum, 2014). Om företag inte lyckas få 
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medarbetare med rätt kompetens riskerar de att förlora konkurrenskraft, vilket innebär att 
strategiskt arbete med employer branding är viktigt och kan ses som ett företags överlevnad 
på arbetsmarknaden (Universum, 2014).  
 
Under de senaste 15-20 åren har andelen högskoleutbildade i svenska teknikföretag 
fördubblats, medan andelen medarbetare som endast har en grundskoleutbildning har 
halverats (Teknikföretagen, 2018). För att företag i Sverige ska kunna fortsätta att vara 
framgångsrika krävs det att svenska utbildningar håller världsklass (Teknikföretagen, 2018). 
Utbildningarna måste leverera rätt kompetens för att företagen ska kunna utveckla ännu bättre 
produkter och produktionsprocesser. Teknikföretag är i behov av kvalificerade yrkesarbetare 
med lägst gymnasieutbildning (Teknikföretagen, 2018). Vid rekrytering är det 
industritekniska programmet betydande. Dock ökar antalet medarbetare med en längre 
eftergymnasial utbildning, bland annat ingenjörsutbildningar. Dessa utbildningars inriktningar 
är exempelvis mot maskinteknik, elkraftsteknik, mjukvara och material. Behovet av dessa 
kompetenser kommer att fortsätta öka i framtiden (Teknikföretagen, 2018). 
 
2.5.1 Kompetensbrist 
Strategiskt arbete med employer branding blir allt viktigare för företag när kompetensbrist 
råder på arbetsmarknaden (Universum, 2014). Företag som inte arbetar med sitt 
arbetsgivarvarumärke riskerar att inte lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens och 
går därför miste om talangerna (Universum, 2014). I en undersökning med svar från cirka 700 
svenska teknikföretag i olika storleksklasser runt om i landet framkommer det att svårigheter 
kan uppstå gällande rekrytering av personal med rätt kompetens (Teknikföretagen, 2018). 
Konsekvenser av kompetensbrist kan skiljas åt mellan små och stora företag. För små och 
medelstora företag är de mest förekommande konsekvenserna att de inte kan expandera som 
planerat, är tvungna att dra ner på produktionen samt att de går miste om order på grund av att 
de inte kan leverera enligt deras kunders krav (Teknikföretagen, 2018). För stora företag är 
vanligt förekommande konsekvenser av kompetensbrist svårigheter att hålla tempo i den 
planerade teknik- och produktutvecklingen (Teknikföretagen, 2018). Detta kan påverka 
företagen kraftigt om de är i globala konkurrenssituationer. I denna undersökning anger cirka 
40 procent av de deltagande storföretagen att en strategi för att säkra kompetens är uppköp av 
företag (Teknikföretagen, 2018). Företagen bör definiera vad som är deras kärnkompetens 
och vilken kompetens som kan säkras genom deras underleverantörer. Hög efterfrågan i 
kombination med kompetensbrist innebär att företag kan bli tvungna att välja mellan högre 
kostnader eller lägre krav. En VD för ett medelstort företag nämner detta problem 
(Teknikföretagen, 2018, s. 24); “När det tar lång tid att få en rekrytering på plats så formas 
organisationen om, vi hanterar bristen genom att lyfta och organisera om egen personal. 
Resultat är att man hela tiden skarvar vilket ger en nivåsänkning av kompetens för hela 
personalen”. 
 
Strategier med uppköp av företag eller olika former av inhyrning och bemanning är särskilt 
viktiga för att säkra kompetensförsörjningen på kort sikt (Teknikföretagen, 2018). Medan på 
längre sikt arbetar många stora företag med kompetensutveckling av medarbetare, samverkan 
med utbildningssystemet samt erbjuder trainee- och praktikplatser. Genom denna 
undersökning med teknikföretag (Teknikföretagen, 2018) framkommer det att stora företag 
arbetar proaktivt med sin långsiktiga kompetensförsörjning i större utsträckning än små 
företag. 
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2.5.2 Samarbetsprojekt  
Det finns olika typer av samarbeten som kan gynna företag. Det förekommer att både stora 
och små företag erbjuder praktik- och traineeplatser, men det är vanligare bland stora företag 
(Teknikföretagen, 2018). Dessa erbjudanden är vanligtvis attraktiva hos studenter. Ett 
företags syfte med att erbjuda traineeprogram är att investera för framtiden och utöka 
mångfald och kreativitet (Parment & Dyhre, 2009, s. 49). Enligt Parment och Dyhre (2009) är 
en fördel med traineeprogram att de kan ge en bild av hur attraktiv ett företag är bland 
studenter, eftersom de vänder sig till just studenter och nyligen examinerade studenter med 
dessa program. Många studenter och nyligen examinerade håller utkik under och efter sina 
studier efter olika traineeprogram som de kan söka till. Med hjälp av dessa traineeprogram 
kan företag skapa nya kontakter (Parment & Dyhre, 2009, s. 49). 
 
Stora företag samverkar även med utbildningssystemet i större utsträckning än små företag. 
Genom att samverka med forskning och högskola kan spetskompetens säkerställas 
(Teknikföretagen, 2018). Det finns ett tydligt glapp mellan företagens behov på marknaden 
och de utbildningar som erbjuds hos universiteten (Universum, 2014). För få studenter 
utexamineras med en examen och kompetens som motsvarar arbetsgivarnas behov, vilket 
exempelvis drabbar teknikbranschen hårt (Universum, 2014). Det är viktigt för teknikföretag 
att högskoleutbildningar speglar kompetensbehoven. Av denna anledning är det betydande 
med ett utvecklat samarbete mellan näringslivet och högskolor (Teknikföretagen, 2018). 
Utbildningarna bör både svara mot industrins behov samt hålla hög internationell nivå. Den 
kontinuerliga teknikutvecklingen kommer även att kräva en fortlöpande kompetensutveckling 
av personer. För att uppnå detta kan det krävas att högskoleutbildningar erbjuder korta och 
separata moduler för att anpassa kompetensutveckling och fortbildning av företagens 
medarbetare, vilket saknas i nuläget hos högskolorna (Teknikföretagen, 2018).  
 
I Minnesota i USA finns det ett exempel på ett samarbetsprojekt mellan företag och ett 
universitet (Parment & Dyhre, 2009, s. 152). En redovisningskurs på detta universitet 
samarbetar med de fyra stora internationella revisionsföretagen: Deloitte, Ernst & Young, 
KPMG och PricewaterhouseCooper (PwC). Syftet med detta samarbetsprojekt är att företagen 
ska förse studenterna med aktuell information, på grund av att det finns brist av textböcker 
och annat läromaterial som innehåller uppdaterad information. Studenterna får även 
företagens egna material innan deras examen för att de ska bli bekanta med det, vilket gynnar 
både studenterna och företagen inför framtida rekryteringar. Förutom att företagen har skapat 
kontakter med potentiella medarbetare som besitter rätt kompetens, har de även fått andra 
fördelar genom detta samarbete. De utbildar studenterna för en potentiell anställning medan 
de studerar på universitetet, vilket innebär att upplärningstiden och kostnaderna minskas när 
studenterna från denna utbildning sedan rekryteras hos företagen. 
 
Företag bör vara aktiva i ett tidigt skede för att säkerställa den framtida tillgången på 
kompetens (Universum, 2014). Förutom att näringslivet bör samarbeta med högskolor, bör det 
även finnas ett samarbete med gymnasieskolor. Fokuset bör vara på utbildningarnas innehåll 
och inriktning (Teknikföretagen, 2018). Det finns även en efterfrågan på att stärka de 
praktiska inslagen i utbildningarna. Anledningen till detta är att ett flertal teknikföretag anser 
att studenternas kompetens inte motsvarar vad de söker vid rekryteringar (Teknikföretagen, 
2018). Det är viktigt att näringslivet och utbildningarna utvecklas tillsammans och kan dra 
nytta av varandra.    
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2.6 Marknadsföring av arbetsgivarvarumärket 
Företag måste kunna erbjuda en företagskultur med tydliga värderingar, inspirerande 
medarbetare och spännande arbetsuppgifter för att attrahera rätt talanger och att lyckas få de 
att utvecklas. Enligt Dyhre (2010) krävs det även att man kommunicerar detta på ett smart sätt 
samt i rätt kanaler. 
 
När ett företag har identifierat möjliga målgrupper, bör det sedan välja vilket eller vilka man 
ska satsa på. Enligt Kotler et al. (2017, s. 57) innebär målmarknadsföring att olika 
målgruppers attraktivitet utvärderas och sedan väljs de mest attraktiva ut. Sedan bör företag ta 
beslut om vilka kommunikationskanaler som ska användas. Vid detta val bör företag ta 
hänsyn till både efterfråga och kostnad (Universum, 2017). Detta innebär att målgruppens 
efterfråga av att använda en viss kanal för att samla information om arbetsgivaren måste 
balanseras mot kostnaden för att använda denna kanal. Företag bör använda en kombination 
av olika kanaler. Kommunikationskanalerna kan delas in i fyra grupper; tryckt media, digitala 
kanaler, personliga möten samt övriga kanaler (Universum, 2017). 
 
Tryckt media är exempelvis artiklar från arbetsgivare i affärstidningar, dagstidningar och 
broschyrer. Genom att använda denna typ av media har ett företag goda möjligheter att nå ut 
till större målgrupper i syfte att skapa kännedom kring arbetsgivarvarumärket (Universum, 
2017). Tryckt media kan även bidra till fler besökare av exempelvis ett företags webbplats 
(Parment & Dyhre, 2009, s. 73). Anledningen till detta är att läsare av affärstidningar kan blir 
intresserade av företag som marknadsförs i sådana tidningar och väljer därefter att besöka 
deras webbplats. Tryckta medier är relativt dyrt att använda och kan därför vara ett bra 
komplement till andra kommunikationskanaler.  
 
I digitala kanaler inkluderas bland annat sociala medier och arbetsgivarens webbplats. Sociala 
medier är kommunikationskanaler som möjliggör kommunikation mellan både privatpersoner 
och företag via bland annat bilder och text. Gällande en arbetsgivares webbplats bör den 
uppdateras regelbundet, där det bland annat bör visas framgångsrik historia samt lediga jobb 
hos (Parment & Dyhre, 2009, s. 73). En webbplats som förmedlar öppenhet uppfattas 
vanligtvis lockande av besökare. Digitala kanaler är de mest kostnadseffektiva och bör 
användas i samtliga delar av ett företags kommunikation i syfte att stärka varumärket 
(Universum, 2017).  
 
Personliga möten är exempelvis arbetsgivarpresentationer på universitet samt besök hos 
arbetsgivaren. Vid sådana möten bör företag undvika att endast kommunicera fakta. Istället 
bör de kommunicera sådant som intresserar målgruppen, för att fånga deras uppmärksamhet 
(Parment & Dyhre, 2009, s. 73). Det kan exempelvis handla om traineeprogram eller att 
företaget arbetar engagerat med CSR, det vill säga corporate social responsibility. Denna 
kommunikationskanal är dyrast att använda, vilket innebär att den bör användas som ett 
komplement till andra kanaler (Universum, 2017). Även den sista gruppen av 
kommunikationskanaler, det vill säga övriga kanaler, är dyr att använda. Exempel på övriga 
kanaler är radio- och tv-reklam från arbetsgivaren samt utomhusreklam. Dessa kanaler når 
vanligtvis många samt ger möjlighet till repetition (Universum, 2017).  
 
Enligt en undersökning (Universum, 2017) är sociala medier den vanligaste 
kommunikationskanalen när svenska studenter söker information om arbetsgivare. Den näst 
vanligaste kanalen är arbetsgivaren webbplats. Sedan kommer jobbannonser på internet, 
arbetsmarknadsdagar samt besök hos arbetsgivaren. I denna undersökning framkommer det 
att sociala medier inte endast är den kanal som svenska studenter använder mest i nuläget när 
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de söker information om arbetsgivare, utan det är även den kanal de helst använder 
(Universum, 2017). Detta innebär att denna målgrupp önskar att arbetsgivare ska vara mest 
aktiva i sociala medier. Efter sociala medier prioriterar svenska studenter personliga möten, 
som exempelvis informativa intervjuer med arbetsgivare samt arbetsmarknadsdagar. 
 
2.6.1 Sociala medier 
Sociala medier representerar en ny, revolutionerande trend som är intressant för alla företag, 
oavsett vilken bransch de finns i och är numera en viktig del för många företag att arbeta med 
(Kaplan & Haenlein, 2010). Användningen av sociala medier i Sverige år 2018 var 83 procent 
vilket kan jämföras med 2010 då 53 procent använde sociala medier (ISS, 2018).  
 
Tack vare sociala medier kan konsumenter kommunicera med varandra samt med företag. 
Konsumenter har även tillgång till betydligt mer information om företag idag än vad de hade 
tidigare (Kaplan & Haenlein, 2010). Genom att använda sociala medier kan företag 
marknadsföra sig på ett billigt sätt med relativt små resurser. Med sociala medier får företag 
möjlighet att skapa innehåll som mottagarna kan uppfatta som personliga och varma, vilket 
kan förbättra attityder och beteenden som rör företagen (Carpentier et al., 2017).  
         
Eftersom det finns flera olika sociala medier att använda sig av och ett företag av förståeliga 
skäl inte kan synas ständigt på alla, gäller det att utifrån den målgrupp man vill nå, välja vilket 
eller vilka plattformar som passar bäst för det man vill kommunicera ut (Kaplan & Haenlein, 
2010). Enligt Kotler et al. (2017, s. 144) bör företag närvara i de kanaler där nuvarande och 
önskade kunder håller till. Enligt Kaplan och Haenlein (2010) skapas det dessutom relativt 
ofta nya sociala medier vilket är ytterligare en anledning till att företag behöver se över vilka 
som passar bäst.  
 
Ett företag som inte är aktivt i sociala medier riskerar att hamna utanför den dialog som sker 
mellan konsumenter (Kotler et al., 2017, s. 144). Dock är det viktigt för företag att veta vad 
man ger sig in på med sociala medier, vilket många företag har fått erfarenhet ifrån. Bland 
annat inledde Storstockholms Lokaltrafik (SL) en tävling där de medverkade skulle designa 
egna SL-kort (Kotler et al., 2017, s. 144). Därefter skulle det bästa bidraget röstas fram. De tre 
bidragen som fick flest röster var: 1. Ett kort med en graf över SL-kortets prisutveckling 
sedan 1970; 2. Ett kort med en bild från freepublictransport.com - en webbsida som 
uppmuntrar till plankning; 3. Ett kort med en sliten bild med texten plastkort (oladdade 
plastkort som man köper hos en grossist). SL fick även in andra bidrag med proaktiva 
budskap. Dock kunde de undvika att något av dessa bidrag vann på grund av att hänvisa till 
tävlingsreglerna, men skadan var ändå skedd. Personers åsikter om SL hade kommit ut och de 
fanns dessutom tillgängliga på deras hemsida. 
 
Genom kommunikation mellan företag och kunder skapas gräsrotsdriven information, det vill 
säga sådant som kunder skriver (Kotler et al., 2017, s. 144). Som exemplet ovan finns det 
bevis på att det kan vara farlig information för ett företags varumärke, på grund av att det 
tenderar att vara ärligt, utmanande, ostrukturerat samt politiskt inkorrekt. Företagsinformation 
är sådant som skapas av företag. Denna information är välstrukturerad, politiskt korrekt och 
harmonierar med företagets kommunikationspolicy. Företag bör undvika att denna 
information upplevs tråkig och ointressant (Kotler et al., 2017, s. 144). 
 
Genom att använda sociala medier kan ett företag både stärka sitt arbetsgivarvarumärke samt 
kommunicera med sina målgrupper. Detta kommer att medföra kostnadsfördelar samt vara ett 
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effektivt sätt att rikta sökningarna mot rätt målgrupper. Det finns flera olika sociala medier för 
företag att använda, där tre populära är Facebook, LinkedIn och Instagram. 
 
Facebook är världens största nätverkstjänst som grundades 2004, där dess syfte är att bygga 
gemenskap och föra människor närmare varandra (Facebook, 2019). Facebook fungerar även 
som en plattform för företag och privatpersoner att interagera med varandra (Navigator, 
2015a). Det är en bra plattform för att dela intressanta historier som enkelt kan delas och 
spridas, samt visa upp arbetsplatsen och företagskulturen (Universum, u.å.). Enligt en 
undersökning med svenska högskole- och universitetsstudenter är Facebook det populäraste 
sociala nätverket att använda när det söks information om arbetsgivare (Universum, 2017). 
Genom att företag använder Facebook har de möjlighet att marknadsföra sina varumärken 
samt kommunicera rekryteringsbehov.  
 
LinkedIn är ett professionellt nätverk med mer än 546 miljoner användare i över 200 länder 
och på så vis är det ett nätverk med stor räckvidd (LinkedIn, 2019). LinkedIns främsta uppgift 
är att möjliggöra kommunikation mellan professionella människor, det vill säga människor i 
sin yrkesroll (LinkedIn, 2019). På LinkedIn kan användare bland annat hålla kontakt med 
kollegor, söka jobb, knyta nya affärskontakter och företag kan även använda LinkedIn vid 
rekrytering samt sprida nyheter om företaget (Navigator, 2015b).  
 
Instagram är ett socialt nätverk för foto- och videodelning. Företag som använder detta sociala 
nätverk har möjlighet att marknadsföra sig genom att publicera bilder och videos på befintliga 
medarbetare, arbetsplatsen samt dagliga arbetssituationer (Facebook Business, 2019). Utöver 
detta kan företagskulturrelaterade bilder publiceras för att marknadsföra företagets 
värderingar. Genom att uppdatera bilder och videos kan företag förmedla känslor på ett 
relativt enkelt sätt. Detta kan medföra att potentiella medarbetare får större kännedom om 
företaget samt en positiv och attraktiv företagsbild. Dessutom ger denna plattform möjlighet 
att företag enkelt och kostnadseffektivt kan kommunicera behov av rekryteringar. Instagram 
är det näst populäraste sociala nätverket som används av svenska studenter vid sökning av 
information om arbetsgivare (Universum, 2017). 
 
2.6.2 Personliga möten 
I syfte att synas för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke samt knyta kontakter finns det en rad 
olika aktiviteter ett företag själv kan arrangera eller delta i. Det är viktigt att företag deltar i 
sammanhang där även deras målgrupper deltar. Personliga möten är en sådan typ av 
kommunikationskanal, vilket svenska studenter föredrar att använda näst mest efter sociala 
medier vid sökning av information om arbetsgivare. Det finns många typer av personliga 
möten, bland annat events. Genom att delta på events får företaget goda möjligheter att själv 
styra upplevelsen för deltagande intressenter samt kan bestämma hur marknadsföringen av 
deras varumärke och produkter genomförs (Kotler et al., 2017, s. 370). Företag har även 
möjlighet att träffa och kommunicera med potentiella medarbetare vid dessa tillfällen, vilket 
kan stärka deras arbetsgivarvarumärke samt vara bra inför framtida rekryteringar.  
 
Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 147) är många studenter som påbörjar sin 
universitetsutbildning vanligtvis inte välinformerad om olika företagen och vad de erbjuder. 
På grund av detta kan det vara fördelaktigt av företag att informera dem redan under 
gymnasiet eller högstadiet. Unga personer är öppensinnade och förändrar ofta sina normer 
och attityder under sina studieår (Parment & Dyhre, 2009, s. 147). Företag har därför lättare 
att påverka unga personers attityder mot deras varumärken än personer i högre åldrar. Dock 



	 19	

bör företag givetvis även fokusera på studenter på universitet, eftersom de är en attraktiv 
målgrupp och snart ses som potentiella medarbetare för företag. 
 
2.6.2.1 Arbetsmarknadsmässor 
Genom att företag deltar på events som universitet anordnar, har de möjlighet att knyta 
kontakter med studenter som är intresserade av företaget samt anses vara potentiella 
medarbetare. Arbetsmarknadsmässor är exempel på sådana events. Dessa mässor finns på 
universitet runt om landet, där det skapas mötesplatser för näringslivet och arbetssökande. 
Företag får möjlighet att synas och skapa kontakter med nya, potentiella medarbetare 
samtidigt som arbetssökande och studenter får möjlighet att utöka sina nätverk och utforska 
vilka arbetsmöjligheter som finns. Ett exempel på en arbetsmarknadsmässa är Uniaden, vilket 
är en årlig mässa vid Umeå universitet. Enligt Uniadens mässarrangörer (Uniaden, 2019a) får 
studenterna möjlighet att utöka sitt nätverk under studietiden samt få upp ögonen för vilka 
möjligheter som finns efter avslutad utbildning. De kan utforska vilka möjligheter som finns 
efter avslutad utbildning, möjligheter för exjobb, uppsatsskrivande samt sommarjobb. 
Deltagande företag vid denna mässa gynnas också, eftersom de får möjlighet att stärka sina 
arbetsgivarvarumärken samt skapa nya kontakter med studenter till ett förmånligt pris 
(Uniaden, 2019b). Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 74) är det betydande för företag att 
delta vid arbetsmarknadsmässor. Dock måste de skapa ett tydligt syfte och budskap med 
deltagandet. Medarbetare som representerar företagen vid dessa mässor bör vara förberedda 
på att svara på svåra frågor av arbetssökanden. Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 74) kan 
det vara en fördel att de representerade medarbetarna inte endast är unga och nyanställda, 
eftersom unga arbetssökanden kan vilja kommunicera med personer som har varit anställda 
under lång tid för att höra deras arbetserfarenheter på företaget.  
 
Nya kontakter med studenter och andra arbetssökande kan vara en grund för kommande 
rekryteringar. Vissa mässor, exempelvis Uniaden, erbjuder även företag möjligheten till 
kontaktsamtal med studenter utan extra kostnad (Uniaden, 2019b). Dessa kontaktsamtal 
innebär att studenter får skicka in sina CV och/eller personliga brev till företag som de är 
intresserade av att träffa under mässdagen. Sedan får företaget själv välja ut ett antal 
intressanta studenter och prata lite mer med. Detta medför att företagen har en god möjlighet 
till att knyta kontakter med potentiella medarbetare. 
 
Utöver Uniadens mässdag arrangerar de ett flertal events, inspirerade gästföreläsningar, 
studiebesök och hackathon med intressanta företag från september fram till mässdagen i 
januari (Uniaden, 2019b). Detta medför att studenter har möjlighet att komma i kontakt med 
intressanta organisationer under flera månader och inte endast under mässdagen i januari. 
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Figur 4. Teorimodell som sammanfattar ett företags strategiska arbete med employer 
branding, där målsättningen är att bli en attraktiv arbetsgivare. 
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3. Metod 
Följande kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt och metodval. Inledningsvis redogörs 
forskarnas förförståelse samt val av ämne. Därefter presenteras vilken verklighetssyn och 
kunskapssyn som forskarna har förhållit sig till. Fortsättningsvis förklaras vilken ansats och 
litteratur som har använts. Sedan motiveras metodval för insamling av material samt beslut 
om studiens urval av respondenter. Vidare förklaras utformning och användning av 
intervjuguiderna. Därefter presenteras genomförandet och upplevelserna av intervjuerna 
samt bearbetning av datainsamlingen. Avslutningsvis presenteras etiska aspekter som har 
tagits hänsyn till i denna studie.  
___________________________________________________________________________ 
3.1 Förförståelse och val av ämne 
Inom forskning är det relevant att visa den förförståelse som forskaren besitter inom ämnet för 
sin vetenskapliga studie. Av denna anledning är det betydande att diskutera forskarens 
förförståelse innan en studie, vilket medför en medvetenhet om hur den kan påverka 
forskningsprocessens faser (Bryman & Bell, 2017, s. 60).  
 
Forskarnas förförståelse för denna studie grundar sig i den teoretiska kunskap som har skapats 
under utbildningen på Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. 
Kurserna under de sju terminerna på denna utbildning har gett forskarna en bred grund i 
ämnet företagsekonomi. Ämnesvalet i denna studie, det vill säga employer branding, grundar 
sig i forskarnas intresse för management och marknadsföring. Båda dessa områden har 
studerats under samtliga år på utbildningen. Forskarna valde olika fördjupningskurser på D-
nivå; management respektive marknadsföring. Dessa olika fördjupningskurser medför skilda 
fördjupade kunskaper hos forskarna som tillsammans besitter kunskap som är viktig för denna 
studie. Utöver att ämnet employer branding inkluderar management och marknadsföring, är 
HR en betydande del i området. Båda forskarna anser att HR är ett intressant område och att 
detta område har mycket gemensamt med management, vilket innebär att HR inte är ett 
främmande område för forskarna. 
 
Ämnesvalet, det vill säga employer branding, beror även på att företaget Alimak Group 
Sweden AB i Skellefteå hade behov av att genomföra en undersökning av deras pågående 
arbete med employer branding och vad de måste förbättra för att vara en konkurrenskraftig 
arbetsgivare i framtiden. Forskarna ansåg att detta var en möjlighet att få genomföra en 
intressant studie på en konkret situation. 
 
 
3.2 Verklighetssyn 
Verklighetssyn kallas med ett annat ord för ontologi och det finns två olika synsätt på 
verkligheten; konstruktionism och objektivism (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Den 
konstruktionistiska verklighetssynen innebär att sociala händelser är något som sociala aktörer 
kontinuerligt skapar (Bryman & Bell, 2017, s. 53). Bryman och Bell (2017) menar att förutom 
att sociala händelser skapas av sociala aktörer är också dessa händelser i ett ständigt 
föränderligt tillstånd. Motsatsen till konstruktionism är objektivism, vilket säger att 
verkligheten är oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Detta synsätt 
stödjer inte det sociala skapandet och passar således inte in på denna studies syfte. I denna 
studie kommer forskarna att förhålla sig till en konstruktionistisk verklighetssyn. Forskarna 
vill studera relationen mellan företag och befintliga medarbetare samt potentiella 
medarbetare. Mellan företag och medarbetare sker interaktioner, vilket är en ständigt 
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pågående process. Detta betyder att det stämmer in på att de sociala händelserna är i ett 
föränderligt tillstånd.  
	
	
3.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn i en studie handlar om vad som anses som kunskap (Bryman & Bell, 2017, s. 
47). Det finns två huvudsakliga perspektiv för kunskapssyn; positivism och interpretativism.  
Positivism har sin utgångspunkt i användandet av naturvetenskapliga metoder vid studier av 
den sociala verkligheten och säger bland annat att vetenskapen ska vara objektiv (Bryman & 
Bell, 2017, s. 47). Detta innebär att ur ett positivistiskt perspektiv sker forskningen objektivt 
och värderingsfritt. Interpretativism utgår från att förstå olikheter mellan individer och deras 
roller i den sociala miljön (Saunders et al., 2016, s. 134). Bryman och Bell (2017, s. 49) 
menar att ur ett sådant tolkningsperspektiv sker forskningen subjektivt. I denna studie har ett 
interpretativistiskt synsätt antagits, eftersom utifrån studiens syfte ansåg forskarna att det 
synsättet var mest lämpligt. För att syftet skulle uppnås var forskarna tvungna att få en 
subjektiv förståelse för befintliga samt potentiella medarbetares åsikter och preferenser om 
deras syn på en attraktiv arbetsgivare. 
 
 
3.4 Tillvägagångssätt  
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 42) finns det två ansatser gällande bedömningen av 
förhållandet mellan teori och forskning. Dessa är deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv 
metod är när forskaren utgår från teori, för att sedan härleda hypoteser som granskas i empirin 
(Bryman & Bell, 2017, s. 42-43). Därefter kan hypoteserna bekräftas eller förkastas. Medan 
induktiv metod innebär att man går åt motsatt håll (Bryman & Bell, 2017, s. 43). Därmed är 
utgångspunkten i observering av empirin, för att sedan generera en teori.  
 
I detta arbete har forskarna ett deduktivt förhållningssätt, eftersom uppsatsens teoretiska 
ramverk är baserad på befintlig forskning som sedan granskas i empirin. Teorin som 
inledningsvis granskades bidrog till att forskarna fick kunskap om uppsatsens intresseområde 
samt kunde skapa en modell som sammanfattar vad som bör inkluderas i arbetet med 
employer branding, för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare. Utöver detta bidrog 
granskandet av teorier till att forskarna var väl förberedda för datainsamlingen, eftersom det 
fanns kunskap i vilken empiri som var relevant att undersöka och samla in.  
 
3.4.1 Teoretisk referensram och litteratursökning 
Uppsatsens teoretiska referensram har byggts upp genom att forskarna har studerat och 
fördjupat sig i böcker, forskningsartiklar samt artiklar som inte är vetenskapliga som är 
relaterade till intresseområdet. Tillvägagångssättet kan förklaras som en snöbollsprocess, där 
källhänvisningar i texterna har lett forskarna vidare till nya relevanta texter med nya 
källhänvisningar. Majoriteten av källorna som har använts i denna uppsats är vetenskapliga, 
vilket styrker arbetets tillförlitlighet. I ett tidigt skede med detta arbete började teorier sökas 
för att sedan samla in relevant empiri. Litteratursökningen inleddes med överskådliga teorier 
inom området employer branding, för att en förståelse skulle skapas för vad strategiskt arbete 
i detta område innebär. Eftersom denna studie ska omfatta strategiskt arbete för att både 
behålla medarbetare samt attrahera och rekrytera potentiella medarbetare, söktes teorier för 
hur företag bör presentera en attraktiv bild av sig som arbetsgivare både internt och externt. 
Genom teorier om intern och extern employer branding fick forskarna kunskap i hur 
konkurrensfördelar kan skapas i ett företag. Därefter kunde litteratursökningen fortsätta med 
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fokus på smalare områden inom employer branding. Avslutningsvis söktes teorier om 
betydelsen av kompetens för ett företag samt marknadsföring. 
 
3.4.2 Källkritik 
För att denna studie ska bli så tillförlitlig och trovärdig som möjligt har forskarna tagit hänsyn 
till källkritik. Det finns fyra källkritiska kriterier enligt Thurén (2013, s. 7-8); äkthetskriteriet, 
tidssambandskriterier, oberoendekriteriet och tendensfrihetskriteriet.  
 
Det första källkritiska kriteriet som forskare bör ta hänsyn till är äkthetskriteriet. För att en 
källa ska vara äkta ska den vara det den utger sig för att vara, det vill säga inte förfalskad 
(Thurén, 2013, s. 7). För att uppfylla detta kriterium har forskarna av denna studie i så stor 
utsträckning som möjligt använt sig av fackgranskade vetenskapliga artiklar. Enligt Thurén 
(2013, s. 26) är det inte alltid särskilt lätt att avgöra om det handlar om en förfalskning och 
menar att det är viktigt att vara medveten om att det kan röra sig om en förfalskad källa. 
Forskarna av denna studie har kritiskt granskat de källor som har använts.  
 
Det andra kriteriet som forskare bör beakta är tidssambandskriteriet. Enligt Thurén (2013, s. 
7) finns det större anledning till att tvivla på en källa desto äldre källan är. För att detta 
kriterium ska uppfyllas i den här studien har forskarna använt sig av källor som publicerats så 
nyligen som möjligt. När äldre källor har använts har det varit av anledningen att kunna visa 
på exempelvis definitioner av begrepp och liknande. 
 
Oberoendekriteriet är det tredje källkritiska kriteriet som det är viktigt att ta hänsyn till. För 
att en källa ska vara oberoende ska den kunna “stå för sig själv”, det vill säga inte vara 
påverkad av annan part (Thurén, 2013, s. 8). En form av beroende är tradering och innebär att 
en berättelse har gått i flera led, vilket en sekundärkälla är ett exempel på (Thurén, 2013, s. 
45). För att uppfylla oberoendekriteriet har forskarna av denna studie använt primärkällor i så 
stor uträckning som möjligt. Enligt Thurén (2013, s. 45) anses sådana ursprungliga källor vara 
mer tillförlitliga än sekundärkällor. I de få fall då forskarna har använt sekundärkällor har det 
gjorts på grund av att primärkällan inte funnits tillgänglig alternativt inte hittats i olika 
databaser. 
 
Det fjärde kriteriet som forskare också bör beakta är tendensfrihetskriteriet. Thurén (2013, s. 
8) skriver att det här kriterier handlar om att det inte ska finnas anledning att misstänka att 
källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons exempelvis personliga intresse att 
visa en felaktig verklighetsbild. För att uppnå detta kriterium har forskarna av denna studie 
använt sig av olika källor inom området för att kunna jämföra olika källor med varandra och 
säkerställa att det inte ges en tendentiös bild av verkligheten. Thurén (2013, s. 64) menar att 
när flera parter är eniga om något så ökar sannolikheten att det är sant, med det som bakgrund 
har forskarna av studien försökt hitta flera källor som säger samma sak för att vara säker på 
att fakta är sann.  
 
 
3.5 Kvalitativ metod 
Eftersom syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse för hur arbetstagare 
väljer arbetsgivare samt hur Alimak Group Sweden AB bör utveckla det strategiska arbetet 
med employer branding i syfte att behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera 
potentiella medarbetare, anser forskarna att kvalitativ metod är det tillvägagångssättet som 
lämpar sig bäst i denna studie. Kvalitativa metoder ger enligt Holme och Solvang (1996, s. 
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79) forskaren möjlighet att få en helhetsbild av den situation som undersöks och tack vare den 
helhetsbilden kan förståelsen för olika processer öka. Denna typ av metod ger en närkontakt 
till det som undersöks, vilket kan främja en djupare förståelse för ämnet (Holme & Solvang, 
1996, s. 79). Vidare menar Bryman och Bell (2017, s. 58) att kvalitativ metod ger forskaren 
möjlighet att undersöka individens personliga tolkning och uppfattning om verkligheten, till 
skillnad från en kvantitativ metod som ger möjlighet att undersöka en objektiv verklighet. För 
denna studie är det intressant att se hur enskilda arbetstagare uppfattar ett särskilt företag och 
deras arbete med employer branding för att få deras subjektiva syn på det. Det finns därmed 
inte ett intresse av att endast få en objektiv uppfattning om företaget.  
 
Enligt Yin (2011, s. 19) kan det vara svårt att komma fram till en enda definition av kvalitativ 
forskning. En snäv definition kan utesluta den ena eller andra disciplinen, medan en alltför vid 
definition kan bli luddig och oanvändbar. Tanken att det endast finns en enda definition bör 
uteslutas. Yin (2011, s. 19) menar att kvalitativ forskning istället består av fem utmärkande 
drag, vilka är; studera människans liv under verkliga förhållanden, återge människors åsikter 
och synsätt, inkludera de sammanhang och omständigheter som människor lever i, ge insikter 
och förklaringar till mänskligt socialt beteende samt sträva efter att använda många källor. 
 
Inom kvalitativ forskning finns det tre huvudsakliga metoder som skiljer sig en del från 
varandra. Dessa metoder är; deltagande observation, fokusgrupper och kvalitativa intervjuer 
(Bryman & Bell, 2017, s. 373-374). Bryman och Bell (2017, s. 418-419) menar att deltagande 
observation innebär ett långvarigt engagemang från forskaren där det handlar om att studera 
en grupps sociala liv, där denne bland annat studerar beteenden. Inom deltagande observation 
gör forskaren en längre tids arbete i syfte att undersöka människor och miljö (Bryman & Bell, 
2017, s. 418). I den här studien saknas tiden för att göra denna typ av metod och eftersom 
forskarna är intresserade av att undersöka medarbetare, nyanställda och studenter på 
individnivå är deltagande observationer inte aktuellt.  
 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 480) är fokusgrupper en metod som handlar om en form av 
gruppintervju där forskaren har fokus på ett visst tema eller ämne. Anledningen till att 
använda fokusgrupper som metod är att forskaren vill se hur individer diskuterar en viss fråga 
i egenskap av en gruppmedlem (Bryman & Bell, 2017, s. 480). Som intervjuare i en 
fokusgrupp agerar denne som en form av gruppledare som ska försöka att inte vara alltför 
styrande (Bryman & Bell, 2017, s. 480). Nackdelar med fokusgrupper kan vara att det är svårt 
att i efterhand veta vem som sa vad samt att det är en metod som är mer tidskrävande och 
komplicerad jämfört med vanliga intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 483). På grund av detta 
har forskarna valt att inte arbeta med fokusgrupper, då det är en metod som i detta fall är för 
tidskrävande samt svår att genomföra bra, eftersom risken är att i slutändan inte veta vem som 
sagt vad.  
 
Bryman och Bell (2017, s. 451) menar på att kvalitativa intervjuer är den mest använda 
metoden inom kvalitativ forskning. Intervjuer ger möjlighet till flexibilitet, vilket kan vara en 
anledning till dess stora användande (Bryman & Bell, 2017, s. 451). Enligt Bryman och Bell 
(2017) finns det två viktiga former inom kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. I ostrukturerade intervjuer menar Bryman och Bell (2017, s. 
453) att intervjuaren använder sig av lösa anteckningar endast för minnets skull, vilket ger 
respondenten och intervjuaren möjligheten att ha ett fritt samtal. Vanligtvis liknar dessa 
intervjuer vanliga samtal. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av 
förutbestämda teman, i en så kallas intervjuguide. Dessa teman ska sedan beröras under 
intervjun, men respondenten har stor frihet att utforma sina svar på det sätt som denne vill och 
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forskaren tillåts även ställa frågor som inte ingår i den förbestämda intervjuguiden (Bryman & 
Bell, 2017, s. 454). Enligt Yin (2011, s. 136) finns det ytterligare en kvalitativ intervjuform, 
vilket är strukturerad intervju. Tillämpas denna typ av intervju används ett förbestämt, 
detaljerat manus. Forskaren använder samma beteende och uppträdande under alla intervjuer 
för att få en enhetlig datainsamling.  
 
Med de ovan nämnda beskrivningarna av de tre olika metoderna inom kvalitativ forskning, 
valdes det att använda semistrukturerade intervjuer i denna studie för att undersöka individers 
olika uppfattningar inom ämnet employer branding. I och med att forskarnas syfte var att 
undersöka personers uppfattningar på individnivå, var varken deltagande observationer eller 
fokusgrupper lämpligt att använda. Vid valet att använda ostrukturerade, semistrukturerade 
eller strukturerade intervjuer föll valet på semistrukturerade på grund av att forskarna ville 
beröra ett antal teman med varje respondent. Forskarna ansåg att de inte gick miste om fria 
samtal med respondenterna genom att inte genomföra ostrukturerade intervjuer, eftersom att 
även vid semistrukturerade intervjuer finns möjligheten till flexibilitet. Forskarna ansåg att 
strukturerade intervjuer inte var lämpligt eftersom de ville förstå varje enskild deltagare och 
inte använda samma beteende och uppträdande under alla intervjuer. 
       
3.5.1 Semistrukturerade intervjuer 
Att använda sig av semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett antal teman som 
ska beröras under intervjun, dock har personen som intervjuas stor frihet att utforma svaren på 
det sätt som denne önskar jämfört med förbestämda svarsalternativ i exempelvis en enkät 
(Bryman & Bell, 2017, s. 454). Semistrukturerade intervjuer stöds av en förberedd 
intervjuguide som innehåller ett antal frågor som täcker de områden som intervjuaren är 
intresserad att få svar kring. Utan en intervjuguide finns risken att intervjupersonerna avviker 
för mycket från ämnet, därför är en sådan guide bra som grund (Bryman & Bell, 2015, s. 
454). Enligt Bryman och Bell (2017) finns det dock möjlighet för forskarna att avvika från 
den intervjuguide som tagits fram i förväg. De tillåts att ställa nya frågor som kan fungera 
som en uppföljning till det som intervjupersonerna har svarat på de tidigare ställda frågorna 
(Bryman & Bell, 2017, s. 454). I denna studie ger semistrukturerade intervjuer respondenterna 
möjlighet att utförligt uttrycka sina åsikter, vilket i sin tur ger forskarna en djupare förståelse 
av intervjupersonerna och deras åsikter, känslor och värderingar i frågorna.  
 
För att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att känna sig förberedda vid intervjuerna valde 
forskarna att skicka intervjufrågorna till dem några dagar innan varje intervju ägde rum. De 
skickade även information om syftet med denna studie samt att den kommer publiceras 
offentligt i Umeå universitets databas. Forskarna informerade också om vilken information 
om varje respondent som kommer att publiceras i studien. Dessa informationsbrev återfinns i 
appendix 1, 2 och 3.  
 
Forskarna i denna studie valde att i möjligaste mån träffa samtliga respondenter för att göra 
intervjuer ansikte mot ansikte, eftersom det finns flera fördelar med detta tillvägagångssätt 
jämfört med telefonintervjuer. Dock behövde två intervjuer genomföras via telefon på grund 
av långa avstånd och svårt att stämma träff. En nackdel med telefonintervjuer som nämns av 
Bryman och Bell (2017, s. 471) är att vid längre intervjuer, som vanligtvis genomförs när det 
gäller kvalitativa intervjuer, är det lättare för intervjupersonerna att avsluta samtalet än vid en 
personlig intervju. Detta kan leda till att forskare inte får de svar som de önskar. Ytterligare en 
nackdel med telefonintervjuer är att tekniken kan strula, uppkopplingen mellan intervjuaren 
och respondenten kan variera eller brytas samt att det kan vara svårt att spela in intervjuer 
som genomförs via telefon (Bryman, 2017, s. 471).   
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3.5.2 Urval 
I kvantitativa undersökningar där forskare är intresserade av att få generaliserbara resultat bör 
sannolikhetsurval, det vill säga slumpmässiga urval, göras (Bryman & Bell, 2017, s. 180). 
Medan icke-sannolikhetsurval bör användas vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 
405). Sådana urval kallas även målstyrda urval, där respondenter väljs utifrån grundval av 
kriterier. Gällande storleken av ett urval i en kvalitativ studie menar Bryman och Bell (2017, 
s. 413) att det kan variera kraftigt beroende på omfånget av den studie som görs. Desto 
bredare omfånget av studien är och ju fler grupper forskaren är intresserad av att jämföra med 
varandra, desto fler intervjuer bör göras (Bryman & Bell, 2017, s. 413).  
 
I denna studie har totalt 16 respondenter intervjuats. Åtta medarbetare hos Alimak Group 
Sweden AB i Skellefteå, två nyanställda hos Northvolt AB i Skellefteå samt sex studenter vid 
Umeå universitet, som är i slutet av sin utbildning och således arbetssökande inom en kort tid. 
Tre olika urval gjordes, där olika kriterier togs hänsyn till för att få ett varierat urval. Därmed 
gjorde forskarna målstyrda urval vid val av samtliga respondenter. För att denna studie ska 
vara tillförlitlig beaktades även antalet respondenter vid varje urval. Enligt Bryman och Bell 
(2017, s. 413) bör urvalsstorleken i kvalitativ forskning inte vara så litet att det är svårt att 
uppnå en teoretisk mättnad, men det ska inte heller vara så stort att det blir svårt att 
genomföra studien. Bryman och Bell (2017, s. 409) menar att teoretisk mättnad har uppnåtts 
när ingen ny eller relevant data framkommer och olika kategoriers olikheter har framkommit. 
Forskarna av denna studie ville ha ett tillräckligt stort urval för att kunna ta hänsyn till alla 
kriterier hos respondenterna, det vill säga få ett varierat urval. Forskarna valde att inte ha ett 
större antal respondenter i urvalsgrupperna; medarbetare hos Alimak och studenter vid Umeå 
universitet, på grund av tidsbrist samt att de ansåg att de uppnådde en teoretisk mättnad. 
Gällande nyanställda hos Northvolt intervjuades endast två respondenter på grund av att brist 
på villighet att delta samt problematik med att komma i kontakt med fler potentiella 
respondenter.  
 
Gällande val av respondenter som arbetar på Alimak, valde forskarna fyra män och fyra 
kvinnor. Det togs även hänsyn till ålder, därför valdes medarbetare från både Generation X 
och Y. Dock var det inte störst fokus på detta kriterium, utan forskarna ansåg att det var 
viktigare att beakta kriterierna kön och tjänst. Därför valde forskarna inte lika många 
respondenter från Generation Y och X, utan istället valdes två respondenter från Generation Y 
och sex från Generation X. Som nämnt fanns det även intresse av att analysera om tjänsten 
kan ha en betydelse för hur medarbetarna uppfattar Alimak som arbetsgivare. Av denna 
anledning valdes intervjupersoner med olika tjänster på företaget. Tabell 1 nedan visar de åtta 
medarbetarna hos Alimak som intervjuades. Respondenterna har betecknats med A samt en 
siffra, för att sedan i empirin kunna använda denna beteckning. Tabellen visar 
respondenternas kön, ålder, tjänst och intervjutid.  
 
Två nyanställda på företaget Northvolt AB i Skellefteå intervjuades också. Dessa valdes ut 
genom ett bekvämlighetsurval, vilket är en typ av målstyrt urval. Ett bekvämlighetsurval görs 
när forskare väljer att intervjua personer som finns tillgängliga i deras närhet (Bryman & Bell, 
2017, s. 203). Genom två kontakter fick forskarna information om att dessa respondenter var 
lämpliga i denna studie utifrån ett kriterium. Detta kriterium var att de skulle vara nyanställda 
hos Northvolt. Intervjuerna av de anställda gjordes via telefon och båda intervjuerna varade i 
cirka 10 minuter. Tabell 2 nedan visar de två nyanställda hos Northvolt som intervjuades. 
Respondenterna har betecknats med B samt en siffra, för att sedan i empirin kunna använda 
denna beteckning. Tabellen visar respondenternas kön och tjänst. 
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Studenterna som intervjuades var totalt sex personer. Samtliga respondenter studerar vid 
Umeå universitet, tre personer studerar ekonomi och tre personer studerar till civilingenjör. 
Att det var just utbildningarna ekonomi och civilingenjör som valdes berodde på att forskarna 
dels ville ha studenter med olika utbildningsbakgrund men även på grund av att det är de 
utbildningarna som är mest aktuella för Alimaks framtida rekrytering. Samtliga sex intervjuer 
varade i 10 till 20 minuter. Det togs hänsyn till kön och utbildning i detta val av respondenter. 
Dessutom valdes endast studenter som hade studerat minst 50 procent av sin utbildning. 
Anledningen till detta är att forskarna i denna studie ville intervjua sådana som snart är 
arbetssökanden och därmed är undersökningsområdet aktuellt för dem. Respondenterna i 
dessa intervjuer var sådana som forskarna hade tillgång till. Av denna anledning genomfördes 
ett bekvämlighetsurval även vid denna urvalsprocess. Det finns både för- och nackdelar med 
ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 203) är fördelarna att det är hög 
sannolikhet för att svarsfrekvensen blir hög samt att respondenterna är villiga att ställa upp på 
intervjuerna. Medan den främsta nackdelen är att det kan vara svårt att generalisera de svar 
som intervjuerna ger (Bryman & Bell, 2017, s. 203). I denna studie prioriterade forskarna att 
hitta respondenter snabbt, på grund av tidsbrist, som passade in i de kriterier forskarna 
beaktade.  
 
Forskarna använde även ett snöbollsurval, som är ett slags bekvämlighetsurval. Vid ett 
snöbollsurval har forskare kontakt med människor som är relevanta för forskningsfrågan och 
använder sedan dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2017, s. 
411). Inledningsvis i denna studies urvalsprocess valdes fyra respondenter ut som forskarna 
kände. Sedan föreslog en av dessa personer ytterligare två respondenter som var relevanta för 
undersökningen. Därför gjordes inledningsvis ett bekvämlighetsurval och därefter ett 
snöbollsurval. Tabell 3 nedan visar de sex studenter vid Umeå universitet som intervjuades. 
Respondenterna har betecknats med C samt en siffra, för att sedan i empirin kunna använda 
denna beteckning. Tabellen visar respondenternas kön, utbildning och pågående termin. 
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3.5.3 Respondenter  
Tabell 1. Åtta medarbetare hos Alimak Group Sweden AB. 

Respondent Kön Ålder Tjänst Intervjutid 

A1 Man 46 år Produktionsledare  10 min 

A2 Kvinna 46 år Planeringsavdelning 10 min 

A3 Kvinna 49 år Ekonomiavdelning 30 min 

A4 Kvinna 28 år Konstruktion- och utvecklingsavdelning  20 min 

A5 Kvinna 31 år Lageravdelning  10 min 

A6 Man 57 år Montering av hissar  20 min 

A7 Man 53 år Konstruktion- och utvecklingsavdelning  15 min 

A8 Man 54 år Säljare  15 min 
 
 
Tabell 2. Två nyanställda hos Northvolt AB. 

Respondent Kön Tjänst 

B1 Man Medarbetare med ledningsansvar 

B2 Man Medarbetare med ledningsansvar 
 
 
Tabell 3. Sex studenter vid Umeå universitet. 

Respondent Kön Utbildning Termin 

C1 Kvinna Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik  

6 av 8 

C2 Man Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik  

8 av 8 

C3 Man Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik  

8 av 8 

C4 Kvinna Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi  8 av 10 

C5 Kvinna Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi  6 av 10 

C6 Man Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi  6 av 10 
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3.5.4 Intervjuguide 
Inför semistrukturerade intervjuer är det särskilt viktigt att skapa en intervjuguide (Dalen, 
2015, s. 35). En intervjuguide innebär att intervjuaren har ett förberett schema med områden 
som ska täckas under intervjun (Bryman, 2012, s. 473). Bryman (2012) nämner att i 
intervjuguiden kan intervjuaren ha förberett ett antal frågor som denne vill ha svar på under 
intervjun. Alla frågor ska ha relevans för studiens frågeställning (Dalen, 2015, s. 35). 
Intervjufrågorna i denna studie var öppna frågor, det vill säga sådana frågor som inte endast 
kunde besvaras med ja eller nej, i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att forskare 
uppmuntrar deltagaren att berätta fritt, vilket medför att fylligt material (Dalen, 2015, s. 36). 
 
Det är viktigt att en intervjuguide tillåter både intervjuaren och respondenten att avvika från 
guiden och vara flexibla så att bland annat följdfrågor kan ställas för att få en bra insyn i 
respondentens syn på ämnet (Bryman, 2012, s. 473). Den intervjuguide som användes i denna 
studie innehöll ett antal frågor som ställdes till alla respondenter, dock olika frågor beroende 
på vilken grupp av respondenter det handlade om. Dessa guider tillät forskarna att ställa 
relevanta följdfrågor. Eftersom respondenterna ingår i olika grupper av människor, det vill 
säga anställda, nyanställda och studenter, användes tre olika intervjuguider i denna studie. 
Dessa tre intervjuguider finns i appendix 4, 5 och 6. Samtliga intervjuguider bestod av 
inledande bakgrundsfrågor för att forskarna skulle få en förståelse över vem respondenten är.  
 
3.5.5 Genomförande av intervjuer 
Studiens forskare upplevde att de personliga intervjuerna möjliggjorde att samtalen flöt på bra 
samt att det var enkelt att ställa följdfrågor om det uppstod funderingar efter ett svar. Vid 
vissa intervjuer svarade respondenterna på flera frågor i en och samma diskussion. Vid dessa 
situationer var forskarna uppmärksamma och flexibla med hur de ställde de efterföljande 
frågorna, så att inte samma fråga ställdes flera gånger. Det förberedda intervjuschemat 
användes därför i många fall som en övergripande riktlinje, vilket innebär att det inte behövde 
följas strikt.  
 
Inför varje intervju försökte forskarna skapa en bra och tillitsfull relation med respondenten. 
Enligt Dalen (2015, s. 35) är det viktigt att undvika att inleda intervjuer med frågor som kan 
uppfattas som jobbiga eller obekväma för respondenten och istället ställa frågor som får dem 
att må bra och bli avslappnade. Forskarna betedde sig på ett vänligt sätt samt försökte få 
respondenten att känna sig avslappnad. Detta för att varje respondent skulle känna sig villig 
att både påbörja och genomföra intervjun. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 221) kan en 
relation som inte upplevs som tillfredsställd av respondenten, resultera i att respondenten är 
villig att ställa upp men väljer sedan att avbryta. Dock bör relationen hitta en balans, på grund 
av att en alltför bra relation kan bli till en nackdel. Detta beror på att den goda stämningen kan 
medföra att intervjun tar för lång tid (Bryman & Bell, 2017, s. 221). Respondenten kan 
exempelvis prata om sådant som är irrelevant för att besvara intervjufrågorna. Detta resulterar 
i oanvändbar information i datainsamlingen. 
 
Forskarna fokuserade på att inte endast använda hörseln vid intervjuerna, utan även studera 
respondenterna. Enligt Yin (2011, s. 38) är detta viktigt för att genomföra bra personliga 
intervjuer. Forskarna av denna studie hade möjlighet att studera respondenternas reaktioner 
när frågor ställdes samt kroppsspråk när de svarade. Yin (2011, s. 38) menar att det kan vara 
lika viktigt att studera sådant som att lyssna på ord som uttalas för att tolka svaren rätt. 
 
Vid dessa semistrukturerade intervjuer var forskarna mån om att ställa bra frågor. Enligt Yin 
(2011, s. 39) är detta viktigt för att undvika att samla in en mängd ovidkommande information 
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samt missa avgörande information. Forskarna ville även upplevas som lyhörda av 
respondenterna, men ville inte vara helt passiva. De undvek att avbryta respondenterna för att 
inte gå miste om användbar information i studien. Av denna anledning var forskarna mån om 
att låta respondenterna avsluta sina svar innan relevanta följdfrågor ställdes. Genom att hålla 
ögonkontakt och studera respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck var det enkelt att 
bedöma när de hade svarat klart på en fråga. Det uppstod inga tveksamheter när forskarna 
kunde ställa en följdfråga eller en ny fråga utan att avbryta respondenten. Forskarna försökte 
även undvika att styra respondenternas svar, vilket Yin (2011, s. 39) anser är viktigt. Det är 
viktigt att tala mindre än respondenterna och ställa frågor som leder till långa utläggningar 
(Yin, 2011, s. 139). Enligt Yin (2011, s. 39) bekräftar en del forskare respondenternas svar 
genom att tala om sina egna erfarenheter eller uttrycker sina egna åsikter. Detta var forskarna 
mån om att undvika, genom att istället ställa en relevant följdfråga eller en ny fråga.  
  
Upplevelsen av telefonintervjuerna var positiv, dock inte i lika stor utsträckning som vid 
de personliga intervjuerna. Genom att endast ha möjlighet att lyssna på respondenternas ord 
och tonfall, gick forskarna miste om tolkningar med synen som kunde göras vid de personliga 
intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 218) är detta en svaghet jämfört med 
personliga intervjuer, eftersom det är svårare att tolka svaren. Vetskapen om när 
respondenterna hade svarat klart på en fråga försvårades också genom att det inte gick att 
hålla ögonkontakt eller studera kroppsspråk och ansiktsuttryck. Dock var forskarna medvetna 
om denna svårighet innan telefonintervjuerna genomfördes och försökte vara så 
uppmärksamma som möjligt på när de hade svarat klart på frågorna för att inte avbryta 
respondenterna. Forskarna valde att inte spela in samtalen på grund av att de ville undvika 
risken att störningar på linjen skulle uppstå. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 471) bör 
forskare vara medvetna om sådana tekniska svårigheter och risker. Detta försvårade 
bearbetningen av materialet, men forskarna i denna studie anser trots det att de lyckades 
samla in användbar information för studien.  
 
Forskarna ser dock en fördel med dessa telefonintervjuer, vilket är tidseffektivitet.  
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 217) kan det ta betydligt mindre tid att genomföra sådana 
intervjuer än personliga intervjuer. Anledningen till detta är att det kan ta lång tid att söka upp 
respondenterna samt resa till platsen där intervjuerna ska äga rum. Ytterligare en fördel med 
telefonintervjuer är att felkällor i resultaten kan reduceras (Bryman & Bell, 2017, s. 217). Vid 
personliga intervjuer kan respondenterna påverkas av intervjuarens personliga egenskaper och 
dess närhet. Detta kan medföra att respondenternas besvarar frågorna på ett sätt som de tror 
att intervjuaren uppskattar. På grund av distansen vid telefonintervjuer reduceras risken att 
deras svar påverkas av intervjuaren. 
 
3.5.6 Inspelning och transkribering 
För att kunna fokusera fullt ut på vad respondenterna sa under de personliga intervjuerna och 
inte behöva riskera att missa något, valde forskarna av denna studie att spela in de intervjuer 
som genomfördes för att ha möjlighet att lyssna upprepade gånger på dem. Genom inspelning 
hade forskarna möjlighet att vid ett senare skede lyssna på vad respondenterna sade samt hur 
de uttryckte sig, exempelvis om de var negativa eller positiva när de svarade på frågorna. 
Detta medförde att forskarna även hade tid till att tolka respondenternas reaktioner och 
kroppsspråk under intervjuerna. Hela idéen med att spela in intervjuerna stöds av Bryman och 
Bell (2017, s. 460), som menar att intervjuaren ska fokusera på respondenten och de 
följdfrågor som det finns intresse av att ställa, istället för att anteckna och på så sätt riskera att 
missa något som respondenten sagt. Innan samtliga intervjuer var forskarna noga med att få 
godkänt av respondenterna att få spela in de intervjuer som skulle genomföras. De spelades in 
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på två mobiltelefoner där inspelningsfunktionen alltid testades innan intervjuerna, för att 
säkerställa att de fungerade som de skulle. Enligt Yin (2011, s. 174) är det viktigt att 
kontrollera sådant. 
 
För att enklare kunna hantera de svar som uppkom under intervjuerna valde forskarna att 
transkribera intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 466) tar transkribering av 
intervjuer ofta lång tid men kan medföra ett flertal fördelar. Några av dessa fördelar är att det 
möjliggör en noggrannare analys av vad intervjupersonerna har svarat och att det finns 
möjlighet att gå igenom intervjupersonernas svar även i efterhand (Heritage, 1984, i Bryman 
& Bell, 2017, s. 465). Vid transkribering är det viktigt att intervjuerna skrivs ut ordagrant.  
 
3.5.7 Tematisk analys 
Inledningsvis vid analysen av intervjumaterialet lästes det transkriberade materialet noggrant 
och objektivt. För att skapa en helhetsbild av materialet, kategoriserades dominerande teman 
som var relevanta för uppsatsens frågeställning. Teman är kategorier som bygger på koder 
som har tagits fram ur datainsamlingen (Bryman & Bell, 2017, s. 558). För att hitta dessa 
teman letade forskarna inledningsvis efter upprepningar. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 
557) bör forskare söka efter ämnen som återkommer flera gånger. Detta stödjer Yin (2011, s. 
186) genom att påstå att en nyckel till sortering av det insamlade materialet är att noga 
uppmärksamma en enhetlig användning av ord och uttryck. Forskarna letade även efter 
teorirelaterat material, för att utgå från vetenskapliga begrepp och sedan formulera teman. För 
att sortera intervjumaterialet, skapades rubriker utifrån valda teman. Under varje rubrik 
sammanfördes de enskilda responserna som besvarade samma intervjufråga som var relevant 
för temat. Genom detta kunde en jämförelse ske mellan respondenternas svar. Relationen 
mellan respondenterna svar studerades, det vill säga likheter, olikheter och avvikelser. I det 
transkriberade materialet sökte forskarna efter orden “eftersom”, “för att” och liknande. Detta 
beror på att sådana ord beskriver respondenternas orsaker till deras uppfattningar och åsikter 
(Bryman & Bell, 2017, s. 557). Att tolka sådan information gav forskarna svar på varför 
respondenterna tycker på ett visst sätt och inte endast vad det tycker. Slutligen överförde 
forskarna citat under några rubriker. De försökte finna en balans mellan text och citat. Genom 
utvalda intervjucitat av respondenter ges läsaren intryck av intervjuns innehåll och den 
personliga interaktionen i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 330).  
 
 
3.6 Etiskt förhållningssätt 
I intervjuundersökningar bör forskare överväga etiska frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
105). Forskarna av denna studie tog hänsyn till sådana aspekter som kan medföra etiska och 
sociala implikationer. De tog ansvar för deras förhållningssätt för att undvika att ha positiv 
eller negativ påverkan av deltagarna i undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 141) 
finns det ett flertal etiska aspekter som bör beaktas. Forskarna av denna studie har valt att 
nämna de viktigaste av dessa; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) nämner också 
en aspekt som forskarna anser bör beaktas, vilket är forskarens roll.  
 
3.6.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att undersökningspersoner ska informeras om syftet med studien 
samt information om vem som kommer få tillgång till intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s. 107). Enligt Bryman och Bell (2017, s. 141) ska dessa personer också få information om 
vilka moment som ingår i undersökningen. Detta etiska förhållningssätt har tagits hänsyn i 
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denna studie genom att informera samtliga intervjupersoner om vad undersökningens syfte är. 
Alla respondenter är även medvetna om att information om dem samt deras intervjusvar 
kommer att presenteras i detta arbete som senare kommer att publiceras och arkiveras 
offentligt i Umeå universitets databas.  
 
3.6.2 Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt samt att 
de har rätt att avbryta om de vill (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Detta var respondenterna i 
denna studie informerad om. Samtyckeskravet innebär även att forskare inte får agera utanför 
samtyckets ramar utan att fråga de berörda om tillåtelse (Saunders et al., 2012, s. 231). Även 
detta tog forskarna hänsyn till genom att kontakta respondenterna i efterhand för att fråga om 
tillåtelse att använda utökad information om dem i studien. 
 
3.6.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 109) syftar konfidentialitets- och anonymitetskravet i 
forskning på överenskommelser som skapas med deltagarna gällande vad som kommer att 
göras med de data som de medverkar i. Vanligtvis innebär det att privata data som identifierar 
deltagarna inte kommer att publiceras i undersökningen. Om data som avslöjar deltagarnas 
identiteter kommer att publiceras bör undersökningspersonerna godkänna detta. Detta etiska 
förhållningssätt har tagits hänsyn till i denna studie, genom att intervjupersonernas namn och 
annan data som kan identifiera deltagarna inte har publicerats. Endast ett antal kriterier om 
varje respondent har publicerats, vilket samtliga har godkänt. 
 
3.6.4 Nyttjandekravet 
Uppgifter som har samlats in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Bryman & Bell, 2017, s. 141). Denna etiska aspekt har forskarna tagit 
hänsyn till genom att endast använt det inhämtade materialet för studiens syfte samt försäkrat 
de inblandade om detta. 
 
3.6.5 Forskarens roll 
Forskarens roll som person är viktig för kvaliteten på den vetenskapliga kunskapen samt 
hållbarheten i de etiska beslut som fattas under undersökningens gång (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 111). Detta innebär att resultaten som publiceras ska vara så korrekta och 
representativa för forskningsområdet som möjligt. Utöver detta är forskarens integritet 
betydande, vilket innebär att forskaren inte ska ha ett subjektivt agerande under 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). Forskarna i denna studie har beaktat 
detta etiska område, genom att de har haft en neutral ståndpunkt och ett objektivt 
förhållningssätt vid intervjuerna.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt redovisas studiens empiriska data från de tre urvalsgrupperna. 
Inledningsvis presenteras empirin för medarbetarna hos Alimak Group Sweden AB, sedan för 
de nyanställda hos Northvolt AB och avslutningsvis för studenterna vid Umeå universitet. 
 
 
4.1 Empirisk beskrivning 
För att upprätthålla konfidentialitets- och anonymitetskravet kommer inga namn att 
publiceras. Medarbetarna hos Alimak Group Sweden AB ingår i grupp A, där de åtta 
respondenterna numreras 1-8. De nyanställda hos Northvolt AB ingår i grupp B, där de två 
respondenterna numreras 1-2. Den sista gruppen, studenter vid Umeå universitet, är grupp 3 
och dessa sex respondenter numreras 1-6. Sammanställning över de tre gruppernas 
respondenter presenteras innan alla teman. 
 
För att det ska bli en tydlig översikt kommer forskarna att redovisa ett tema i taget, där 
samtliga respondenters åsikter och uppfattningar presenteras. För ökad förståelse för läsaren 
kommer även lite ordagrann information att återges under varje tema genom att presentera 
intervjucitat. Detta medför en reducerad risk för misstolkning av respondenternas 
ursprungliga uttalanden. 
 
4.1.1 Medarbetare hos Alimak 
Forskarna av denna studie inleder med att presentera det empiriska materialet från 
medarbetarna hos Alimak. Syftet med att genomföra intervjuer med Alimaks medarbetare var 
att forskarna skulle få en förståelse för vad de tycker är attraktivt hos en arbetsgivare samt om 
deras uppfattning om företaget.  
 
De åtta respondenterna kommer att presenteras som A1, A2, A3 och vidare, se tabell 4 nedan. 
Samtliga intervjufrågor, bortsett från följdfrågorna, återfinns i appendix 4. I detta appendix 
kan läsaren även studera syftet med frågorna samt vilken litteratur som är kopplad till dem. 
 
Tabell 4. Åtta medarbetare hos Alimak Group Sweden AB. 

Respondent Kön Ålder Tjänst 

A1 Man 46 år Produktionsledare  

A2 Kvinna 46 år Planeringsavdelning 

A3 Kvinna 49 år Ekonomiavdelning 

A4 Kvinna 28 år Konstruktion- och utvecklingsavdelning  

A5 Kvinna 31 år Lageravdelning  

A6 Man 57 år Montering av hissar  

A7 Man 53 år Konstruktion- och utvecklingsavdelning  

A8 Man 54 år Säljare 

Tema 1: Attraktiv arbetsgivare och arbetsplats 
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Det finns både likheter och olikheter gällande vad respondenterna värderar högst på en 
arbetsplats. A1, A2, A3, A4, A5, A6 och A8 tycker att det är viktigt att trivas med sina 
medarbetare. A3 nämner även att det är viktigt att hon trivs med sin chef. Hon värderar en 
chef som är lyhörd. A4 och A6 nämner att de anser att det är viktigt att ha lyhörda 
medarbetare. A4 säger: “En öppen konversation mellan kollegor. Att det är högt i tak, där 
man lyssnar på varandra”. A6 anser även att det är viktigt att medarbetarna är pålitliga samt 
att alla visar engagemang och tar ansvar.  
 
A2, A4, A6 och A8 anser att stämningen bland medarbetarna är viktig. De menar att det är 
betydande med en positiv stämning på ett företag och att det är en god ton mellan 
medarbetarna. A2 konstaterar att hon värderar positiv stämning väldigt högt; “Stämningen, 
det är ju den stora grejen”. A4 anser att det inte endast är viktigt med en god stämning 
mellan medarbetare, utan även mellan olika avdelningar på ett företag. Hon menar att det är 
viktigt med en bra företagskultur.  
 
A2, A4 och A8 nämner att det är viktigt att de trivs med sina arbetsuppgifter på ett företag. 
A1 påstår att han tycker att det är viktigt att hans kompetens tas tillvara samt att han får 
möjlighet att utvecklas. Även A3 menar att det är viktigt att medarbetare får utvecklas och att 
företag erbjuder utbildning. Hon tycker att medarbetare på ett företag ska ha möjlighet att ha 
en mentor, som man kontinuerligt kan ha uppföljning med om exempelvis önskemål om 
individuell utveckling inom olika områden. Hon konstaterar att hon är medveten om att alla 
personer inte vill ha en mentor, men tycker att det ska finnas möjlighet för de som vill. Hon 
nämner att mentorn inte behöver vara en chef, utan kan vara en medarbetare. A3 nämner även 
att hon tycker att det är viktigt att medarbetare blir uppmuntrad till att prova nya saker och 
utvecklas.  
 
A5 anser att det är betydande att ett företag är mån om säkerheten. A7 påstår att han tycker att 
det är väldigt viktigt att ett företag följer lagar och regler samt att han känner att han arbetar 
på ett seriöst företag. Både A1 och A4 tycker att en attraktiv arbetsgivare är en som har en 
framåtanda och strävar mot att utvecklas. A1 säger: “Jag vill jobba åt ett företag där man 
känner att man strävar nånstans, att man vill något”. 
 
A3 och A4 tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö på ett företag. Båda tycker att det 
är viktigt att arbetsplatsen har en bra utformning. A4 nämner att hon värderar högt att ha ett 
eget kontor, eftersom då har hon möjlighet att stänga dörren och få lugn arbetsmiljö. Både A3 
och A4 tycker även att det är viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid. A3 säger: 
“Man ska inte jobba så att man dräper sig och inte orkar göra någonting när man går hem 
från jobbet”. A4 konstaterar att det även är viktigt att inte stressnivån i arbetet är för hög. Hon 
menar att arbetet inte bör vara relaterat med ångest. Hon vill kunna gå till sitt arbete med en 
positiv inställning och inte kontinuerligt känna sig stressad.  
 
Tema 2: Alimak som arbetsgivare  
Samtliga respondenter anser att Alimak är en attraktiv arbetsgivare, men att det finns 
förbättringspotential för att de ska bli ännu mer attraktiv. A7 konstaterar att han är stolt över 
att vara anställd hos Alimak. A2 anser att det är god stämning på företaget och att 
medarbetarna värnar om varandra. A5 och A8 tycker att det är ett bra arbetsklimat och att 
medarbetarna är trevliga. A5 anser även att medarbetarna är lyhörda, liksom A4 som 
dessutom påstår att hon upplever att de har en vilja att samarbeta. Hon upplever också att det 
är prestigelöst i företaget. Hon menar att när hon är i behov av hjälp kan hon gå och fråga vem 
som helst av sina medarbetare.  
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A1, A3 och A5 anser att Alimak är en arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare möjlighet 
till utveckling. A1 konstaterar: “Det är egentligen upp till en själv hur mycket man vill 
utvecklas inom företaget”. A3 menar också att det finns utrymme för utveckling. Hon påstår 
att hon aldrig har hört någon medarbetare fått begränsad möjlighet till utveckling, genom att 
en chef på Alimak har sagt nej till en utbildning som denne person önskade att delta i. A3 
tycker även att det är positivt att företaget ofta rekryterar internt. Detta innebär att 
medarbetarna kan få möjlighet att byta avdelning framöver om de vill. “Alimak är duktig på 
att använda sig av den kunskap som finns”. 
 
A3 och A8 tycker att det är attraktivt att Alimak är ett globalt väletablerat företag. A1 och A3 
tycker även att det är viktigt att företaget har en framåtanda och vill utvecklas. De menar att 
de ständigt strävar framåt. A1 påstår att han har förtroende för Alimaks ledning och anser att 
de är effektiva i sitt sätt att driva företaget. A1 upplever även att han har krav på sig, vilket 
han anser är positivt. “Det är det som gör det roligt. Att när man kommer hit så förväntas 
man bidra med något”. 
 
A3 tycker att det är viktigt att medarbetare i Alimak har förståelse för varandras arbeten. Hon 
har vid ett tillfälle gjort praktik på godsmottagningen i företaget. A3 arbetare med 
fakturahantering på ekonomiavdelningen och samarbetar ofta med godsmottagningen i och 
med att de tar emot godset som sedan ska kopplas mot fakturorna som hon ansvarar för. I och 
med detta anser hon att det var lärorikt att tillbringa en dag på godsmottagningen och få 
kunskap i hur de arbetar. “Det är ju så lätt att jag står på mitt kontor och tänker att det inte 
kan vara så svårt för dem att göra rätt, men sen inser man att det kan vara ganska svårt”. 
Hon anser att medarbetare bör bli uppmuntrade till att öka sin förståelse för andras arbeten 
inom företaget.  
 
A3, A4 och A6 anser att sammanhållningen mellan avdelningarna på Alimak kan förbättras. 
A6 säger “Få tillbaka den här vi-känslan som fanns en gång i tiden. Det har blivit väldigt 
uppstrukturerat. Det är vi på golvet och dem på kontoret. Vi måste började lyssna mer på 
varann”. Även A3 upplever denna stämning mellan tjänstemännen och de kollektivanställda. 
De menar att samtliga medarbetare hos Alimak måste börja stötta varandra och tänka att de 
arbetar inom samma företag. A4 anser att det är viktigt att det är en positiv stämning mellan 
samtliga avdelningar och att alla strävar åt samma håll. Hon konstaterar att Alimak IF kan 
bidra till en bättre sammanhållning mellan medarbetarna på företaget. Hon anser att det är en 
väldigt positiv personalförmån. “Man får möjlighet att exempelvis spela badminton med ett 
gäng, vilket jag tycker skapar sammanhållning. Hellre det än att kanske ha en friskvårdspeng 
då man åker själv och tränar”. Hon anser även att den årliga firmafesten är positiv för att 
främja gemenskap i företaget. Hon tycker dock att avdelningarna kan bli bättre på att planera 
gemensamma aktiviteter tillsammans.  
 
A2, A3 och A4 upplever väldigt hög arbetsbelastningen under vissa perioder, vilket medför 
stress. A2 konstaterar att om det är hög arbetsbelastning under en lång period, är det svårt att 
hinna återhämta sig. När sådan arbetsbelastning uppstår tycker A3 att det är viktigt att chefer 
är lyhörda. Hon menar att om medarbetare uttrycker att de har för lite tid för vissa 
arbetsuppgifter, bör det inte negligeras. Hon påstår att hon har kännedom om att medarbetare 
har sagt upp sig på Alimak på grund av för hög arbetsbelastning. “Allt är inte pengar. Även 
om det är ett vinstdrivande företag måste man ju tänka att man är beroende av människorna 
som jobbar här. Då måste man även ta hand om de på ett bra sätt”.  
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A6 anser att det är viktigt att chefer är lyhörda för medarbetarnas önskemål. Han påstår att de 
har haft önskemål under flera års tid att få åka en dag och se en färdig hiss som de har byggt. 
Han säger att de är lovade varje år, men att det aldrig sker. Han anser att produktionen är 
åsidosatt på företaget, på grund av att tjänstemännen åker kontinuerligt på olika mässor. Han 
menar att det skulle vara intressant och lärorikt att få åka en dag till en plats där en av 
Alimaks hissar är installerad. Han tror att förståelsen för deras nuvarande arbetsuppgifter 
skulle öka, eftersom en del uppgifter har de endast lärt sig hur de ska utföras men inte varför. 
Genom att studera en färdigmonterad hiss tror han att deras kunskap och förståelse skulle öka. 
 
A3 och A4 har förslag på hur hög arbetsbelastning kan reduceras. A3 tror att samarbete 
mellan avdelningar kan vara positivt. Hon menar att om en avdelning har hög arbetsbelastning 
kan de få hjälp av en medarbetare från en annan avdelning ifall det inte krävs mycket 
förkunskaper. Alternativt att Alimak tar hjälp från någon utifrån. A4 tror att hög 
arbetsbelastning kan minskas genom att antingen utöka personalstyrkan eller att avdelningar 
börjar prioritera mer. Gällande prioritering menar hon att de bör fokusera på färre mål att 
uppnå åt gången.  
 
A5 tycker att Alimak kan fokusera mer på att arbeta med förbättringar. Hon upplever att 
sådant arbete ofta går långsamt framåt. Hon anser även att det är mansdominerat, eftersom 
hon arbetar i produktionen. Hon konstaterar dock att företaget arbetar mycket för att det ska 
bli mer jämställt, men uttrycker att det exempelvis är ganska svårt att få arbetskläder som 
passar en kvinna. Hon tycker att företaget kan bli bättre på att anpassa sig till olika behov.  
 
A6 anser att det är väldigt viktigt att behålla befintlig kompetens inom företaget. Han menar 
att när en medarbetare slutar på Alimak, går företaget miste om kunskap om medarbetaren 
inte hinner ha en upplärningsprocess med den nyanställda. Han menar att det inte endast är 
kunskap som man lär sig på utbildningar, utan även “genvägar” som man lär sig med tiden på 
en arbetsplats. “Det finns ju inget dokumenterat. Utan det är ju sånt här som de oftast har lärt 
sig själva”. A6 anser även att många nyanställda i produktionen inte besitter den kunskap 
som krävs för deras tjänster. Han konstaterar att det säkerligen saknas innehåll i utbildningar 
som efterfrågas till dessa tjänster. Han menar att detta leder till längre upplärningsperioder. 
Han upplever även att upplärningsprocesserna är problematiska, på grund av tidsbrist. “Vi har 
för lite tid. Företaget har väl också gjort en miss tycker jag. Att man inte utser människor som 
lär upp, så att det är samma människor som lär upp samma saker”. 
 
A8 tycker att Alimak kan utveckla användningen av sociala medier i ett 
marknadsföringssyfte. ”Vårt bolag i England är väl de som har legat längst fram med sociala 
medier. Jag tror att vi är långt efter. För att vara en attraktiv arbetsgivare och locka mer 
yngre tror jag absolut att vi måste vara mycket, mycket bättre på den delen. För det är ju 
ingen av er som har Norran va…?”. Gällande marknadsföring konstaterar A3 att hon tycker 
att hemsidan kan förbättras för att upplevas mer attraktiv. 
 
Gällande lön påstår A7 att för 20 år sedan var Alimak placerad på övre halvan på lönelistan 
hos arbetsgivare i Skellefteå, medan i nuläget är de placerade på nedre halvan. Han menar att 
andra företag i Skellefteå kan upplevas mer attraktiv än Alimak om arbetssökande anser att 
lönen är en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare.  
 
Tema 3: Betydelsen av personalförmåner 
Samtliga respondenter anser att företag är mer attraktiva om de erbjuder personalförmåner 
jämfört med sådana som inte erbjuder det. Dock anser ingen respondent att personalförmåner 
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är den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare. De värderar andra faktorer högre och menar 
att personalförmåner istället blir ett mervärde.  
 
A1, A2, A3, A4 och A5 tror att personalförmåner hos en arbetsgivare kan bidra till bra 
marknadsföring. A5 påstår att hon har rekommenderat Alimak som arbetsgivare för flera 
bekanta och att hon brukar berätta om alla förmåner som företaget erbjuder. Detta visar på att 
hon anser att förmånerna påverkar attraktionen hos Alimak. A1 och A3 anser att företag bör 
nämna personalförmåner vid anställningsintervjuer, eftersom det är attraktiv marknadsföring. 
A1 säger: Förmånerna blir de där sista 5 procenten som gör att företag blir extra attraktiv. 
Det kanske kan tippa över för någon, så det är ju bra att ha det som argument vid 
rekryteringar”. 
 
Tema 4: Alimaks finansiella personalförmåner 
Majoriteten av respondenter anser att Alimaks bonussystem som implementerades i januari 
2019 är positivt. A1 anser dock att han personligen inte värderar detta bonussystem särskilt 
högt, men tror att stora massan uppskattar det samt att det är bra ur ett 
marknadsföringsperspektiv. A6 konstaterar att han tycker att det skulle vara bättre om pengar 
istället finns till förbättringsmöjligheter. Han påstår att medarbetarna i produktionen är 
jätteduktiga på att göra förbättringar, men får inte betalt för det. Han påstår att 
motivationsbrist uppstår om man aldrig blir belönad.  
 
A1, A3, A4 och A7 nämner att de tror att medarbetarnas arbetsmotivation påverkas positivt av 
detta bonussystem. A7 var anställd hos Alimak när de tidigare hade ett bonussystem och 
uppskattade det mycket. “Vi har fått en bonus en enda gång under mina år. Det var väl 
kanske för 13 eller 15 år sedan. Då fick vi ut semestern utan skatt. Eftersom jag jobbade full 
tid fick jag ut 10 000 kr. Och 10 000 kr i semesterkassan då var ju kanon”.  
 
A3 tycker att det är bra att bonussystemet är uppdelat i olika mål samt att medarbetarna 
kommer att få en uppdatering efter varje kvartal hur det har gått att uppnå målen. Genom 
uppdatering tror hon att medarbetarna involveras mer. A8 anser att det är för tidigt att påpeka 
om bonussystemet är positivt. Han menar att man bör vänta i 2-3 år. Han nämner att det kan 
bli en negativ effekt av bonussystem ifall det inte blir något utfall, det vill säga att målen inte 
uppnås. Han menar att det kan spridas en negativ stämning bland medarbetarna då.  
 
Tema 5: Alimaks icke-finansiella personalförmåner 
Samtliga respondenter är väldigt nöjda med Alimaks personalförmåner. A8 anser att helheten 
av företagets utbud av förmåner är attraktiv. Han tycker inte att någon är särskild intressant, 
utan tycker att samtliga förmåner bidrar till ett bra och brett utbud. Han anser att det är 
positivt att många är engagerade i att de hålls vid liv. De resterande respondenterna värderar 
bland annat friskvård högt. A2 anser att det breda utbudet av friskvård är positivt. “Det spelar 
ju nästan ingen roll vad man är intresserad av, för det finns så mycket”. Även A1 anser att 
det finns ett brett utbud av friskvård, men trots det kritiserar medarbetarna utbuden. “Det 
kommer upp på medarbetarundersökningar hos oss mellanchefer, att vi inte har någon 
friskvård. Men vi har ju hur mycket som helst, så vi är väl kanske lite dåliga på att få ut det. 
Det ingår i vår handlingsplan att vara lite bättre på att meddela vad vi har för någonting”. 
 
A3 påstår att hon blev imponerad av Alimaks utbud av personalförmåner när hon var 
nyanställd. Hon konstaterar att hennes tidigare arbetsgivare inte har haft lika bra och brett 
utbud som Alimak. Hon tycker att företagets gym är väldigt bra. A5 anser även att det är 
positivt att Alimak erbjuder medarbetarna att köpa gymkort i stan till ett subventionerat pris. 
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Hon tycker även att det är bra att företaget erbjuder massage på arbetstid. Ytterligare en 
förmån som A5 uppskattar är stugan i Bräskafors, liksom A1. A1 nämner även att 
hockeybiljetter till Skellefteå AIK:s matcher är en mycket bra förmån. 
 
A4 och A6 anser att friskvårdsförmånerna främjar sammanhållningen mellan medarbetarna. 
De syftar på Alimak IF, där medarbetarna kan delta i olika idrotter tillsammans. A4 har även 
ett förslag på en annan friskvårdsförmån som också skulle främja sammanhållningen, vilket är 
att varje avdelning har en friskvårdstimme per vecka där samtliga utför en aktivitet 
tillsammans. Hon tror att det inte endast skulle vara positivt för gemenskapen, utan även 
gynna deras fysiska hälsa. Hon menar att medarbetarna på kontoret har ett stillasittande arbete 
och att alla mår bra av fysisk aktivitet. 
 
A1, A2, A3 och A7 nämner att de uppskattar flextid väldigt mycket. A4 anser att firmafesten 
är mycket uppskattad och tycker att sådana aktiviteter som inkluderar samtliga medarbetare 
på företaget förbättrar sammanhållningen. A2 och A6 nämner att de uppskattar 
personalpengen på 500 kr. A6 och A3 tycker även att det är trevligt att företaget bjuder på 
gratis kaffe.  
 
Gällande förmåner som Alimak inte erbjuder i nuläget, nämner A2 att hon skulle uppskatta 
om företaget bjuder på en fruktkorg eller liknande en gång i veckan. A2 anser att tandvårds- 
och sjukvårdsförmåner är attraktiva förmåner hos en arbetsgivare. Även A8 konstaterar att 
sjukvårdsförsäkring är en attraktiv personalförmån. Han menar att det är långa väntetider i 
sjukvården och att det vore positivt om han får en snabb tid vid en eventuell skada. Han 
påpekar även att bland annat företagen Rönnskär och Boliden erbjuder sina medarbetare 
tandvårdsbidrag. Fortsättningsvis nämner han att tjänstebil har blivit allt vanligare att företag 
erbjuder sina tjänstemän. Han tror att sådana personalförmåner kan uppfattas som attraktiva 
för arbetssökande.  
 
4.1.2 Nyanställda hos Northvolt 
Fortsättningsvis presenteras det empiriska materialet från de nyanställda hos Northvolt. 
Anledningen till varför forskarna av denna studie intervjuade dessa var för att få vetskap om 
varför de har valt att börja arbeta på Northvolt samt vilken uppfattning de har om företaget. 
 
De två nyanställda hos Northvolt som har intervjuats ingår i grupp B, därför presenteras de 
som B1 och B2, se tabell 5 nedan. Samtliga intervjufrågor, bortsett från följdfrågor, återfinns i 
appendix 5. I detta appendix kan läsare även studera syftet med frågorna samt vilken litteratur 
som är kopplad till dem. 
 
Tabell 5. Två nyanställda hos Northvolt AB. 

Respondent Kön Tjänst 

B1 Man Medarbetare med ledningsansvar 

B2 Man Medarbetare med ledningsansvar 

 
Tema 1:  Attraktiv arbetsgivare  
B1 anser att en attraktiv arbetsgivare är en sådan som erbjuder en stimulerande och fri 
arbetsmiljö. Han menar att det är attraktivt att han själv kan bestämma arbetstider och 
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upplägg. Han tycker även att det är viktigt att företag har en drivkraft och arbetar målstyrt. B1 
anser också att det är attraktivt med en arbetsgivare som är aktiv. Han menar att en 
arbetsgivare bör se och hantera sina medarbetare. B2 menar att det som gör en arbetsgivare 
attraktiv är en som står för nytänkande och har fokus på hållbarhet. B2 nämner även att en 
arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att “växa” är attraktivt.  
 
Tema 2: Northvolt som arbetsgivare  
B1 tackade ja till tjänsten hos Northvolt på grund av att han fick uppfattningen om att det 
skulle innebära ett fantastiskt och spännande jobb. Han menar att företagets etablering 
kommer att innebära en spännande resa för de nyanställda. “Ett magiskt tillfälle att få vara 
med i ett stort projekt i Skellefteå”. B1 nämner även att det är en spännande bransch att arbeta 
i och att en av Northvolts styrkor som arbetsgivare är deras hållbarhetsarbete. Han anser även 
att det är attraktivt att Northvolt har stora ambitioner samt att han arbetar med kompetenta 
medarbetare. Han anser att Northvolt lever upp till hans uppfattning om vad en attraktiv 
arbetsgivare är, men menar att i nuläget är de i en uppbyggnadsfas så allt är inte klart än. 
Dock fanns det tveksamheter till att tacka ja till den nya tjänsten på grund av att han trivdes 
väldigt bra på hans tidigare arbetsplats samt att hans nya tjänst möjligtvis skulle innebära hög 
arbetsbelastning, på grund av att det är ett stort och komplicerat projekt. 
 
B2 anser att Northvolt är ett företag som har mycket nytänkande samt att det finns ett roligt 
samarbetsklimat i företaget. Han tackade ja till tjänsten då det enligt honom är en spännande 
satsning och han menar på att det är roligt att arbeta inom en ny industri som dessutom ska 
bidra med mycket bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Även han nämner att Northvolt är ett 
företag som stämmer överens med hans uppfattning om vad en attraktiv arbetsgivare är. “De 
levererar på de flesta punkterna”. På frågan om det fanns något som gjorde B2 tveksam till 
att tacka ja till tjänsten på Northvolt svarar han att det för honom var en speciell situation då 
han bodde i en annan stad och därmed skulle tjänsten hos Northvolt innebära en flytt.  
 
Tema 3: Finansiella och icke finansiella faktorer 
B1 anser att lön har en stor betydelse vid val av arbetsgivare, medan B2 menar att lön inte är 
en faktor som är avgörande vid detta val. Han anser att det är andra faktorer som är viktigare. 
B1 anser att det inte är viktigt med personalförmåner, utan tycker att optionsprogram är 
attraktivare. Dock anser han att Northvolt erbjuder en personalförmån som han uppfattar som 
attraktiv, vilket är sjukvårdsförsäkring. Enligt B2 är personalförmåner bra men inte något som 
är avgörande för honom vid val av arbetsgivare. Han anser att friskvård är en bra 
personalförmån. 
 
4.1.3 Studenter 
Slutligen presenteras det empiriska materialet från de sex studenter på Umeå universitet. 
Syftet med att intervjua studenter var att få snart nyexaminerade studenters syn på bland annat 
vad som är en attraktiv arbetsgivare samt hur de söker jobb. Anledningen till att detta är 
intressant i studien är att studenter är den kommande arbetskraften och därför ansåg forskarna 
att det fanns intresse att få vetskap på deras synpunkter i ämnet.  
 
Studenterna vid Umeå universitet ingår i grupp C. Dessa sex respondenter kommer därför att 
presenteras som C1, C2, C3 och vidare, se tabell 6 nedan. Samtliga intervjufrågor, bortsett 
från följdfrågorna, återfinns i appendix 6.  I detta appendix kan läsare även studera syftet med 
frågorna samt vilken litteratur som är kopplad till dem. 
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Tabell 6. Sex studenter vid Umeå universitet. 

Respondent Kön Utbildning Termin 

C1 Kvinna Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik  

6 av 8 

C2 Man Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik  

8 av 8 

C3 Man Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik  

8 av 8 

C4 Kvinna Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi  8 av 10 

C5 Kvinna Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi 6 av 10 

C6 Man Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi  6 av 10 

 
Tema 1: Rekryteringskanaler 
Det förekommer både likheter och olikheter mellan respondenternas tillvägagångssätt när de 
söker lediga jobb. Både C1 och C4 använder Platsbanken som kanal. Det förekommer även 
att C1 använder andra klassiska rekryteringssidor, men har börjat använda Platsbanken mer på 
senaste tiden eftersom hon upplever att denna sida annonserar en del jobb som andra 
rekryteringssidor inte gör. C4 använder även LinkedIn vid sökande av lediga jobb, vilket även 
C2, C5 och C6 gör. C5 och C6 använder endast LinkedIn vid enstaka tillfällen, medan C2 
prioriterar LinkedIn som rekryteringskanal; “Jag använder mig framför allt av LinkedIn, för 
det är smidigast eftersom de samlar allt som finns från Blocket, Manpower och allt vad det nu 
heter. Plus att de har jobben som även läggs ut på företags hemsidor”.  
 
C4 och C5 besöker även företags hemsidor, om det är specifika företag som de är intresserade 
av att söka jobb hos. När C3 söker lediga jobb använder han en app som heter Indeed, vilket 
är en sökmotor som hittar alla lediga tjänster från klassiska rekryteringssidor, exempelvis 
Platsbanken och Blocket-jobb. När C6 söker jobb hör han främst av sig till företagen som han 
är intresserad av eller söker kontakt med arbetsgivare på exempelvis arbetsmarknadsmässan 
Uniaden.  
 
Tema 2: Företagsinformation 
Samtliga respondenter uppgav att de besöker företags hemsidor vid sökandet av 
företagsinformation. C4 brukar även besöka företagens LinkedIn ibland, men i första hand 
företags hemsidor. C2, C4 och C5 brukar vanligtvis även höra med bekanta för att lyssna på 
deras uppfattningar om företag. C5 menar att det är viktigt att inte endast få information från 
företagets perspektiv; “Vad har de för rykte? Allt står ju inte på hemsidan. Jag försöker hittar 
lite mer information snarare än hemsidan, för det ser ju oftast ganska bra ut”. Det 
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förekommer även att C1 söker efter rykten hos företag, genom att söka efter artiklar och 
liknande.  
 
Tema 3: Attraktiv arbetsgivare 
Tre respondenter, C1, C2 och C3, nämner att de vill arbeta på ett stort företag. C1 anser att en 
attraktiv arbetsgivare är en som har mycket erfarenhet från sin bransch och är väletablerad på 
marknaden. Både C2 och C3 menar att genom att få en tjänst på ett stort företag finns det 
större möjligheter att avancera inom företaget än i ett litet företag. De anser att 
utvecklingsmöjligheter är viktigt. C3 säger: “Då man kommer in på en viss nivå vill jag gärna 
egentligen redan från början se att det finns en ytterligare nivå man kan ta sig till. Om jag vet 
att det inte finns möjligheter att ta sig till en högre nivå inom det bolaget är jag inte 
intresserad”.  
 
C4 har i nuläget ingen uppfattning om vad hon anser att en attraktiv arbetsgivare är, utan 
påstår att hon endast prioriterar att arbetsgivaren ska vara starkt kopplad till hennes 
utbildning. C2 och C5 anser att en attraktiv arbetsgivare är en som ständigt strävar efter att 
utvecklas. C6 anser att det är av stor betydelse att arbetet som han utför på en arbetsplats ska 
kännas viktigt samt att andra i omgivningen ska tycka att han har ett bra jobb. C1 anser även 
att arbetsmiljön i ett företag kan ha inverkan på hennes val av arbetsgivare. Hon menar att 
lokalernas utformning har betydelse och att det bör finnas gott om utrymme för medarbetare. 
“En arbetsplats som verkar seriös och är modern”. 
 
Tema 4: Finansiella faktorer 
Det finns många likheter mellan respondenternas uppfattningar om hur stor betydelse lönen 
har i ett arbete. Både C4, C5 och C6 påstår att lönen inte har så stor inverkan på valet av 
arbetsgivare. De menar att de inte kommer att fokusera på det när de är nyexaminerade, men 
kan tänka sig att de kommer att tycka att lönen har större betydelse senare i arbetslivet. C6 
tror att lönen kommer att ha betydelse för att han ska stanna och bli långvarig på en 
arbetsplats i framtiden. C3 anser att lönen har betydelse till viss del, men att det inte är den 
viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare. “Jag skulle hellre jobba på ett företag som jag 
tycker om och delar värderingar med, än att jobba på ett företag som jag inte gillar men får 
mer betalt”. 
 
C2 säger att han inte har ett löneanspråk just nu, men vill gärna ha bättre betalt än en 
sommarjobbare. Även C1 menar att lönen bör motsvara kompetensen och att hon därför i 
framtiden vill ha högre lön än en person som saknar en högskoleexamen. Hon tycker också att 
det är viktigt att lönen motsvarar arbetsuppgifterna som tjänsten innebär. 
  
Det finns olikheter mellan respondenternas svar om hur lön och andra finansiella faktorer 
påverkas deras arbetsmotivation. C5 anser att lön och bonusar inte ökar hennes 
arbetsmotivation i nuläget, men tror att det kommer att göra det senare i hennes arbetsliv. C4 
anser att finansiella faktorer kan öka hennes arbetsmotivation till viss del, men säger; “Kul att 
få någon typ av belöning, men jag tycker inte att belöningen måste vara någon typ av bonus i 
form av pengar”. Även C2 är skeptisk till att motivationen kommer att öka av finansiella 
faktorer. Han påstår att han tror mer på att karriärmöjligheter ökar motivationen. Dock 
nämner C2 att ökat ansvar och ökad lön ofta går hand i hand. Han menar att ökat ansvar kan 
öka hans arbetsmotivation, vilket innebär att lönen indirekt påverkar hans motivation. Detta 
innebär dock att det inte är lönen som direkt påverkar, utan snarare en icke-finansiell faktor. 
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Både C1 och C3 anser att lönen påverkar deras arbetsmotivation. De menar att högre lön 
innebär att förväntningarna på dem ökar, vilket medför att de motiveras till att prestera bättre. 
Båda har även samma syn på bonusar. De anser att det inte bör finnas individuella bonusar på 
ett företag. C1 menar att det kan medföra prestationsångest hos henne. C3 tror att sådana 
bonusar kommer att resultera i intern konkurrens i ett företag. “Istället för att hjälpa varandra 
i arbetsgruppen för att nå högre gemensamma resultat, kan det bli att man nästan stävjar 
varandra”. Han menar att samarbetet och arbetsklimatet kan försämras. Både C1 och C3 
anser att företag istället bör ha gemensamma bonusar som främjar samarbete mellan 
medarbetarna. C6 anser också att både lön och bonusar kan öka hans arbetsmotivation. Till 
skillnad från C1 och C3, anser C6 att individuella bonusar är att föredra. Han menar att 
gemensamma bonusar till en stor grupp inte medför uppmärksamhet för medarbetarnas 
individuella prestationer. Han anser att hans arbetsmotivation ökar mer om han ensam eller 
tillsammans med sin avdelning får en belöning. “Gärna att den är personlig, inte kanske bara 
till mig men säg till min arbetsgrupp eller mitt projekt”.  
 
Tema 5: Icke-finansiella faktorer 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter inom 
företag. C1, C2 och C5 nämner att de tycker att en arbetsgivare är attraktiv om de ger 
medarbetarna möjlighet till att avancera inom företaget. C2 påstår även att möjlighet till 
utveckling är en av faktorerna som han värderar högst hos en arbetsgivare. C5 anser att 
utvecklingsmöjligheter är särskilt viktigt för henne när hon är nyexaminerad i framtiden. “Om 
man kommer ut som nyexad så blir det ju förmodligen kanske inte det jobb som man vill ha, 
utan att man hamnar någonstans där man får försöka att jobba sig uppåt”. 
 
Alla respondenter anser även att ledarskap har en stor betydelse för hur de kommer att trivas 
på en arbetsplats. C5 anser även att bra ledarskap är en förutsättning för att medarbetare ska 
ha möjlighet att utvecklas. “Det känns som en förutsättning för att det ska gå bra på jobbet. 
Även om det finns utvecklingsmöjligheter så kanske inte det liksom hjälper mig om jag inte 
har en chef som också vill att jag ska utvecklas och arbetar för det”. 
 
Samtliga respondenter tycker att kommunikationen med en chef är viktig. De menar att de vill 
kunna vända sig till chefen om de har funderingar utan att det ska kännas jobbigt. C1, C4 och 
C5 nämner att de inte vill att det ska finnas en synlig hierarki. De menar att de vill ha en chef 
som de kan kommunicera med som medarbetare utan att de får en känsla av att de är 
underordnade. C3 och C6 menar också att kommunikationen är viktig och vill ha en öppen 
dialog med sin chef. C3 säger: “Jag tycker att det är viktigt att man har ett bra klimat och 
högt i tak. Att man ska kunna prata både högt och lågt, både om det gäller arbetsmiljön eller 
helgerna”. 
 
C1, C2 och C3 nämner även att chefens ledarskapsstil är viktig. De efterfrågar en coachande 
stil, eftersom de inte vill ha en chef som styr strikt och endast delegerar ut arbetsuppgifter. C1 
nämner också att hon värderar högt en chef som är lyhörd och som visar genuint intresse för 
medarbetarna. C6 anser att en chef är attraktiv för honom om denne ger plats för medarbetare 
att prestera bra individuellt. Han säger: “Det är positivt med en chef som uppmuntrar 
individuella prestationer. Att man inte för mycket sätter hela laget i samma båt, för att… 
Självklart är det viktigt med laget! Men det är kul när man får möjlighet och utrymme att 
prestera individuellt liksom”. 
 
Gällande betydelsen av företags personalförmåner anser samtliga respondenter att det inte 
påverkar deras val av en arbetsgivare. C1, C3 och C4 nämner att de ser personalförmåner som 
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ett mervärde hos företag, medan C2 inte värderar sådana förmåner överhuvudtaget. Han 
nämner att han nästan aldrig har använt förmåner som hans tidigare arbetsgivare har erbjudit. 
Inte heller C5 tycker att personalförmåner är viktigt. Det är inget hon värderar högt i nuläget, 
men påstår att förmåner kanske får större betydelse senare när hon har mer 
arbetslivserfarenhet och vetskap om vilka förmåner företag brukar erbjuda. Även C6 anser att 
personalförmåner inte är viktigt, utan menar att han hellre skulle se att pengar som läggs på 
förmåner skulle kunna satsas på någonting annat inom företaget.  
 
C1 och C4 tycker att friskvårdsbidrag hos företag är väldigt bra. C4 nämner även att det är 
trevligt om företag bjuder på exempelvis kaffe och frukt. C3 menar också att sådana mindre 
förmåner är trevligt, men inget avgörande. Han värderar högre om företag erbjuder stug- eller 
lägenhetsuthyrning i antingen fjällen eller någonstans i Europa för en låg kostnad.  
 
Tema 6: Kännedom om Alimak 
Tre respondenter, C1, C2 och C3, känner till Alimak Group Sweden AB i Skellefteå. En av 
dessa är från Skellefteå, medan de andra två är från Umeå. C4 och C5, som är från Umeå, 
samt C6, som är från Norrtälje, visste inte vilka Alimak var innan de blev kontaktade för 
denna intervju. C4 nämner dock att hennes pappa har kännedom om företaget.  
 
C1 känner till Alimak på grund av att hon har skrivit om dem i en kurs på universitetet. Hon 
nämner dock att hon inte hade kännedom om företaget innan denna kurs, men att hennes 
pappa som arbetar inom elbranschen känner till företaget. C3 har kännedom om att Alimak är 
ett industriföretag som tillverkar bygghissar samt att de är börsnoterade. Han har även sett 
några av deras hissar på byggen. Utöver detta har han inte så mycket vetskap om företaget. 
C2, som är från Skellefteå, har störst kännedom om företaget. Han känner några anställda hos 
företaget och har hört att företaget har bra villkor och en bra lunchrestaurang. Han påstår att 
han har en neutral bild av företaget, men säger att han inte hör så mycket om dem. Han menar 
att han uppfattar att det pratas mindre om Alimak i förhållande till de andra stora företagen i 
staden. “De hamnar som i skymundan i Skellefteå jämfört med de andra stora såsom Boliden 
och Skellefteå Kraft. Alimak hamnar snäppet under där, alltså bara rent på bild”. 
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5. Analys  
Detta kapitel inleds med en nulägesanalys av Alimaks strategiska arbete med employer 
branding. Fortsättningsvis presenteras en analys om vad företaget gör bra samt bör förbättra 
för att uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare. Denna analys stöds med teorier som har 
presenterats i teoriavsnittet samt visar på kopplingar med det empiriska materialet som har 
presenterats i empirikapitlet. Vidare redogörs likheter och olikheter mellan respondenternas 
svar i empirin vid beaktande av kriterierna; kön, ålder och tjänst. Avslutningsvis presenteras 
en sammanfattning av analysen samt en reviderad version av denna studies teorimodell som 
sammanfattar Alimaks framtida strategiska arbete med employer branding, där 
målsättningen är att bli en attraktiv arbetsgivare.  
___________________________________________________________________________ 
 
5.1 Nulägesanalys av Alimak 
Genom möten och kommunikation med Rolf J Persson, VD, och Anna Eriksson-Ek, HR-
specialist, på Alimak Group Sweden AB har forskarna av studien fått en tydlig bild av det 
nuvarande läget hos företaget över hur de arbetar med employer branding i dagsläget för att 
behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera potentiella medarbetare.  

5.1.1 Medarbetarundersökningar 
För att kontinuerligt se hur medarbetarna trivs på företaget och vad de tycker är bra samt 
mindre bra, genomförs årligen en så kallad medarbetarundersökning. Vid dessa 
undersökningar får de anställda svara på frågor som sedan sammanställs till ett resultat för 
företaget. I detta resultat får de bland annat ut ett MMI, (Motiverade Medarbetar Index), 
genom att medarbetarna har svarat på frågor om exempelvis hur nöjda de är med sin 
arbetssituation, hur motiverade de känner sig i sitt arbete samt hur nöjda de totalt sett är med 
Alimak som arbetsgivare. De anställda svarar på frågorna genom skalan 1-10, där 10 är 
mycket nöjd och 1 är inte alls nöjd. Från 2017 till 2018 hade detta MMI stigit från 6 till 6,2 på 
skalan, vilket är en positiv utveckling. Därmed visar resultatet att de anställda är mer nöjd 
med Alimak som arbetsgivare 2018 än 2017. Dessa årliga medarbetarundersökningar är 
viktiga för företagets arbete med intern employer branding. Utöver dessa undersökningar 
mäter Alimak även sjukfrånvaron hos medarbetarna. 
 
5.1.2 Personalförmåner  
För att Alimak ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för de befintliga medarbetarna samt 
visa uppskattning erbjuder de personalförmåner till sina anställda. Bland annat arbetar 
företaget med kompetensutveckling för både chefer och medarbetare via olika utbildningar, 
detta för att kontinuerligt utveckla personalen på företaget. Detta innebär att medarbetarna 
erbjuds gratis utbildning, förutsatt att utbildningen har koppling till medarbetarnas 
arbetsuppgifter eller att Alimak ser att den nya kompetensen som ges via en utbildning är 
gynnsam att besitta.  

Ytterligare personalförmåner som Alimak erbjuder är flextid, gratis parkering på 
arbetsplatsen, 500 SEK per år och anställd i trivselpeng, 2x10 min betald fikarast per dag, 
gratis kaffe, en julklapp till varje medarbetare per år, matsal på företagsområdet med 
subventionerat pris samt tillgång till en fjällstuga. Företaget implementerade även ett 
bonussystem för de anställda i början av 2019. 

Alimak erbjuder medarbetarna ett antal friskvårdsförmåner. Företaget erbjuder även 
företagshälsovård, där medarbetarna har möjlighet att träffa en sjukgymnast på arbetsplatsen 
några dagar per vecka. De erbjuder även sina anställda tillgång till bland annat läkare, 
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sköterska, psykolog och beteendevetare. Detta erbjuds i syftet att främja personalens 
arbetsförmåga och hälsotillstånd samt för att förebygga hälsorisker.  

Företaget har även en förening, Alimak IF, där det är frivilligt för de anställda att utöva ett 
flertal olika sporter tillsammans. Det finns totalt 16 sektioner, bland annat fotboll, badminton, 
squash och golf. De har även möjlighet att låna cykel-, skid-, frilufts-, badminton- och 
alpinutrustning samt köpa hockeybiljetter till Skellefteå AIK:s matcher till rabatterade priser.  

Alimak anordnar även årligen en firmafest för samtliga anställda med respektive samt en årlig 
julgransplundring för medarbetarnas familjer. Företaget värderar medarbetarnas 
sammanhållning inom företaget, vilket kan förbättras genom att anordna just sådana 
evenemang. De anordnar också en årlig sommarbuffé, luciafirande med fika, julbord och två 
fika per avdelning. 

5.1.3 Identifiera kompetensbehov 
Alimaks ledning har information om samtliga medarbetare, vilket innebär att de har vetskap 
om vilka medarbetare som kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Denna 
medvetenhet medför att företaget har identifierat en del av kompetensbehovet framöver. 
Alimak är därför förberedd på att de har behov av att rekrytera nya personer och har vetskap 
om vilka kompetenser de söker hos dessa personer. Utöver att företaget är medveten om vilka 
medarbetare som kommer att gå i pension framöver, vet de även vilka kompetenser som det 
finns brist av bland arbetssökanden. Detta utgör grunden för några samarbeten som företaget 
genomför. 
 
5.1.4 Samarbetsprojekt 
Genom att Alimak har identifierat sitt kompetensbehov har de insett att det saknas innehåll i 
ingenjörsutbildningar på Campus Skellefteå som erbjuder kompetens som företaget 
efterfrågar i en del av sina tjänster. Av denna anledning har de planer på att samarbeta med 
ingenjörsutbildningen maskinteknik på Campus Skellefteå för att kunna vara med och 
påverka kursinnehållet. Detta Campus representeras av Umeå universitet och Luleå tekniska 
universitet. Förutom att Alimak har haft dialoger med Campus Skellefteå om ett samarbete 
har de även kommunicerat med civilingenjörsutbildningen maskinteknik på Luleå tekniska 
universitet om ett samarbete i framtiden. Sådana samarbeten med utbildningar kan medföra 
att fler studenter som tar examen besitter den typ av kompetens som företaget efterfrågar.  
 
Alimak samarbetar med några teknikprojekt för ungdomar, bland annat Tekniksprånget som 
är ett praktikprogram där Sveriges regering samarbetar med olika arbetsgivare för att locka 
ungdomar till att studera högre tekniska utbildningar. Tekniksprånget ger ungdomarna 
möjlighet att genom praktik testa på ett ingenjörsyrke. Förutom att erbjuda dessa 
praktikmöjligheter erbjuder Alimak praktikplatser till både gymnasieelever och 
universitetsstudenter. Detta kan vara en grund för kommande rekryteringar. Alimak erbjuder 
även studiebesök för elever i Skellefteå samt för ingenjörsstudenter från Luleå tekniska 
universitet och Campus Skellefteå. Dessutom erbjuder företaget elever att skriva grupparbeten 
hos dem. Alimak erbjuder även traineeprogram för nyutexaminerade studenter, vilket brukar 
anses vara attraktivt för arbetssökanden. Detta traineeprogram brukar företaget marknadsföra 
på Luleå tekniska universitet, LTU, genom att anordna ett event.  
 
Företaget samarbetar också med Exploratoriet i Skellefteå, vilket är är en science center. 
Syftet med detta center är att den unga generationen, det vill säga barn och ungdomar, ska 
inspireras av teknik genom upplevelser. Alimak anser att det är viktigt att teknikintresse väcks 
hos barn i tidig ålder, för att fler i framtiden ska välja att studera till tekniker och ingenjörer. 
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Under 2018 deltog Alimak på events på Exploratoriet, där högstadie- samt gymnasieelever i 
Skellefteå deltog. Syftet med Alimaks deltagande var att marknadsföra deras 
arbetsgivarvarumärke samt bidra till att väcka teknikintresset hos eleverna. Vid andra 
samarbeten med detta science center får elever möjlighet att lösa fall som ges av Alimak samt 
bygga minihissar. Alimak anser att dessa tillfällen är betydelsefulla inför framtiden. 
 
Under 2018 hade Alimak ett samarbete med Skellefteå kommun om att attrahera utflyttade 
skelleftebor till att flytta tillbaka till staden. De var på Kungliga Tekniska högskolan och 
träffade studenter samt på Skansen för att träffa familjer. Alimak anser att det är betydande 
med ett växande befolkning i Skellefteå eftersom det med stor sannolikhet kommer att 
medföra en ökning av potentiella medarbetare med rätt kompetens hos företaget. 
 
5.1.5 Mässor 
Gällande extern employer branding marknadsför sig Alimak på olika sätt för att både stärka 
arbetsgivarvarumärket samt attrahera och rekrytera potentiella medarbetare. Bland annat 
deltar företaget på en årlig arbetsmarknadsmässa, vilket är LARV (Luleå 
arbetsmarknadsvecka). Denna mässa anordnas av teknologkåren vid Luleå tekniska 
universitet (LARV, 2019). LARV, har samma syfte som andra arbetsmarknadsmässor, det vill 
säga vara en plattform för kontakt mellan företag och studenter eller andra arbetssökande. 
LARV har även liknande utformning som Uniaden, eftersom de erbjuder flera evenemang i 
form av föreläsningar och workshops före mässdagen. Dock är skillnaden att dessa 
evenemang endast pågår under en vecka före mässdagen, medan Uniaden arrangerar 
evenemang under flera månader inför deras mässdag.  
 
Alimak deltar även på en årlig utbildningsmässa i Skellefteå. På denna mässa deltar företag 
samt elever som ska göra gymnasieval. Företagen marknadsför sina arbetsgivarvarumärken, 
kommunicerar vilken utbildning och kompetens som efterfrågas hos dem samt marknadsför 
vilka jobb de erbjuder. Alimak deltar också på utbildnings- och rekryteringsmässor vid 
enstaka tillfällen. I februari 2019 deltog de bland annat på Framtidsmässan i Skellefteå. 
Denna mässa är en satsning och ett resultat av ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
Skellefteå kommun (Visit Skellefteå, 2019). Under denna mässdag hade besökare möjlighet 
att lämna sina CV:n till företagen som deltog. Mässan var öppen för alla, men för 
gymnasieelever i årskurs tre i Skellefteå var denna mässa obligatorisk, vilket innebar att 
Alimak fick möjlighet att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke för många som snart är 
arbetssökande. 
 
Ytterligare en mässa som Alimak årligen deltar på är en exjobbsmässa som anordnas på 
Campus Skellefteå. Vid denna mässdag har företaget möjlighet att marknadsföra att de 
erbjuder studenter att skriva sina examensarbeten hos dem. Ett år deltog de även på en 
exjobbsmässa på Luleå tekniska universitet, som anordnades av Maskinteknologsektionen. 
Alimak anser att sådana samarbeten med studenter kan vara grund för framtida rekryteringar. 
 
5.1.6 Sponsring 
Alimak sponsrar i dagsläget cirka 12 olika idrottsklubbar och andra föreningar. För Alimak är 
det viktigt att som de själva uttrycker det “vara tydligt synliga och engagerade” bland 
människor och i olika sammanhang inom framförallt Skellefteå kommun, eftersom det är 
området som huvudsakligen utgör deras rekryteringsgrund. Det finns även en vilja att göra 
varumärket igenkänt i hela Sverige via sponsring. Genom att synas hos dessa klubbar och 
föreningar via sponsring anser Alimak att de stärker sitt varumärke. Företaget anser även att 
det är betydande att medarbetarna ser Alimaks logga på ett flertal platser i Skellefteå. 
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Alimak sponsrar ungdomsidrottsföreningar inom bland annat fotboll, hockey, skidåkning, 
friidrott och segling i Skellefteå. De sponsrar även elitidrottsföreningen Skellefteå AIK 
hockey. En annan förening de sponsrar är Pepp. Detta är dock ingen idrottsförening utan en 
förening som erbjuder ett mentorsprogram för tjejer i syfte att bredda synen på teknik och vad 
ingenjörer faktiskt gör (Bli pepp, u.å.). Alimak anser att detta program är viktigt för att väcka 
teknikintresset hos fler tjejer. Genom att sponsra detta marknadsförs Alimaks 
arbetsgivarvarumärke samt vad de erbjuder, exempelvis karriärmöjligheter, på bland annat 
Pepps hemsida och instagram. 
 
Alimak sponsrar även ideella välgörenhetsorganisationer, som Bris, Skellefteå stadsmission 
och Lions club International. Förutom sådana organisationer sponsrar de även en verksamhet 
som arbetar med nystartade företag, vilket är NyFöretagarCentrum. 
 
5.1.7 Rekryteringskanaler 
Vid rekrytering använder Alimak idag olika rekryteringssajter som bland annat Monster, 
Blocket-jobb, Jobbsafari, Karriär i norr, Ingenjörsjobb, Platsbanken och KSMG. De 
marknadsför även lediga tjänster på företagets hemsida och i Norran, vilket är en lokaltidning 
i Skellefteå. Företaget använder även sociala medier vid marknadsföring av rekryteringar. 
Dessa kanaler är Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Företaget använder dessa 
kanaler när det finns en riktad annons och vakant tjänst. Utöver det marknadsför sig Alimak i 
rekryteringssyfte via kanaler som webbsidor via Luleå tekniska universitet och Nyindustri 
samt genom samarbeten som har nämnts tidigare. Företaget har även inlett ett samarbete med 
ett bemanningsföretag som ansvarar för rekryteringen av ett antal tjänster. 
 
5.1.8 Alimaks framtidsplaner 
Alimaks framtida planer med sitt arbete med employer branding är att inleda samarbetsprojekt 
med universitet. De har i nuläget planer på ett samarbete med Campus Skellefteå men som 
redan nämnt har de även haft kommunikation med Luleå tekniska universitet, men inte inlett 
något samarbete än. I övrigt kommer de att fortsätta arbeta med employer branding på samma 
sätt som de gör i nuläget, eftersom de än så länge inte har någon utarbetad strategi för att 
utveckla det.  
	
	

5.2 Analys av teori, empiri och Alimaks arbete 

5.2.1 Extern employer branding 
Gällande extern employer branding är det viktigt att Alimak arbetar med att marknadsföra 
företaget och deras arbetsgivarvarumärke externt, det vill säga för personer utanför företaget 
som kan vara potentiella medarbetare. Nedan presenteras en analys kring företagets 
nuvarande arbete med extern employer branding samt den insamlade empirin. Denna analys 
stöds av teorier som har presenterats tidigare i denna studie. 
 
5.2.1.1 Sociala medier och företagshemsida 
Genom empirin framkom det att en av medarbetarna hos Alimak anser att företaget bör 
använda sociala medier i marknadsföringssyfte i större utsträckning än vad de gör i nuläget. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt lyckas attrahera yngre medarbetare bör företaget 
synas mer i dessa kanaler. Även Kotler et al. (2017, s. 144) menar att företag bör närvara i de 
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kanaler där attraktiva målgrupper närvarar. Sociala medier är dessutom ett relativt enkelt och 
billigt sätt för företag att marknadsföra sig på. Enligt Carpentier et al. (2017) kan ett företag 
via sociala medier skapa innehåll som uppfattas som personligt, vilket kan bidra till att det 
skapas bra attityder kring företaget som i sin tur kan medföra att de uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare.  

Alimak marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke på LinkedIn i nuläget, vilket de bör fortsätta 
med eftersom sociala medier är en populär kommunikationskanal när svenska studenter söker 
information om arbetsgivare. Det framkom även i empirin att en student använder denna 
kanal vid sökande av företagsinformation. Forskarna av denna studie anser att Alimak även 
bör fortsätta marknadsföra arbetsgivarvarumärket på Facebook och Instagram, men i större 
utsträckning än vad de gör i nuläget. De bör börja använda de kanalerna till vardagliga 
uppdatering om vad som händer hos företaget. Sådana uppdateringar bör bland annat 
fokuseras på befintliga medarbetare och arbetssituationer. Förslagsvis kan de uppdatera bilder 
och videos på medarbetare med en kort presentation om deras arbetsuppgifter. Enligt Parment 
och Dyhre (2009, s. 72) vill studenter helst höra befintliga medarbetare på ett företag berätta 
om hur företaget är som arbetsgivare. IKEA och Google är två företag som anses vara 
attraktiva bland annat på grund av att de har stolta medarbetare (Dyhre, 2010). Därför bör 
Alimak marknadsföra sina medarbetare på sociala medier. De bör även uppdatera bilder och 
videos på bland annat Alimak IF och evenemang som exempelvis företagets årliga firmafest. 
Viktigt att tänka på vid sådana uppdateringar är att varje medarbetare som publiceras på 
företagets sociala medier måste lämna sitt godkännande på grund av GDPR, 
dataskyddsförordningen. Denna typ av uppdateringar kan medföra att besökare uppfattar 
företaget som en attraktiv arbetsgivare. Genom empirin framkom det att befintliga 
medarbetare hos Alimak samt studenter värdesätter arbetsklimatet och trivseln med 
medarbetare, därför är det betydande att marknadsföra sådant som visar upp ett trivsamt 
arbetsklimat.  

Enligt en undersökning (Universum, 2017) är sociala medier den vanligaste 
kommunikationskanalen när studenter söker information om en arbetsgivare och den näst 
vanligaste kanalen är arbetsgivarens webbplats. Detta stämmer dock inte överens med den här 
studiens empiri eftersom det framkom att företags hemsidor är den främsta kanalen som 
används vid sökande av företagsinformation för studenter. Forskarna av denna studie anser att 
Alimak bör förbättra sin hemsida, vilket även en medarbetare hos Alimak nämnde att han 
anser för att företagets arbetsgivarvarumärke ska bli mer attraktiv. Hemsidan bör ha en enkel 
utformning samt uppfattas som intressant för besökare. Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 
73) bör företags hemsidor även uppdateras regelbundet för att uppfattas som attraktiva.  

Forskarna anser att Alimak bör tydliggöra sina värderingar på hemsidan, förslagsvis på 
startsidan så att det tydligt framgår vad företaget står för. Detta är viktigt eftersom Generation 
Y värdesätter företagets värderingar. Enligt undersökningar tar många av de unga 
arbetstagarna en lägre lön för att arbeta på en arbetsplats som matchar deras värderingar 
(Universum, 2016). Dessutom uppfattas två företag, IKEA och Google, som attraktiva 
arbetsgivare bland annat på grund av att de är väldigt tydliga med sina värderingar (Dyhre, 
2010).  

Alimak bör även marknadsföra karriärmöjligheter inom företaget på hemsidan, eftersom 
sådana möjligheter uppfattas som attraktivt hos Generation Y. I empirin framkom det att en 
student gärna vill veta innan hon tackar ja till en tjänst att det finns utvecklings- och 
karriärmöjligheter inom företaget eftersom hon värdesätter sådana möjligheter. ICA var ett av 
företagen som blev utsedda till “Årets Employer Branding Företag” 2018 av Universum 
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Awards (Universum, 2018). Denna framgång kom bland annat på grund av deras 
kommunikation om de möjligheter som finns för unga talanger inom företaget. Detta visar på 
hur viktigt det är att erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter samt marknadsföra dem 
tydligt.  

Forskarna anser att Alimak även bör marknadsföra sina personalförmåner på hemsidan. Fem 
medarbetare hos Alimak nämnde att de tror att sådan marknadsföring är positiv. Genom 
empirin framkom det att studenterna anser att personalförmåner inte är en avgörande faktor 
vid val av arbetsgivare, men kan uppfattas som ett mervärde. Det visar på att marknadsföring 
av personalförmåner kan bidra till en ökad attraktion av arbetsgivaren. Utöver detta bör 
Alimak fortsätta att marknadsföra lediga tjänster på hemsidan, eftersom det i empirin 
framkom att flera studenter besöker företags hemsidor vid sökande av jobb. 

Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 76) bör alla kommunikationskanaler som ett företag 
använder förmedla deras värdeerbjudande på samma sätt för att det ska uppfattas som 
trovärdigt. Detta innebär att Alimak inte endast bör marknadsföra sina värderingar och 
utvecklings- och karriärmöjligheter på hemsidan, utan även på Facebook och Instagram. 
Samtliga kanaler ska förmedla samma bild av företaget. 

Sammanfattningsvis tror forskarna av denna studie att i dagens konkurrenskraftiga samhälle 
är det viktigt att Alimak förbättrar marknadsföringen av sitt arbetsgivarvarumärke. Företaget 
bör använda sociala medier i större utsträckning samt förbättra hemsidan, eftersom 
Generation Y uppfattar de som attraktiva kommunikationskanaler. I nuläget har företaget 
ingen medarbetare som ansvarar för marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket, utan endast 
en medarbetare som ansvarar för marknadsföring av Alimaks produkter och en som ansvarar 
för företagets HR. Forskarna anser att företaget har behov av en medarbetare som endast 
fokuserar på arbetsgivarvarumärket, eftersom de har stor förbättringspotential gällande dess 
marknadsföring.  

5.2.1.2 Arbetsmarknadsmässor  
Företag bör delta i sammanhang där sådana som anses som potentiella medarbetare också 
deltar. Eftersom studenter är potentiella medarbetare i framtiden för företag och därför är en 
attraktiv målgrupp att nå bör företag delta i evenemang på universitet. Där har de möjlighet att 
knyta kontakter med studenter och på så vis skapa en grund för kommande rekryteringar. 
Enligt Universum (2017) uppskattar studenter personliga möten, det vill säga bland annat 
arbetsmarknadsmässor, vid sökande av företagsinformation. Detta innebär att företag har 
möjlighet att marknadsföra sina arbetsgivarvarumärken samt knyta kontakter vid dessa 
mässor, samtidigt som studenter kan få mer information om företag och möjligtvis bli 
intresserade av att söka jobb där framöver.  
 
I nuläget deltar Alimak årligen på en arbetsmarknadsmässa, vilket är LARV vid Luleå 
tekniska universitet (LTU). På denna mässa finns det goda möjligheter för företaget att stärka 
sitt arbetsgivarvarumärke samt skapa ett kontaktnätverk med studenter som anses vara 
potentiella medarbetare. Vid LTU finns det många utbildningar som efterfrågas hos Alimak. 
Umeå universitet erbjuder också relevanta utbildningar för Alimak, men inte i lika stor 
utsträckning som LTU. Detta beror på att LTU är ett tekniskt universitet som erbjuder fler 
civilingenjörsutbildningar som efterfrågas vid många tjänster hos Alimak. Trots detta bör 
Alimak delta på den årliga arbetsmarknadsmässan Uniaden som arrangeras vid Umeå 
universitet. Genom att delta på denna mässa har de möjlighet att knyta kontakter med 
studenter i Umeå samt marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke. I empirin framkom det att en 
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student ser Uniaden som en möjlighet att söka kontakt med intressanta arbetsgivare som 
erbjuder lediga jobb. Därför bör Alimak även marknadsföra lediga tjänster vid denna mässa. 
Eftersom det även framkom i empirin för studenterna vid Umeå universitet att två 
respondenter som ursprungligen är ifrån Umeå inte hade kännedom om Alimak är det viktigt 
att företaget marknadsför sig i större utsträckning i denna stad. Även om det i första hand är 
en viss målgrupp företaget kommunicerar till får de inte glömma att också kommunicera sitt 
arbetsgivarvarumärke brett till personer utanför en specifik målgrupp. Alla som nås av sådan 
kommunikation bidrar till marknadsföring av företagets arbetsgivarvarumärke, eftersom 
sådant vanligtvis diskuteras vidare (Parment & Dyhre, 2009, s. 146). Forskarna av studien 
anser att det finns stor förbättringspotential i Alimaks marknadsföring, eftersom trots att 
Alimak är ett globalt och väletablerat företag finns det potentiella medarbetare i en närbelägen 
stad till Skellefteå som saknar kännedom om företag.  
 
LARV och Uniaden har många likheter eftersom båda mässorna anordnar evenemang, 
exempelvis föreläsningar och workshops, utöver mässdagen. Dock arrangerar LARV endast 
detta under en vecka, medan Uniaden erbjuder evenemang från september fram till 
mässdagen i januari. Under dessa evenemang har företagen möjlighet att delta och komma i 
kontakt med studenter. Uniaden erbjuder även de deltagande företagen möjlighet till 
kontaktsamtal med studenter utan extra kostnad, vilket inte LARV gör. Dessa kontaktsamtal 
innebär att studenter får skicka in sina CV och/eller personliga brev till företag som de är 
intresserade av att träffa under mässdagen. Sedan får företagen själva välja ut ett antal 
intressanta studenter och prata mer med, vilket kan skapa en grund för kommande 
rekryteringar. 
 
Sammanfattningsvis är arbetsmarknadsmässor ett bra sammanhang för Alimak att delta i, 
eftersom de har möjlighet att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke för rätt målgrupp det 
vill säga studenter där majoriteten är Generation Y. Alimak är medvetna om att det är viktigt 
att de lyckas attrahera denna unga generation för att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt och 
framgångsrikt företag i framtiden. Därför bör Alimak fortsätta att årligen delta vid LARV 
samt börja delta vid Uniaden. Detta skulle medföra att Alimak marknadsför sitt 
arbetsgivarvarumärke både i Luleå och Umeå, vilket är viktigt med tanke på att de är två stora 
universitetsstäder som är belägna i närheten av Skellefteå. I båda dessa städer finns det många 
potentiella medarbetare för Alimak. Hittills finns det en stor sannolikhet att dålig 
marknadsföring i Umeå har medfört att företaget gått miste om att lyckas attrahera potentiella 
medarbetare.  
 
5.2.1.3 Samarbetsprojekt 
Företag kan gynnas av att inleda samarbetsprojekt med utbildningar (Universum, 2014). 
Enligt Teknikföretagen (2018) är det betydande med ett utvecklat samarbete mellan 
näringslivet och högskolor. Sådana samarbeten medför marknadsföring av ett företags 
arbetsgivarvarumärke samt att de säkerställer att utbildningarnas innehåll speglar företagets 
kompetensbehov. Enligt Universum (2014) är det betydande för företag att säkerställa 
framtida kompetensbehov. I nuläget har Alimak planer på att inleda samarbeten med Campus 
Skellefteå och Luleå tekniska universitet, på grund av att de har identifierat sitt 
kompetensbehov och insett att de efterfrågar kompetens som inte erbjuds i deras utbildningar 
idag. Sådana utbildningar är ingenjörsutbildningen maskinteknik på Campus Skellefteå och 
civilingenjörsutbildningen maskinteknik på Luleå tekniska universitet. Forskarna av denna 
studie anser att det är positivt att Alimak har planer på sådana samarbeten, eftersom det 
medför att fler studenter som tar examen besitter den typ av kompetens som företaget 
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efterfrågar. Genom att företaget har större möjlighet att anställa medarbetare med rätt 
kompetenser kommer även upplärningstiden att reduceras. 

Forskarna anser även att det är positivt att Alimak har ett långsiktigt arbete med 
samarbetsprojekt gällande att väcka teknikintresset hos den unga generationen samt locka 
ungdomar till att studera högre tekniska utbildningar. Det är även positivt att företaget 
erbjuder studiebesök för elever i Skellefteå och studenter från Campus Skellefteå och Luleå 
tekniska universitet samt erbjuder elever att exempelvis skriva grupp- och examensarbeten 
hos dem. Studiebesök samt grupp- och examensarbeten medför marknadsföring av 
arbetsgivarvarumärket. Genom empirin framkom det att en student hade kännedom om 
Alimak på grund av att hon hade skrivit ett grupparbete om företaget i en kurs på 
universitetet, vilket visar på att Alimak bör fortsätta erbjuda det för att marknadsföra 
företaget. Utöver detta är det positivt att Alimak erbjuder praktikmöjligheter för både 
gymnasieelever och universitetsstudenter samt traineeprogram för nyutexaminerade studenter. 
Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 49) kan företag skapa nya kontakter genom sådana 
samarbeten, vilket kan vara en grund för kommande rekryteringar. Alimak brukar 
marknadsföra traineeprogram på Luleå tekniska universitet genom att anordna ett event. 

Forskarna av denna studie anser att Alimak bör fortsätta ha samarbetsprojekt för att 
marknadsföra arbetsgivarvarumärket, säkerställa att utbildningarnas innehåll speglar 
företagets kompetensbehov samt knyta kontakter med potentiella medarbetare. Genom 
samarbeten har de även möjlighet att väcka teknikintresset hos unga och locka ungdomar till 
att studera högre tekniska utbildningar. Enligt Universum (2014) bör företag vara aktiva i ett 
tidigt skede för att ha möjlighet att säkerställa den framtida tillgången på kompetens. Dock 
finns det inga samarbeten i Umeå, vilket de bör inleda för att inte gå miste om framtida 
potentiella medarbetare som studerar vid Umeå universitet. I nuläget marknadsför sig Alimak 
endast mot Luleå tekniska universitet för att attrahera civilingenjörsstudenter, vilket är 
förståeligt på grund av att Umeå universitet inte erbjuder lika många 
civilingenjörsutbildningar som speglar företaget kompetensbehov. Dock efterfrågar företaget 
inte endast civilingenjörer utan även studenter inom andra områden som Umeå universitet 
erbjuder utbildningar inom. Av denna anledning finns det många potentiella medarbetare som 
studerar vid Umeå universitet som Alimak bör marknadsföra sig mot. Om de börjar delta vid 
arbetsmarknadsmässan, Uniaden, vid Umeå universitet har de möjlighet att både 
marknadsföra att de erbjuder praktikplatser samt traineeprogram för dessa studenter.  
 
5.2.1.4 Rekrytering 
Vid rekrytering använder Alimak som tidigare nämnt olika rekryteringssajter som bland annat 
Monster, Blocket-jobb, Jobbsafari, Karriär i norr, Ingenjörsjobb, Platsbanken och KSMG. 
Detta är positivt eftersom det framkom i empirin att tre studenter använder sådana 
rekryteringssajter vid jobbsökande. Företaget marknadsför även lediga tjänster på sin 
hemsida, vilket är viktigt eftersom två studenter nämnde att de besöker intressanta företags 
hemsidor vid sökande av lediga jobb. Företaget har även ett samarbete med ett 
bemanningsföretag som ansvarar för rekryteringen av ett antal tjänster. 

Alimak använder även sociala medier; LinkedIn, Facebook och Instagram, för att 
marknadsföra lediga tjänster. Fyra utav de studenter som intervjuades uppgav att de använder 
LinkedIn vid sökande efter lediga jobb, vilket tyder på att det är en populär kanal på sociala 
medier för studenter. På LinkedIn finns det möjlighet att köpa ett verktyg för rekryterare. 
Detta verktyg, LinkedIn Talent Solutions, medför att det blir lättare att rikta annonser genom 
att välja kompetenser som efterfrågas i tjänsten. Forskarna anser att Alimak bör köpa detta 
abonnemang för att effektivisera rekryteringsprocessen. 
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Alimak bör även samarbeta med universitet vid rekrytering. Handelshögskolan vid Umeå 
universitets studentförening, HHUS, har en hemsida där bland annat lediga tjänster inom 
ekonomi marknadsförs. Företag kan kontakta denna studentförening när de har lediga jobb, så 
marknadsförs de på deras hemsida med en länk till information om tjänsten.  

5.2.2 Intern employer branding 
För att Alimaks arbetsgivarvarumärke ska ses som attraktivt krävs det att företaget förutom 
externt, arbetar med employer branding internt inom företaget. Nedan presenteras en analys 
kring företagets nuvarande arbete med intern employer branding samt den insamlade empirin. 
Denna analys stöds av teorier som har presenterats tidigare i denna studie. 
 
5.2.2.1 Utvecklings- och karriärmöjligheter 
Genom den insamlade empirin framkom det tydligt att både medarbetare hos Alimak och 
studenter vid Umeå universitet, det vill säga kommande arbetskraft, anser att utvecklings- och 
karriärmöjligheter inom företag är viktigt. Flera medarbetare hos Alimak tycker att företaget 
är bra på att erbjuda sina medarbetare utveckling. De anser att deras utveckling aldrig 
begränsas genom att de exempelvis inte får delta på en önskad utbildning.  

Enligt Parment (2008, s. 80) är den yngre generationen, Generation Y, ambitiösa och vill 
ständigt vidare i karriären, något som kan göra att de ofta byter arbetsplats. Med det som 
bakgrund är det viktigt att Alimak, för att lyckas behålla ung och kompetent arbetskraft, 
erbjuder sina medarbetare karriärmöjligheter inom företaget eftersom det kan öka chanserna 
till att även den yngre generationen väljer att stanna kvar längre i företaget. Även Parment och 
Dyhre (2009, s. 51) betonar vikten av att erbjuda Generation Y utmanande karriärvägar för att 
lyckas behålla dem i företaget. Detta stämmer väl överens med de svar som studenterna gav 
under intervjuerna. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att det fanns möjlighet till 
utveckling inom det företag de arbetar på. En utav studenterna menade på att redan när han 
kommer in på ett företag vill han veta att han kan ta sig vidare och avancera inom företaget, 
finns inte den möjligheten är han inte intresserad.  

På Alimak var det även en respondent som gav förslaget att medarbetarna borde ges möjlighet 
att ha en mentor som de kan ha uppföljning med om olika saker. Hon menade att de bland 
annat kan kommunicera om önskemål kring individuell utveckling inom olika områden. 
Eftersom utveckling ses som så pass viktigt av både befintliga medarbetare och studenter som 
är möjlig potentiell arbetskraft kan mentorskap vara en bra idé för Alimak eftersom det skulle 
möjliggöra att önskemål om ytterligare utveckling kan fångas upp snabbt.  

Förutom att medarbetarna menar på att det är bra med personlig utveckling via utbildningar 
inom företaget, svarade även en respondent att det är vanligt förekommande att Alimak 
rekryterar internt när lediga tjänster finns. Detta anser hon är positivt då det enligt henne 
innebär att Alimak är duktig på att använda sig av den kompetens som finns inom företaget. 
Detta är även positivt ur studenternas ögon eftersom många av de vill ha möjligheten att 
kunna klättra och avancera inom företaget.  

Sammanfattningsvis anser forskarna av denna studie att Alimak i dagsläget gör ett bra arbete 
med att ge medarbetare möjlighet till utveckling inom företaget och att deras 
utvecklingsarbete ligger i linje med vad den kommande arbetskraften önskar hos sin 
arbetsgivare. Detta stöds av Parment (2008, s 80) som menar på att den kommande 
arbetskraften, Generation Y, vill utvecklas och ta sig vidare i sin karriär.  
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5.2.2.2 Företagskultur 
Det framkom ur den insamlade empirin med de anställda hos Alimak att majoriteten av 
respondenterna tycker att trivseln med medarbetare är viktigt på en arbetsplats. De menade att 
det ska finnas en god ton och positiv stämning mellan medarbetare. Flera respondenter ansåg 
att det finns en god stämning på Alimak och att det är en bra företagskultur. De nämnde även 
att de upplever att deras medarbetare är lyhörda och samarbetsvilliga. Dock framkom det 
genom tre respondenter att Alimak bör förbättra sammanhållningen, både mellan samtliga 
avdelningar och mellan tjänstemännen och kollektivanställda. De anser att företagskulturen 
bör förbättras och att samtliga ska känna att de arbetar inom samma företag mot samma mål. 
Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 92) bör företag ha en bra företagskultur, eftersom varje 
aktivitet i en organisation blir påverkad av den. De menar att om medarbetare gillar 
företagskulturen kommer de att göra ett bättre arbete, vara positivare samt kommunicera med 
olika intressenter om företaget på ett positivare sätt. Detta innebär att en förbättrad 
sammanhållning inte endast förbättrar arbetsmiljön på företaget utan kan även medföra bra 
marknadsföring för Alimak, vilket i sin tur kan leda till ett mer attraktivt 
arbetsgivarvarumärke.  

Enligt Mitchell (2001) är trivsel en av de två huvudfaktorerna som är avgörande för att en 
medarbetare ska vilja stanna på en arbetsplats. Trivsel kan bland annat uppstå av en bra 
arbetsmiljö. Mitchell (2001) menar att om företag utformar trivsamma arbetsmiljöer ökar 
sannolikheten för att hög arbetsnöjdhet skapas hos medarbetarna. Med teorin som bakgrund 
bör Alimak fokusera på att förbättra trivseln på företaget. Det framkom i empirin att en 
medarbetare hos Alimak ansåg att Alimak IF och evenemang med samtliga medarbetare på 
företaget, exempelvis den årliga firmafesten, gynnar sammanhållningen mellan de anställda. 
Forskarna av denna studie anser att Alimak bör utöka gemensamma aktiviteter där 
sammanhållningen gynnas.  

Enligt en respondent bland medarbetarna hos Alimak är ökad förståelse för varandras arbete 
inom företaget positivt. Hon menade att många medarbetare samarbetar kontinuerligt med 
andra för att utföra sina arbetsuppgifter. Av denna anledning ansåg hon att de anställda bör ha 
en god förståelse för hur dessa medarbetare arbetar. Hon nämnde att hon tycker att 
medarbetarna bör bli uppmuntrade till att öka sin förståelse för andras arbeten inom företaget 
genom exempelvis en praktikdag. Det skulle även kunna reducera konflikter som kan uppstå 
ifall en medarbetare exempelvis skapar problem eller förseningar i sitt arbete som påverkar 
andra arbeten, eftersom de inblandade personerna då har en förståelse över att sådant kan ske 
på grund av att arbetsuppgifterna möjligtvis är komplexa. Forskarna av denna studie tror även 
att praktikdagar skulle främja sammanhållningen på företaget, eftersom medarbetarna får 
möjlighet att vara på andra avdelningar än sina egna under dessa dagar.  

Sammanfattningsvis anser forskarna av denna studie att sammanhållningen bör förbättras hos 
Alimak, särskilt mellan tjänstemännen och de kollektivanställda. Dålig sammanhållning 
medför en försämrad företagskultur, vilket i sin tur både försämrar trivseln hos medarbetarna 
samt företagets arbetsgivarvarumärke. Försämrad trivsel kan i värsta fall leda till att 
medarbetare slutar vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande för Alimak.  
 
5.2.2.3 Ledarskap  
Genom den insamlade empirin från studenterna vid Umeå universitet framkom det att 
samtliga respondenter värdesätter bra ledarskap och att det har stor betydelse för deras trivsel 
på en arbetsplats. De menade att det är viktigt med bra kommunikation med chefen. De vill ha 
en öppen dialog samt kunna vända sig till chefen om de har funderingar utan att det ska 
kännas jobbigt. De tyckte även att det är viktigt att de inte känner sig underordnade. En 
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respondent uttryckte även att hon vill ha en lyhörd chef som visar genuint intresse för 
medarbetarna. Enligt Universum (2016) värdesätter Generation Y att känna sig 
omhändertagna och värdefulla av sin chef. Även en nyanställda hos Northvolt nämnde att det 
är viktigt att en chef ser sina medarbetare. En respondent bland medarbetarna hos Alimak 
nämnde också att hon värdesätter trivseln med sin chef och konstaterade att hon vill att chefen 
ska vara lyhörd. Enligt två medarbetarna hos Alimak finns det brister på lyhördhet hos några 
chefer på företaget. En av dessa nämnde att hon har upplevt att de negligerar om medarbetare 
konstaterar att det är för hög arbetsbelastning och tidsbrist för att hinna slutföra 
arbetsuppgifter. Den andre medarbetaren, som arbetar i produktionen, har upplevt att de 
anställda i produktionen är åsidosatta i företaget. Han menade att en del av cheferna inte är 
lyhörda för deras behov och önskemål. Forskarna av denna studie tror att lyhördhet för 
medarbetarnas behov kommer att öka deras arbetsnöjdhet. Respondenten nämnde att de under 
lång tid har haft önskemål att få åka till en plats där en av Alimaks hissar är installerade för att 
få se en färdigmonterad hiss. Han menade att det både skulle vara intressant samt lärorikt för 
att deras förståelse för deras befintliga arbetsuppgifter skulle öka. De har relativt repetitiva 
arbetsuppgifter som de har lärt sig att utföra, men för vissa uppgifter saknas det kunskap om 
varför de ska utföras. Han menade att ett sådant besök skulle medföra kunskap för deras 
nuvarande arbete.  
 
Det är viktigt att samtliga chefer på Alimak är lyhörda och kommunicerar med sina 
medarbetare eftersom det är viktigt att chefer förstår vilka behov de anställda har. 
Medarbetares behov på en arbetsplats är individuella och kan variera mycket (Dobre, 2013). 
Enligt Dobre (2013) är det viktigt att företagets medarbetare har förtroende för sin chef vilket 
ökar betydelsen för att Alimak bör förbättra chefernas lyhördhet. Dock nämnde en 
medarbetare som arbetar som mellanchef hos Alimak att han har förtroende för Alimaks 
ledning. Detta visar på att inte samtliga medarbetare i företaget har en negativ syn på 
cheferna, utan det kan vara ett fåtal chefer som skapar denna negativa uppfattning hos några 
medarbetare.  
 
Tre studenter nämnde att de anser att en chefs ledarskapsstil är viktig. De efterfrågar en 
coachande stil, därmed ingen chef som endast delegerar ut arbetsuppgifter. Enligt Dyhre 
(2010) vill Generation Y ha chefer med en coachande ledarstil, där fokuset är på 
kommunikation. Eftersom denna teori bekräftar empirin, bör Alimaks chefer ha denna 
ledarskapsstil för att attrahera den yngre generationen. Enligt Parment och Dyhre (2009, s. 92) 
ingår ledarskapsattityder i företagskulturen. Av denna anledning är det viktigt att Alimaks 
medarbetare är nöjda med chefernas ledarskapsstilar även för att företagskulturen ska vara 
positiv på företaget. Medarbetarna hos Alimak nämnde inte vilken ledarskapsstil de 
efterfrågar eller hur de upplever de befintliga chefernas ledarskapsstilar. Dock utbildas 
Alimaks chefer kontinuerligt, vilket forskarna av denna studie anser att de bör fortsätta göra 
för att deras ledarskap ska upplevas positiv hos medarbetarna. Enligt Dobre (2013) kan även 
ett korrekt ledarskap öka arbetsmotivationen hos medarbetarna. Han menar att beröm och 
återkoppling på prestationer upplevs positivt hos medarbetare. En student nämnde att han 
uppskattar detta beteende hos en chef. Han menade att han tycker att det är viktigt att en chef 
uppmuntrar prestationer. Denna student konstaterade även att det är viktigt att individuella 
prestationer uppmärksammas och inte endast gruppvis. 
 
Utöver att chefer bör vara lyhörda, ha en coachande ledarskapsstil och ge beröm är det viktigt 
att de kommunicerar med medarbetarna. En mellanchef hos Alimak har upplevt att några 
medarbetare är missnöjda med att företaget inte erbjuder friskvård. Han nämnde att företaget 
har jättemycket friskvårdsförmåner men att han har vetskap om att cheferna på företaget kan 
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bli bättre på att kommunicera ut deras personalförmåner. Forskarna av denna studie anser att 
intern kommunikation i företag är viktigt och att Alimak bör förbättra det för att uppnå högre 
arbetsnöjdhet hos medarbetarna. Genom att medarbetarna har kännedom om samtliga 
personalförmåner kan det även medföra positiv marknadsföring om de talar om företaget med 
bekanta. 
 
Sammanfattningsvis anser både studenter, medarbetare hos Alimak samt en nyanställd hos 
Northvolt att det är betydande med ett bra ledarskap i företag. Lyhördhet för medarbetarnas 
individuella behov bör samtliga chefer hos Alimak fokusera på. Det finns 
förbättringspotential hos en del av Alimaks chefer gällande deras lyhördhet för medarbetarnas 
åsikter och önskemål. Enligt Dobre (2013) är det viktigt att företag skapar ett starkt och 
positivt förhållande med medarbetarna för att lyckas behålla de. Cheferna på Alimak bör även 
ha en coachande ledarskapsstil samt ge beröm för prestationer eftersom Generation Y, som är 
en attraktiv målgrupp, efterfrågar det. Utöver detta är det viktigt att cheferna hos Alimak 
kommunicerar företagets erbjudanden med medarbetarna för att öka deras arbetsnöjdhet som i 
sin tur kan bidra till positiv marknadsföring.  
 
5.2.2.4 Finansiella faktorer 
Enligt empirin från studenterna finns det många likheter kring uppfattningen om hur stor 
betydelse lönen har i ett arbete. Samtliga respondenter nämnde att lönen inte kommer att vara 
den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare i nuläget eller när de är nyutexaminerade. Tre av 
dessa studenter menade att lönen inte kommer att vara deras huvudfokus efter examen, men 
att det kommer ha större betydelse senare i arbetslivet. Enligt Dobre (2013) kan löner påverka 
anställdas arbetsnöjdhet positivt, vilket kan medföra att de väljer att stanna på en arbetsplats. 
En nyanställd hos Northvolt nämnde att han anser att lönen har stor betydelse. Detta visar på 
att lönen möjligtvis får en större betydelse senare i arbetslivet, men att det inte uppfattas som 
en viktig faktor för studenter som är nyutexaminerade. Dock nämnde den andra respondenten 
bland de nyanställda hos Northvolt att han anser att lönen har mindre betydelse än andra 
faktorer vid val av arbetsgivare. Detta innebär att uppfattningen om lönens betydelse är 
individuell och kan skiljas åt mellan medarbetare. 
 
Gällande hur löner och bonusar påverkar arbetsmotivation hade studenterna i empirin olika 
uppfattningar om det. Tre respondenter ansåg att lönen påverkar deras arbetsmotivation. De 
menade att högre lön innebär högre förväntningarna på dem, vilket medför att de motiveras 
till att prestera bättre. Två respondenter är tveksamma till att finansiella faktorer påverkar 
deras arbetsmotivation, utan tror istället att icke-finansiella faktorer exempelvis 
karriärmöjligheter, har större påverkan. Enligt Dobre (2013) har medarbetare individuella 
behov och drivkrafter på en arbetsplats, vilket innebär att en del motiveras av finansiella 
faktorer medan andra motiveras av icke-finansiella faktorer. Av denna anledning är det viktigt 
att chefer är lyhörda för medarbetarnas behov för att säkerställa att de har hög arbetsnöjdhet 
samt motivation till att prestera på arbetsplatsen.  
 
De tre studenterna som ansåg att lönen påverkar deras arbetsmotivation hade även samma 
uppfattning om hur bonusar påverkar motivationen. Dock hade de olika uppfattningar kring 
huruvida bonusar i ett företag bör vara individuella eller gemensamma för medarbetare. En av 
dessa studenter menade att hans arbetsmotivation ökar mer om han ensam eller tillsammans 
med sin avdelning får en belöning. Han ansåg att gemensamma bonusar till en stor grupp inte 
medför uppmärksamhet för medarbetarnas individuella prestationer. De andra två studenterna 
ansåg att individuella bonusar bör undvikas i företag. Den ena respondenten menade att hon 
kommer att få press på sig att prestera genom att ha vetskap om att det finns sådana bonusar, 
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vilket kan medföra prestationsångest. Den andra respondenten menade att individuella 
bonusar kan resultera i intern konkurrens i företag. Han ansåg att gemensamma bonusar 
iställer främjar samarbete och förbättrar arbetsklimatet.  
 
I empirin för medarbetarna hos Alimak framkom det att majoriteten motiveras av bonusar. 
Detta innebär att de har en positiv uppfattning om företagets bonussystem som 
implementerades i januari 2019. En respondent nämnde dock att han inte personligen 
värdesätter detta bonussystem, men tror att majoriteten av medarbetarna uppskattar det. Detta 
innebär att även bland medarbetare hos Alimak förekommer det olika uppfattningar om hur 
finansiella faktorer påverkar arbetsmotivationen. Denna respondent är dock en mellanchef, 
vilket innebär att han med stor sannolikhet har en högre lön än de resterande sju 
respondenterna och av den anledningen möjligtvis inte värdesätter en bonus på samma sätt 
som de med lägre inkomst.  
 
Alimak har ett gemensamt bonussystem, där samtliga medarbetare får ta del av vinsten ifall 
de uppnår målet. Forskarna av denna studie anser att det är positivt att företaget har ett 
gemensamt bonussystem och inte individuella bonusar. I försäljningsbranschen är det vanligt 
att erbjuda provisioner, men detta erbjuder inte Alimak sina säljare. Det kan vara positivt för 
att undvika intern konkurrens samt för att inte samarbetsviljan mellan medarbetarna ska 
försämras. Eftersom ett flertal medarbetare hos Alimak anser att sammanhållningen i 
företaget bör förbättras, kan sådana bonusar bidra negativt till arbetsmiljön. Även 
avdelningsvis bonus bör undvikas eftersom det kan medföra att avdelningar endast fokuserar 
på sina uppsatta mål och inte tar hänsyn till att dessa mål möjligtvis kan stå i konflikt till 
andra avdelningars mål. Om avdelningsvis bonus implementeras skulle det med hög 
sannolikhet missgynna samarbetsviljan mellan avdelningarna på företaget.  
 
Sammanfattningsvis tror forskarna av denna studie att Alimaks bonussystem kan bidra till 
bättre sammanhållning mellan samtliga medarbetare, eftersom de arbetar tillsammans för att 
uppnå ett mål. Gällande lönenivåerna rekommenderar forskarna att företaget fortsätter erbjuda 
samma löner till medarbetarna, eftersom enligt Alimaks ledning har företaget 
marknadsmässiga löner för både tjänstemännen och de kollektivanställda. 
 
5.2.2.5 Icke-finansiella faktorer 
Gällande icke-finansiella personalförmåner framkom det både likheter och olikheter mellan 
uppfattningar hos urvalsgrupperna. De som uppskattar personalförmåner mest utifrån denna 
studies empiri är medarbetarna hos Alimak. Samtliga studenterna var eniga om att det inte 
påverkar deras val av arbetsgivare men tre av dem menade på att det kan vara ett mervärde. 
Även medarbetarna hos Alimak menade att förmåner är en av flera faktorer som gör ett 
företag attraktivt, det är dock inte den viktigaste faktorn men ett mervärde som bidrar till 
företagets attraktivitet.  

Att personalförmåner ses som ett mervärde och inte något avgörande stämmer överens med 
det som Mitchell (2001) tar upp gällande att det är många olika faktorer som påverkar hur 
medarbetare trivs på en arbetsplats, bland annat förmåner. Ett flertal medarbetare hos Alimak 
menade att de tror att förmåner bidrar till bra marknadsföring för företaget och en av dem 
berättade att när hon vanligtvis rekommenderar Alimak som arbetsplats lyfter hon fram de 
förmåner som företaget erbjuder. Därför kan förmåner som uppskattas av medarbetarna göra 
en arbetsplats mer attraktivt även i utomståendes ögon. 

Genom empirin framkom det att flera studenter uppskattar att företag erbjuder 
friskvårdsförmåner och att anställda på Alimak värderar sådana förmåner högt. En av 
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respondenterna nämnde att den friskvård som medarbetarna gör tillsammans, det vill säga 
Alimak IF, är särskild bra eftersom det förutom att bidra till medarbetarnas hälsa även bidrar 
till sammanhållning på företaget. Även en nyanställd hos Northvolt uppskattar 
friskvårdsförmåner som Northvolt erbjuder. Detta visar på att sådana förmåner uppfattas som 
attraktiva hos arbetstagare. Enligt Dobre (2013) kan även arbetsmotivationen hos medarbetare 
öka tack vare icke-finansiella faktorer.  

De anställda på Alimak är i dagsläget nöjda med de förmåner som erbjuds men det som 
önskas ytterligare av ett par respondenter är tand- och sjukvårdsförsäkring. Sedan 1 april, det 
vill säga efter att intervjuerna med medarbetarna hos Alimak genomfördes, implementerade 
företaget en ny personalförmån, vilket är tandvårdsbidrag. Samtliga medarbetare erbjuds 1 
000 SEK per år att spendera på tandvård. Detta är positivt eftersom det kan medföra att 
Alimak uppfattas som ett mer attraktivt företag i den ökade konkurrensen i Skellefteå. En 
medarbetare på Alimak påpekade att bland annat företagen Rönnskär och Boliden erbjuder 
sina medarbetare tandvårdsbidrag. 
 
Gällande sjukvårdsförsäkring nämnde även en av de nyanställda på Northvolt att han anser att 
det är en attraktiv personalförmån och att han har fått den förmånen genom tjänsten hos 
företaget. Det forskarna tycker är viktigt att tänka på är att den anställda på Northvolt har en 
hög position i företaget och därför är det inte säkert att samtliga anställda hos Northvolt 
kommer att erbjudas sjukvårdsförsäkring. Möjligtvis kan det vara en förmån som endast de i 
ledningsgruppen blir erbjudna. Forskarna av denna studie anser att sjukvårdsförsäkring är en 
bra förmån både för de anställda samt ur företagets perspektiv, eftersom om en skada uppstår 
för en medarbetare har denne möjlighet att vårdas snabbt och kan undvika långa väntetider 
inom sjukvården. Detta innebär att medarbetaren undviker lång sjukskrivning, vilket även 
gynnar företaget eftersom det är kostsamt att ha sjukskrivna anställda. Forskarna anser dock 
att Alimak inte bör erbjuda sjukvårdsförsäkring till samtliga medarbetare, eftersom det blir för 
kostsamt för företaget att erbjuda det till 380 anställda. Enligt flera offerter från 
försäkringsbolag kostar sjukvårdsförsäkringar strax över 3000 SEK per person och år. Detta 
skulle innebära en årlig totalkostnad på cirka 1 300 000 SEK för företaget. 
Sjukvårdsförsäkring är en personalförmån som måste beskattas, vilket även innebär en 
kostnad för de anställda. Samtliga medarbetare förmånsbeskattas med cirka 2 000 SEK per år. 
I nuläget har endast ledningsgruppen denna förmån, vilket forskarna anser att de bör fortsätta 
ha.  
 
Sammanfattningsvis anser forskarna av denna studie att Alimak erbjuder ett bra och brett 
utbud av personalförmåner som medarbetarna uppskattar. Forskarna ser inte att företaget har 
behov av att erbjuda några fler förmåner, utan de bör fortsätta med samma utbud som finns i 
nuläget. Ur empirin framkom det att personalförmåner inte uppfattas som en avgörande faktor 
vid val av arbetsgivare men medför en ökad attraktion hos en arbetsgivare. Detta innebär att 
Alimaks utbud av förmåner med hög sannolikhet påverkar deras arbetsgivarvarumärke 
positivt.  
 
5.2.2.6 Balans mellan arbete och fritid 
För att medarbetare ska trivas på sin arbetsplats är det betydande att företag kan erbjuda en 
bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs. Enligt Waghamare et al. (2013) är balansen mellan 
privatliv och arbete en utav de viktigaste faktorerna för att behålla sin personal. Mitchell 
(2001) menar på att stress och överbelastning på arbetet riskerar att skapa missnöje hos 
medarbetarna och på grund av det kan balansen mellan arbete och privatliv vara extra viktig 
för medarbetare. Ur empirin framkom det att ett flertal medarbetare hos Alimak i perioder 
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upplever stress och hög arbetsbelastning. En av respondenterna kom med förslaget att för att 
undvika den höga arbetsbelastningen borde företaget bli bättre på att fokusera på en uppgift i 
taget istället för att vilja göra allting samtidigt. Respondenten tillhör Generation Y och enligt 
teorin så föredrar medlemmar i den generationen att fokusera på en uppgift i taget innan de 
går vidare, vilket alltså stämmer väl överens med respondentens åsikt. Det är kanske inte 
möjligt att endast fokusera på en uppgift eftersom företaget kan ha mycket att göra samtidigt 
men det är viktigt att de prioriterar och förmedlar till sina medarbetare vad som ska göras i 
vilken ordning så att arbetsbelastningen inte blir för hög på medarbetarna, eftersom det kan 
leda till stress och missnöjda medarbetare som inte trivs på arbetsplatsen.  
 
I och med att arbetsbelastningen är periodvis hög på Alimak menade flera respondenter att de 
värdesätter balansen mellan arbete och privatliv. En av respondenterna sade att hon vill orka 
utföra saker även när hon kommer hem från arbetet och inte vara tom på energi. I dagsläget 
erbjuder Alimak något som kallas flextid vilket innebär att medarbetarna kan börja arbeta 
mellan vissa tider på morgonen och då beroende på den tiden sluta en viss tid. Detta är något 
som flera respondenter uppskattar och värdesätter. Flextid är något som kan bidra till att 
balansen mellan arbete och privatliv fungerar bättre. Alimak erbjuder även medarbetarna att 
arbeta på valfri plats, det vill säga utanför arbetsplatsen, vid särskilda behov.  

Parment och Dyhre (2009, s. 43) menar på att den tidigare definitionen av var och hur 
medarbetare ska genomföra sitt arbete inte är lika självklar längre och att det idag är viktigt att 
företag kan skapa en balans som fungerar i det samhället vi lever i. Det är viktigt att Alimak 
kan anpassa sig efter olika individers behov eftersom medarbetare värdesätter balansen 
mellan arbete och privatliv olika mycket. Genom intervju med en av de nyanställda hos 
Norhtvolt framkom det att även han anser att en attraktiv arbetsgivare är en som erbjuder en 
fri arbetsmiljö och tillåter att han själv kan bestämma arbetstider och upplägg. Detta visar på 
att en arbetsgivare som erbjuder flexibilitet i arbetet uppfattas som attraktiv.  

Enligt Earle (2003) vill Generation Y ha en arbetsplats som är flexibel, vilket kan innebära att 
de anställda kan styra över sin egen tid. Parment (2008, s. 224) menar även på att denna unga 
generation har en “ny” syn på var och när de kan göra sitt arbete. De efterfrågar möjligheten 
att även kunna genomföra sitt arbete hemifrån och på tider som passar dem. Detta stämmer 
överens med teorin av Waghamare et al. (2013), det vill säga att balansen mellan arbete och 
privatliv är viktig för att medarbetare ska vara nöjda på arbetsplatsen och det stämmer även 
överens med den här studiens empiri.  

Forskarna av denna studie tror att Generation Y värdesätter denna balans mer än vad tidigare 
generationer gör, eftersom de ställer högre krav på sina arbetsgivare och enligt teorin har en 
annan syn på arbetet än vad arbetstagare hade förut. Därför är det viktigt att Alimak fortsätter 
att erbjuda flextid eftersom det i nuläget är något som uppskattas av många medarbetare på 
företaget samt anses vara attraktivt hos Generation Y. Eftersom denna unga generation även 
uppskattar möjligheten att kunna utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen vid önskemål 
bör Alimak fortsätta erbjuda det för sina medarbetare.  
 
 
5.3 Analys av kriterier 
I denna studie har forskarna beaktat ett antal kriterier vid val av respondenter för de olika 
urvalsgrupperna. För den första urvalsgruppen; medarbetarna hos Alimak Group Sweden AB, 
tog forskarna hänsyn till kön, ålder och tjänst vid val av respondenter. Vid val av 
respondenter i den andra urvalsgruppen; nyanställda hos Northvolt AB, beaktade forskarna 
endast ett kriterium, som var att de skulle vara nyanställda på detta företag. För den tredje 
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urvalsgruppen; studenter vid Umeå universitet, tog forskarna hänsyn till tre kriterier. Dessa 
var kön, utbildning samt deras pågående termin. Forskarna av denna studie har nedan 
analyserat tre kriterier; kön, ålder och tjänst, för att kunna dra en slutsats om de är faktorer 
som medför olika preferenser och åsikter om en arbetsgivare. 
 
Forskarna har kommit till insikt att kriteriet kön inte har haft betydelse för respondenternas 
svar i denna studies empiri. Det finns många likheter mellan kvinnors och mäns åsikter och 
preferenser om vad en attraktiv arbetsgivare är. Enligt en undersökning med personer mellan 
18 och 30 år värdesätter kvinnor bra kollegor, intressanta arbetsuppgifter och en chef som är 
bra mer än vad män gör (Johansson, 2017). Detta stämmer inte överens med den här studiens 
empiri, eftersom samtliga studenter som var 18-30 år nämnde att de värdesätter högt 
exempelvis ledarskap på en arbetsplats. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) är dock män 
och kvinnor lika nöjda med sina arbeten, vilket även forskarna av denna studie har kommit 
fram till.  
 
Forskarna har fått vetskap om att kriteriet ålder till viss del har haft betydelse för 
respondenternas svar i denna studie. Respondenterna som ingår i Generation Y har åsikter och 
preferenser som stämmer överens med teorier om denna generation. Dock gav respondenter 
som ingår i Generation X liknande svar som de yngre respondenterna. Enligt Earle (2003) är 
det viktigt att arbetsgivare erbjuder Generation Y en arbetsmiljö som främjar flexibilitet för 
att lyckas behålla och attrahera dem. Eftersom medarbetarna hos Alimak högt värdesätter 
företagets personalförmån flextid visar det på att båda unga och äldre arbetstagare har 
liknande preferenser hos en arbetsgivare. Forskarna fann dock en olikhet gällande 
generationernas preferenser. En student nämnde att han hellre arbetar på ett företag som han 
delar värderingar med än att prioritera en hög lön. Detta bekräftas av undersökningar 
(Universum, 2016) som visar att många unga arbetstagare tar en lägre lön för att arbeta på en 
arbetsplats som matchar deras värderingar. Ingen utav medarbetarna på Alimak nämnde att de 
värderar värderingar högt vid val av arbetsgivare.  
 
Forskarna av denna studie har även kommit till insikt att kriteriet tjänst hos urvalsgrupperna; 
medarbetare hos Alimak och nyanställda hos Northvolt, har haft betydelse till viss del för vad 
de anser är viktigt hos en arbetsgivare. En medarbetare hos Alimak, en mellanchef, 
värdesätter inte företagets bonussystem, vilket majoriteten av de övriga medarbetarna gör. De 
flesta respondenter i dessa urvalsgrupper uppfattar personalförmåner som attraktivt hos en 
arbetsgivare. Dock anser de att det inte är en faktor som är avgörande vid val av arbetsgivare, 
utan istället ett mervärde. En medarbetare med ledningsansvar hos Northvolt värdesätter dock 
inte personalförmåner. Denna respondent samt mellanchefen hos Alimak kan möjligtvis ha 
dessa åsikter om finansiella och icke-finansiella faktorer på grund av att de har en högre tjänst 
än majoriteten av medarbetarna och har därför en högre lön av dessa. Därmed kan en hög lön 
medföra att betydelsen av förmåner blir lägre. 
 

 
5.4 Sammanfattning av analys 
Alimak Group Sweden AB i Skellefteå arbetar bra med employer branding, men det finns 
förbättringspotential inom ett flertal områden. Gällande extern employer branding bör 
företaget marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke i sociala medier i större utsträckning än vad 
de gör i nuläget. De bör även marknadsföra företagets värderingar, utvecklings- och 
karriärmöjligheter samt personalförmåner tydligt på deras hemsida. Alimak deltar årligen på 
arbetsmarknadsmässan LARV, vilket de bör fortsätta med, samt att de bör börja delta vid 
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Uniaden som arrangeras vid Umeå universitet. Genom att marknadsföra sig i sociala medier, 
tydligt marknadsföra sina värderingar och utvecklings- och karriärmöjligheter på hemsidan 
samt årligen delta på arbetsmarknadsmässan Uniaden har Alimak möjlighet att attrahera rätt 
målgrupp, det vill säga Generation Y. Därmed kommer företaget att marknadsföra sitt 
arbetsgivarvarumärke i rätt kommunikationskanaler. Företaget bör även fortsätta att arbeta 
med deras befintliga samarbetsprojekt samt inleda de planerade samarbetsprojekten med 
ingenjörsutbildningen maskinteknik vid Campus Skellefteå och civilingenjörsutbildningen 
maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Eftersom Alimak värdesätter rätt kompetens hos 
arbetssökanden är samarbeten som dessa viktiga.  
 
Alimak marknadsför lediga tjänster på ett flertal rekryteringssajter och på deras hemsida i 
nuläget, vilket de bör fortsätta med. De marknadsför även rekrytering på sociala medier, 
vilket de bör göra i ännu större utsträckning. Eftersom LinkedIn är en kommunikationskanal 
som många potentiella medarbetare använder bör företaget använda den mer i syfte att 
rekrytera rätt medarbetare. Abonnemanget LinkedIn Talent Solutions kan medföra att 
Alimaks rekryteringsprocess effektiviseras. Företaget bör även marknadsföra lediga 
ekonomitjänster på Handelshögskolan vid Umeå universitets studentförening HHUS:s 
hemsida.  
 
Gällande intern employer branding bör Alimak fortsätta erbjuda utvecklings- och 
karriärmöjligheter, eftersom det uppfattas som attraktivt. Företagets svagheter enligt de 
befintliga medarbetarna är företagskulturen och några chefers ledarskap. Alimak bör därför 
förbättra sammanhållningen mellan medarbetarna för att skapa en bättre företagskultur. Det är 
också viktigt att chefernas ledarskapsstil förbättras. Samtliga chefer måste vara lyhörda för 
medarbetarnas åsikter och behov samt förbättra den interna kommunikationen i företaget. 
Dock bör det konstateras att det inte är samtliga chefer som har behov av att förändra sitt 
ledarskap. Om sammanhållningen och chefernas ledarskap förbättras kommer trivseln att öka 
hos medarbetarna samt möjligtvis även deras arbetsmotivation.  
 
Alimak bör behålla deras bonussystem och utbud av personalförmåner, eftersom det 
uppskattas hos befintliga medarbetare. Många potentiella medarbetare uppfattar bonusar som 
något positivt som kan öka deras arbetsmotivation. Även företagets utbud av 
personalförmåner bör behållas, eftersom medarbetarna uppskattar det mycket och detta utbud 
inkluderar sådana förmåner som många potentiella medarbetare efterfrågar. Alimaks 
personalförmåner medför att medarbetarnas trivsel ökar. Företag bör även fortsätta erbjuda 
medarbetarna flextid och möjlighet att arbeta utanför arbetsplatsen vid särskilda behov. Detta 
uppfattas som attraktivt hos både befintliga medarbetare och Generation Y, som är en 
attraktiv målgrupp för Alimak. 
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Figur 5. Reviderad teorimodell (figur 1 och 4) som sammanfattar Alimaks framtida 
strategiska arbete med employer branding, där målsättningen är att bli en attraktiv 
arbetsgivare. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 62	

6. Diskussion och slutsats 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis denna studies praktiska bidrag. Utifrån studiens 
problemformulering och syfte har forskarna kommit fram till ett antal rekommendationer till 
det utvalda företaget Alimak Group Sweden AB i Skellefteå. Rekommendationerna är 
indelade i två delar; extern och intern employer branding. Fortsättningsvis presenteras 
studiens teoretiska bidrag och forskarnas förslag till vidare forskning. Avslutningsvis i detta 
kapitel presenteras studiens slutsats. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Rekommendationer 
 
6.1.1 Extern employer branding 
Gällande förbättring av Alimaks strategiska arbete med extern employer branding bör 
företaget använda sociala medier i större utsträckning än vad de gör i nuläget. De bör fortsätta 
att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke på LinkedIn samt börja använda Facebook och 
Instagram mer än vad de gör i dagsläget. Gällande Facebook och Instagram rekommenderar 
forskarna av denna studie att företaget uppdaterar olika arbetssituationer med medarbetare på 
arbetsplatsen. Förslagsvis kan de uppdatera bilder och videos på medarbetare med en kort 
presentation om deras arbetsuppgifter. Detta skulle innebära att Alimak kan skapa innehåll 
som uppfattas som personligt, vilket kan bidra till att det skapas bra attityder kring företaget 
som i sin tur kan medför att de uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det är även positivt att 
företaget marknadsför stolta medarbetare, men vid beaktande av GDPR. Anledningen till 
detta är att sådan marknadsföring anses vara en viktig del i arbetet med employer branding. 
Forskarna av denna studie rekommenderar även att företaget marknadsför Alimak IF och 
evenemang, förslagsvis firmafesten, på Facebook och Instagram. Detta kan medföra att 
besökare på sociala medier uppfattar att det råder gemenskap och hög trivsel hos företaget, 
vilket värderas högt hos många potentiella medarbetare. Om Alimak börjar använda sociala 
medier i större utsträckning än vad de gör i nuläget, kommer de ha möjlighet att attrahera rätt 
målgrupp och marknadsföra arbetsgivarvarumärket för fler potentiella medarbetare.  
 
Forskarna av denna studie rekommenderar även att Alimak måste förbättra sin hemsida, där 
de tydliggör sina värderingar samt utvecklings- och karriärmöjligheter i företaget. Eftersom 
Generation Y, som är en attraktiv målgrupp för företaget, värdesätter företags värderingar är 
detta viktigt. På grund av detta bör företaget även marknadsföra värderingar internt i 
företaget, vilket medför att medarbetarna har möjlighet att relatera till dem. Även utvecklings- 
och karriärmöjligheter bör marknadsföras tydligt på hemsidan, eftersom Generation Y 
värdesätter sådana möjligheter hos företag. Om Alimak marknadsför både sina värderingar 
samt utvecklings- och karriärmöjligheter på hemsidan har de möjlighet att attrahera rätt 
målgrupp samt förbättra marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket.  

Ytterligare en rekommendation är att Alimak bör marknadsföra sina personalförmåner på 
hemsidan eftersom förmåner kan öka arbetsgivarens attraktion hos potentiella medarbetare. I 
empirin framkom det att majoriteten av de befintliga och potentiella medarbetarna uppskattar 
personalförmåner. Detta visar på att attraktionen av Alimak som arbetsgivare kan öka genom 
sådan marknadsföring. 
 
Förutom att marknadsföra företagets värderingar, utvecklings- och karriärmöjligheter samt 
personalförmåner på hemsidan, bör Alimak även marknadsföra det på sociala medier. Detta är 
viktigt eftersom samtliga kommunikationskanaler bör förmedla företagets värdeerbjudande på 
samma sätt för att det ska uppfattas som trovärdigt. 
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Alimak deltar årligen på arbetsmarknadsmässan LARV, vilket de bör fortsätta med. Forskarna 
av denna studie rekommenderar företaget att även delta årligen på Uniaden som arrangeras 
vid Umeå universitet. Genom att delta på Uniaden har de möjlighet att marknadsföra 
arbetsgivarvarumärket i Umeå. Eftersom många på Umeå universitet studerar inom de 
områden som Alimak rekryterar inom uppfattas de som potentiella medarbetare för företaget, 
vilket innebär att företaget har möjlighet att attrahera rätt målgrupp vid denna mässa. I nuläget 
marknadsför Alimak att de erbjuder praktikplatser och traineeprogram vid Luleå tekniska 
universitet, vilket de bör fortsätta med, men de bör även börja marknadsföra detta på Umeå 
universitet. Om företaget börjar delta vid Uniaden har de möjlighet att göra detta samt 
marknadsföra sina lediga tjänster till besökarna. Eftersom Uniaden erbjuder företag att delta i 
evenemang från september till mässdagen i januari, har Alimak möjlighet att inte endast delta 
på Uniadens mässdag utan även på många andra evenemang där de har möjlighet att knyta 
kontakter med studenter. Detta kan vara en grund för kommande rekryteringar. Uniaden 
erbjuder även de deltagande företagen möjlighet till kontaktsamtal med studenter utan extra 
kostnad. Detta innebär att studenter får skicka in sina CV och/eller personliga brev till företag 
som de är intresserade av att träffa under mässdagen. Sedan får företagen själva välja ut ett 
antal intressanta studenter och prata mer med, vilket kan skapa en grund för kommande 
rekryteringar. Forskarna rekommenderar Alimak att utöver Uniadens mässdag även delta vid 
evenemangen innan denna mässdag samt att tacka ja till kontaktsamtal.  

Alimak har ett flertal pågående samarbetsprojekt med föreningar, skolor och universitet. Dock 
saknas det samarbeten med universitet där syftet är att säkerställa att utbildningarnas innehåll 
speglar företagets kompetensbehov. Sådana samarbeten är viktiga för Alimak eftersom de har 
identifierat sitt kompetensbehov och insett att de efterfrågar kompetens som inte erbjuds i 
universitetsutbildningar. Forskarna av denna studie rekommenderar att företagets pågående 
planer om att inleda samarbetsprojekt med ingenjörsutbildningen maskinteknik vid Campus 
Skellefteå och civilingenjörsutbildningen maskinteknik vid Luleå tekniska universitet bör 
förverkligas. Alimak kommer med stor sannolikhet att gynnas av dessa samarbeten, eftersom 
de värdesätter kompetens hos arbetssökanden. Dessa samarbeten kommer även att medföra 
marknadsföring av företagets arbetsgivarvarumärke på dessa utbildningar. 
 
Forskarna rekommenderar att Alimak anställer en medarbetare som enbart ansvarar för 
företagets marknadsföring av arbetsgivarvarumärket, vilket i nuläget saknas. Detta är 
betydande eftersom förbättringspotentialen är stor hos företaget gällande deras arbete med 
employer branding för att attrahera och rekrytera potentiella medarbetare.  
 
Vid rekrytering bör Alimak fortsätta annonsera lediga tjänster på klassiska 
rekryteringssajter, exempelvis Platsbanken och Blocket-jobb, sin hemsida samt sociala 
medier. Det framkom i empirin att ett flertal studenter besöker sådana 
kommunikationskanaler vid sökande av jobb. Gällande sociala medier rekommenderar 
forskarna att Alimak köper rekryteringsabonnemanget LinkedIn Talent Solutions. Detta 
verktyg på LinkedIn hjälper rekryteraren att hitta kvalificerade kandidater på ett snabbare och 
smidigare sätt, vilket innebär att rekryteringsprocessen effektiviseras. Alimak bör testa att 
använda detta verktyg under en period och sedan utvärdera hur rekryteringsprocessen har 
påverkats.  
 
Utöver detta rekommenderar forskarna att Alimak bör samarbeta med Umeå universitet vid 
marknadsföring av rekrytering. Eftersom det är främst ekonomistudenter vid detta universitet 
som Alimak uppfattar som potentiella medarbetare bör de samarbeta med Handelshögskolan 
vid Umeå universitets studentförening, HHUS. Denna studentförenings hemsida har en flik 
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“Lediga jobb” där företags lediga tjänster marknadsförs. Alimak bör kontakta HHUS när de 
har en ledig tjänst inom ekonomi. De behöver endast skicka en länk till en beskrivning av 
tjänsten så marknadsförs det på deras hemsida. Detta medför tydlig marknadsföring mot 
potentiella medarbetare vid Umeå universitet.  
 
Forskarna anser att Alimak inte bör inleda fler samarbeten med rekryteringsföretag, utan 
istället förbättra marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket. Genom att attraktionen av 
arbetsgivarvarumärket ökar tror forskarna att det kommer att medföra effektivare 
rekryteringsprocesser. Fler potentiella medarbetare kommer att ha kännedom om Alimak 
genom förbättrad marknadsföring av arbetsgivarvarumärket, vilket innebär att fler kommer 
söka företagets lediga tjänster. Kontinuerlig marknadsföring mot potentiella medarbetare 
kommer därmed att gynna framtida rekryteringar. 
 
6.1.2 Intern employer branding 
Gällande förbättring av Alimaks strategiska arbete med intern employer branding bör 
företaget arbeta för att förbättra sammanhållningen mellan medarbetarna så att 
företagskulturen ska uppfattas mer positiv. Företagets sammanhållning behöver främst 
förbättras mellan tjänstemännen och de kollektivanställda. Av denna anledning 
rekommenderar forskarna av denna studie att företaget bör anordna teambuilding-dagar, där 
två avdelningar har gemensamma aktiviteter. Forskarna anser att en avdelning ska vara med 
tjänstemän och en med kollektivanställda, exempelvis ekonomiavdelningen och 
godsmottagningsavdelningen. Detta skulle medföra att medarbetarna får umgås med sådana 
som de inte träffar dagligen på arbetsplatsen, vilket kan medföra en bättre stämning på 
företaget samt att den uppdelning som råder mellan tjänstemännen och de kollektivanställda 
raseras. Forskarna tror att teambuilding-dagar och liknande aktiviteter medför en bättre trivsel 
hos medarbetarna och att företagskulturen uppfattas mer positiv. Detta är även viktigt ur ett 
marknadsföringsperspektiv, eftersom medarbetare vanligtvis talar med andra om sina 
arbetsplatser. Det rekommenderas även att Alimak börjar erbjuda praktikdagar för 
medarbetarna på andra avdelningar än sina egna, vid de fall där de samarbetar med andra 
avdelningar. Detta skulle medföra att medarbetarna får en ökad förståelse för deras kollegors 
arbete. Det skulle även kunna medföra en förbättrad sammanhållning på företaget när de 
besöker andra avdelningar och umgås med medarbetare som de inte arbetar och träffar 
dagligen. 
 
Avslutningsvis rekommenderar forskarna av denna studie att några chefers ledarskap bör 
förbättras hos Alimak. Samtliga bör vara lyhörda för medarbetarnas behov och önskemål. 
Detta skulle med stor sannolikhet medföra en ökad trivsel hos medarbetarna, som i sin tur kan 
påverka deras arbetsmotivation positivt. Både företagets befintliga medarbetare och 
Generation Y värdesätter goda relationer med sina chefer. Av denna anledning är det viktigt 
att cheferna på företaget uppfattas som lyhörda och kommunicerar med sina medarbetare för 
att Alimak ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En medarbetare på företaget nämnde 
att mentorskap kan vara positivt för att medarbetarna ska kunna ha en dialog om behov och 
önskemål med en mentor och kontinuerligt ha uppföljning. Forskarna anser att om samtliga 
chefer är lyhörda och kommunicerar bra med sina medarbetare kan varje chef på Alimak 
agera mentor för sina medarbetare på avdelningen och därför finns det inget behov av att utse 
en särskild person för rollen som mentor. 
 
Företagets chefer går kontinuerligt på utbildningar gällande ledarskap, vilket de bör fortsätta 
med. Utöver detta bör Alimaks ledning ta upp detta med samtliga chefer, där även 
mellanchefer inkluderas, och framföra betydelsen av att de fokuserar på relationen och 



	 65	

bemötandet med medarbetarna. Ytterligare en rekommendation till cheferna är att de bör 
förbättra den interna kommunikationen och marknadsföringen för de anställda. Med detta 
menar forskarna att de tydligt bör marknadsföra sina personalförmåner samt andra 
erbjudanden för medarbetarna, eftersom det i nuläget finns brister i detta arbete. Om samtliga 
befintliga medarbetare har kännedom om alla företagets erbjudanden kommer de med stor 
sannolikhet att uppfatta Alimak som en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Detta är även positivt 
ur ett marknadsföringsperspektiv, eftersom de möjligtvis talar gott om deras 
personalerbjudanden till andra utanför företaget. 
 
 
6.2 Teoretiskt bidrag 
Utifrån den tidigare forskningen om employer branding samt tidigare gjorda studier 
identifierade forskarna ett gap vilket var att få studier har involverat både befintliga och 
potentiella medarbetare samt analyserat ett specifikt företag. För att lyckas med det 
strategiska arbetet med employer branding är det viktigt att ett företag fokuserar på både den 
interna och externa delen. Denna studie bidrar med kunskap inom området employer branding 
genom att involvera både befintliga och potentiella medarbetare, vilket skiljer studien från 
många tidigare gjorda studier. Forskarna har studerat både befintliga och potentiella 
medarbetares åsikter och preferenser i frågan om vad som gör en arbetsgivare attraktiv och 
menar därför på att studien bidrar till ny kunskap gällande vad ett företag behöver arbeta med 
för att vara en attraktiv arbetsgivare både ur befintliga och potentiella anställdas ögon.  
 
Resultatet av studien visar att för att lyckas behålla sina befintliga medarbetare krävs det att 
ett företag identifierar vad de anställda anser är viktigt för att trivsel ska uppstå på 
arbetsplatsen som motiverar deras arbetsmotivation. Denna studie bidrar med kunskap om att 
medarbetare i både Generation X och Y värdesätter särskilt mycket utvecklingsmöjligheter, 
bra ledarskap samt god stämning inom ett företag. Genom denna studie framkom det att god 
stämning skapas främst genom bra sammanhållning mellan medarbetarna på ett företag. 
 
Denna studie bidrar även med kunskap om att det är betydande att företag väljer rätt 
kommunikationskanaler utifrån den målgrupp de vill nå. Eftersom det finns många kanaler att 
använda bör företag studera vilka kanaler som den målgrupp de uppfattar som attraktiv 
använder. Detta stöds av Kaplan och Haenlein (2009, s. 65), som menar att det är betydande 
att använda sig av de kommunikationskanaler som den aktuella målgruppen använder. Denna 
studie bidrar även med kunskap om att det är särskilt stor betydelse av en arbetsgivare att 
använda rätt kommunikationskanaler för att attrahera Generation Y. Anledning till detta är att 
betydligt fler i Generation Y använder sociala medier än Generation X och eftersom det finns 
många sociala mediekanaler är det av stor vikt att företag studerar vilka som är mest optimala 
att använda. Enligt Universum (2014) är det mer komplext att kommunicera med yngre 
medarbetare eftersom fler kommunikationskanaler slåss om deras uppmärksamhet. Dessutom 
finns det många plattformar att använda för att nå universitetsstudenter som ingår i 
Generation Y, bland annat arbetsmarknadsmässor och samarbetsprojekt med universitet. 
Detta innebär att det kan vara svårt att besluta om vilka kanaler som är de mest optimala att 
använda för att attrahera Generation Y.  
 
Denna studie bidrar också med kunskap om att det är särskilt viktigt att företag marknadsför 
rätt innehåll mot Generation Y. Det finns skillnader mellan vad Generation Y och X 
värdesätter hos en arbetsgivare. Enligt studiens teori och empiri värdesätter Generation Y 
värderingar hos en arbetsgivare högre än Generation X. Detta innebär att företag bör 
marknadsföra detta för att öka deras attraktion hos dessa unga potentiella medarbetare.  
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Studien bidrar även med en figur som tydligt visar på att för att lyckas vara en attraktiv 
arbetsgivare är det nödvändigt att arbeta med både extern och intern employer branding.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning  
Denna studie innehåller avgränsningar på grund av tidsbegränsning och ämnets breda 
omfattning. Läsaren kan läsa om dessa avgränsningar i studiens första avsnitt. En del av dessa 
avgränsningar kan studeras i framtida forskning. 
 
En begränsning är att endast Alimak Group Sweden AB i Skellefteå har studerats i denna 
studie. Framtida forskning skulle kunna sträcka sig över fler av Alimaks fabriker och kontor 
för att möjliggöra ett större geografiskt omfång. Detta kan vara intressant för att skapa en 
förståelse för hur de resterande Alimaks fabriker och kontor i världen arbetar med employer 
branding samt hur deras fokus på employer branding påverkas av konkurrenssituation och 
kompetensbehov i respektive land.  
 
Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att studera en miljö där konkurrensen redan 
har ökat kraftigt, för att se i vilken utsträckning olika företag har påverkats av det. I detta 
förslag inkluderas att företag i olika branscher ska studeras för att förstå hur de påverkas av en 
sådan förändrad miljö. Genom detta kan det skapas en förståelse för om det finns skillnader 
beroende på bransch eller om samtliga påverkas på ett liknande sätt av ökad konkurrens. 
Detta kan även leda till slutsatser om huruvida typ av bransch är en avgörande faktor för 
olikheter av konkurrenspåverkan eller om det förekommer andra faktorer som medför att 
vissa företag påverkas av en sådan miljö, medan andra möjligtvis inte gör det. Detta förslag 
skulle innebära att fler företag studeras i en och samma miljö. 
 
Avslutningsvis är ett förslag till vidare forskning att undersöka huruvida det finns geografiska 
skillnader i hur individer prioriterar beroende på var de kommer ifrån. Det är möjligt att 
exempelvis kulturella skillnader påverkar individers preferenser hos en arbetsgivare samt 
deras arbetsmotivation. 
 
6.4 Samhälleliga implikationer 
Forskarna vill belysa vad studiens påvisade resultat har för effekter på samhället. Denna 
studie bidrar bland annat med kunskap om hur företag kan arbeta med intern employer 
branding för att medarbetarna ska uppleva ökad trivsel och arbetsmotivation. Förbättrat 
strategiskt arbete med intern employer branding, kommer inte endast gynna företagens 
anställda utan även företagens lönsamhet. Detta beror på att ökad trivsel och arbetsmotivation 
hos medarbetare medför med hög sannolikhet högre produktivitet, vilket bidrar till högre 
lönsamhet. Detta innebär att om många företag utvecklar sitt arbete med intern employer 
branding och på så vis ökar sin lönsamhet kommer det att medföra en ökad tillväxt i 
samhället. En av denna studies samhälleliga implikationer är därmed positiv för samhället.  
 
Denna studie bidrar även med kunskap om extern employer branding, bland annat 
marknadsföringsstrategier. På grund av digitaliseringens utveckling är samhället i en tid av 
förändring. För dagens företag är det viktigt att anpassa sina marknadsföringsstrategier i takt 
med denna utveckling. Den här studien bidrar med kunskap till företag om hur de kan följa 
med i utvecklingen och hur de kan marknadsföra sig i dagens samhälle. Studiens 
rekommendationer handlar främst om marknadsföring via sociala medier vilket innebär att 
påverkan på miljön blir obefintlig. Den enda negativa miljöpåverkan forskarna kan se av 
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denna studie är de fysiska resorna som krävs för att ta sig till de arbetsmarknadsmässor som 
ingår i rekommendationerna, dock är det något som Alimak redan i nuläget gör så de bidrar 
egentligen inte till någon ytterligare miljöpåverkan. Av denna anledning anser forskarna att 
denna studie inte bidrar till negativa samhälleliga implikationer. 
 
Forskarna anser att denna studie bidrar till ytterligare en positiv samhällelig implikation. 
Företag som förbättrar sitt arbete med employer branding, både den interna och externa, och 
lyckas öka sin lönsamhet, kommer möjligtvis vara i behov av större arbetskraft. Många av 
dagens företag fokuserar för lite på employer branding, men om detta strategiska arbete 
utvecklas kan det finnas behov av fler medarbetare som arbetar med HR och marknadsföring i 
organisationerna. Detta skulle därmed gynna samhället eftersom arbetslösheten skulle 
reduceras.  
 
 
6.5 Slutsats 
Syftet med denna studie var att beskriva hur företag arbetar strategiskt med employer 
branding samt skapa en struktur för hur de bör arbeta i framtiden. Detta för att säkra deras 
fortsatta framgång genom att behålla sina medarbetare samt attrahera och rekrytera rätt 
personer när konkurrensen mellan företag växer. Forskarna av denna studie avgränsade sig till 
ett specifikt utvalt företag i en konkurrenskraftig miljö. Om detta företag, Alimak Group 
Sweden AB, förbättrar sitt arbete med intern employer branding kommer de ha större 
möjlighet att lyckas behålla de befintliga medarbetarna. Om företaget förbättrar sitt arbete 
med extern employer branding kommer de har större möjlighet att attrahera och rekrytera de 
bästa medarbetarna. Framgångsrikt arbete med employer branding medför att Alimak 
kommer att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Forskarna anser att deras 
rekommendationer har bidragit till att studiens problemformulering har besvarats;  

Hur ska Alimak Group Sweden AB förändra och utveckla sitt strategiska arbete för att vara 
en attraktiv arbetsgivare som behåller sina medarbetare samt attraherar nya när 
konkurrensen ökar?  
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7. Sanningskriterier 
I följande kapitel presenteras de sanningskriterier som forskarna har tagit hänsyn till i denna 
studie. 
___________________________________________________________________________ 
 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 62) är två av de vanligaste kriterierna för bedömning av 
forskning som rör företagsekonomi och management; reliabilitet och validitet. Det finns både 
extern och intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2015, s. 400). Extern reliabilitet handlar om i 
vilken grad resultatet av en studie är replikerbart, det vill säga upprepningsbart, om studien 
skulle göras om igen. Intern reliabilitet innebär att om det är fler än en person som gör studien 
kommer de tillsammans överens om hur information ska tolkas, detta för att säkerställa att 
alla författare gör det på samma sätt. Validitet bedömer hur giltiga slutsatser som gjorts i 
studien är. Även inom detta kriterium finns det både en extern och intern innebörd (Bryman & 
Bell, 2015, s. 400). Extern validitet handlar om i vilken grad studiens resultat går att 
generalisera. Medan intern validitet ser till huruvida det finns ett bra samband mellan 
författarnas observationer och de teoretiska idéer som utvecklats.  
 
Reliabilitet och validitet är dock inte viktiga kriterier gällande att få en uppfattning om 
kvaliteten på en kvalitativ undersökning enligt forskare (Bryman & Bell, 2015, s. 378). En del 
författare anser att kvalitativa och kvantitativa studier ska bedömas och värderas utifrån olika 
kriterier (Bryman & Bell, 2015, s. 380). Enligt Guba & Lincoln (1994, i Bryman & Bell, 
2015, s. 380) finns det en tveksamhet till att tillämpa kriterierna reliabilitet och validitet i 
kvalitativa undersökningar, vilket beror på att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att 
komma fram till en enda bild av den sociala verkligheten. Dessa två författare menar istället 
att det kan finnas mer än en hållbar beskrivning av verkligheten. Även andra författare anser 
att dessa kriterier inte är relevanta för kvalitativa undersökningar, på grund av begreppens 
innebörd (Bryman & Bell, 2015, s. 378). Både reliabilitet och validitet handlar om mätning av 
information, vilket författarna anser inte är relevant för kvalitativa undersökningar. Istället bör 
begreppens innehåll ändras. Kvalitativa undersökningar bör bedömas och värderas utifrån 
kriterierna trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2015, s. 380). 
 
 
7.1 Trovärdighet 
Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
konfirmering. Det första kriteriet, tillförlitlighet, är en motsvarighet till intern validitet. 
Tillförlitlighet har uppnåtts i denna studie genom att delar av det pågående arbetet har 
skickats till samtliga respondenter i undersökningen. Detta innebär att alla respondenter har 
fått ta del av den skrivna empiridelen och haft möjlighet att korrigera deras svar. Därmed kan 
dessa personer försäkra sig om att vår tolkning av intervjumaterialet överensstämmer med 
deras uppfattningar. 

Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet. För att uppnå kriteriet överförbarhet ska 
resultaten från en studie kunna överföras till en annan miljö (Bryman & Bell, 2015, s. 382). 
Forskarna av denna studie har bidragit med noggranna och utförliga beskrivningar och dessa 
resultat kan till viss del användas i en annan miljö. 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet. Pålitlighet har försäkrats i denna studie genom 
att det finns en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Dessa faser är 
exempelvis formulering av forskningsfrågor, val av respondenter och intervjuutskrifter 
(Bryman & Bell, 2015, s. 382). 
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Konfirmering är ett kriterium som handlar om objektivitet. Dock går det inte att få fullständig 
objektivitet i samhällelig forskning (Bryman & Bell, 2015, s. 382). Genom att vi har haft 
denna insikt och försökt säkerställa att vi inte medvetet har låtit våra personliga värderingar 
påverkat slutsatserna av undersökningen kan vi säkerställa att kriteriet konfirmering har 
uppnåtts i denna studie. 
 
 
7.2 Äkthet 
Gällande äkthet talar man om fem olika kriterier; rättvis bild, ontologisk autencitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2017, 
s. 383). Det första kriteriet, rättvis bild, handlar om det ges en tillräcklig rättvis bild av 
respondenternas åsikter i studien (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Det andra kriteriet, 
ontologisk autencitet ser till huruvida studien kan bidra till att respondenterna får en bättre 
förståelse av deras sociala miljö (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Pedagogisk autenticitet 
handlar om studien har hjälpt respondenterna att få ett bättre perspektiv på hur andra 
medlemmar upplever deras gemensamma miljö (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Vidare 
nämner Bryman och Bell (2017, s. 383) att katalytisk autencitet ser till huruvida de som 
deltagit i undersökningen bidragit till att de kan förändra sin situation. Det sista kriteriet, 
taktisk autenticitet, handlar om undersökningen har bidragit till att deltagarna har fått bättre 
möjligheter att vidta de åtgärder som kan behövas.  

I denna studie har dessa kriterier beaktats genom att forskarna bland annat har kontrollerat 
respondenternas svar med dem efter transkribering av intervjuerna. Genom att respondenterna 
har deltagit i denna studie har de även fått en förståelse för undersökningsområdet samt en 
inblick i hur andra respondenter har svarat eftersom de i efterhand har läst empiridelen. 
Forskarna av studien anser också att genom att delta i studien har respondenterna getts 
möjlighet att få sin röst hörd vilket kan bidra till en förändring av deras situation ifall de 
önskar det. 
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Appendix 
Appendix 1. Informationsblad till medarbetare hos Alimak Group Sweden AB 
 
Hej! 
 
Vi heter Amanda Persson och Lovisa Pettersson och studerar fjärde och sista året på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet. I 
nuläget skriver vi vår magisteruppsats i företagsekonomi. Vi skriver om employer branding, 
det vill säga ett företags strategiska arbete med sitt arbetsgivarvarumärke. Syftet med sådant 
arbete är att attrahera och rekrytera potentiella medarbetare samt behålla befintliga 
medarbetare, för att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Vi har valt att studera hur Alimak Group Sweden AB arbetar med employer branding och vad 
de bör utveckla. För att vi ska få en fördjupad förståelse över hur Alimaks medarbetare 
uppfattar företaget ska vi göra intervjuer med ett antal anställda. Vår uppsats kommer senare 
att arkiveras i universitetets publiceringsdatabas, därmed kommer din medverkan i 
undersökningen vara offentlig. I uppsatsen kommer vi att presentera ditt kön, ålder och tjänst 
på Alimak samt dina svar till intervjufrågorna.  
 
Intervjun beräknas ta ca 20-30 min. Följande frågor kommer intervjun baseras på, så läs gärna 
igenom de innan vi träffas så du är förberedd: 

• Hur gammal är du och vilken tjänst har du hos Alimak? 
• Hur länge har du varit anställd hos Alimak? 
• Vad anser du är det viktigaste hos en arbetsgivare? 
• Hur upplever du Alimak som arbetsgivare? 
• Anser du att Alimak är en attraktiv arbetsgivare? 
• Tycker du att något skulle kunna förändras eller förbättras hos Alimak för att de ska 

bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare? 
• Vilka personalförmåner prioriterar du högst av de som Alimak erbjuder? 
• Alimak har infört ett bonussystem för de anställda i januari detta år, vad anser du om 

det? 
• Skulle du vilja ha några personalförmåner som Alimak inte erbjuder idag? 
• Anser du att personalförmåner har en stor betydelse för att göra en arbetsplats 

attraktiv? 

 
Tack för att du vill medverka! 
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Appendix 2. Informationsblad till nyanställda hos Northvolt AB 
 
Hej! 
 
Vi heter Amanda Persson och Lovisa Pettersson och studerar fjärde och sista året på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet. I 
nuläget skriver vi vår magisteruppsats i företagsekonomi. Vi skriver om employer branding, 
det vill säga ett företags strategiska arbete med sitt arbetsgivarvarumärke. Syftet med sådant 
arbete är att attrahera och rekrytera potentiella medarbetare samt behålla befintliga 
medarbetare, för att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Vi har valt att studera hur Alimak Group Sweden AB arbetar med employer branding och vad 
de bör utveckla nu när konkurrensen mellan företag i Skellefteå ökar på grund av Northvolts 
etablering. Vi ska intervjua två nyanställda hos Northvolt för att få en förståelse över valet av 
arbetsgivare.  
 
Vår uppsats kommer senare att arkiveras i Umeå universitets publiceringsdatabas, därmed 
kommer din medverkan i undersökningen vara offentlig. Vi kommer att presentera ditt kön, 
att din tjänst innebär ledningsansvar samt dina intervjusvar.  
 
Intervjun beräknas ta cirka 10-15 min. Följande frågor kommer telefonintervjun baseras på, så 
läs gärna igenom de innan intervjun: 

• Var arbetade du tidigare innan du blev anställd hos Northvolt? Vilken tjänst hade du 
och hur länge var du anställd där? 

• Vilken tjänst har du nu på Northvolt?  
• Vad fick dig att tacka ja till tjänsten hos Northvolt? 
• Vilka styrkor anser du att Northvolt som arbetsgivare har? 
• Fanns det något som gjorde dig tveksam till att börja jobba åt Northvolt? 
• Vad anser du är en attraktiv arbetsgivare?  
• Anser du att lön har en stor betydelse vid val av arbetsgivare?  
• Är personalförmåner viktigt för dig? Vilka i sådana fall? 
• Har Northvolt någon särskild personalförmån som är viktig för dig?  

 
Tack för att du vill medverka!  
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Appendix 3. Informationsblad till studenter vid Umeå universitet 
 
Hej!  
 
Vi heter Amanda Persson och Lovisa Pettersson och studerar fjärde och sista året på 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet. I 
nuläget skriver vi vår magisteruppsats i företagsekonomi. Vi skriver om employer branding, 
det vill säga ett företags strategiska arbete med sitt arbetsgivarvarumärke. Syftet med sådant 
arbete är att attrahera och rekrytera potentiella medarbetare samt behålla befintliga 
medarbetare, för att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Vi har valt att studera hur Alimak Group Sweden AB arbetar med employer branding och vad 
de bör utveckla. Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar inom 
industri- och byggsektorn. 
 
För att vi ska få en fördjupad förståelse över hur studenter tänker kring arbetsgivare när de 
söker jobb samt vad de anser är viktigt på en arbetsplats, ska vi intervjua sex studenter som 
studerar till civilekonom och civilingenjör vid Umeå universitet. Vår uppsats kommer senare 
att arkiveras i universitetets publiceringsdatabas, därmed kommer din medverkan i 
undersökningen vara offentlig. Vi kommer att presentera ditt kön, utbildning, vilken termin 
du studerar i nuläget samt dina intervjusvar. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 10-15 minuter. Följande frågor kommer intervjun baseras på, så 
läs gärna igenom de innan vi träffas så du är förberedd: 

• Vilken utbildning studerar du och vilken termin? 
• Hur söker du lediga jobb? Vilka kanaler använder du? 
• Om du ska söka information om ett företag, hur gör du det? 
• Har du några jobberfarenheter, det vill säga arbetat innan din studietid eller haft 

sommarjobb? 
• Vad anser du är en attraktiv arbetsgivare?  
• Har lön stor betydelse för dig när du söker jobb?  
• Anser du att lön eller bonusar motiverar dig i arbetet? 
• Är det viktigt för dig att det finns utvecklingsmöjligheter inom företaget du arbetar på, 

exempelvis att det finns möjlighet att klättra i företaget?  
• Anser du att ledarskap har en stor betydelse för hur du kommer att trivas på en 

arbetsplats? Är det till exempel viktigt för dig med en bra relation till närmaste chef? 
• Är personalförmåner viktigt för dig? Vilka i sådana fall?  
• Känner du till företaget Alimak i Skellefteå? 

 
Tack för att du vill medverka!  
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Appendix 4. Intervjuguide för medarbetare på Alimak Group Sweden AB 
 

 Intervjufråga  Syfte Rubrik i 
teoriavsnittet 

Koppling 
till 
litteratur 

1. Hur gammal är du och 
vilken tjänst har du hos 
Alimak? 

Bakgrundsfakta   

2. Hur länge har du varit 
anställd hos Alimak? 

Bakgrundsfakta    

3.  Vad anser du är det 
viktigaste hos en 
arbetsgivare? 

Få vetskap om vad de 
värdesätter hos en 
arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 

4. Hur upplever du Alimak 
som arbetsgivare? 

Få vetskap om hur de 
uppfattar Alimak som 
arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 

5.  Anser du att Alimak är en 
attraktiv arbetsgivare?  

Få vetskap om de 
uppfattar Alimak som 
en attraktiv 
arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 

6. Tycker du att något skulle 
kunna förändras eller 
förbättras hos Alimak för 
att de ska bli en ännu mer 
attraktiv arbetsgivare? 

Få vetskap om de anser 
att Alimak har 
svagheter som 
arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 
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7. Vilka personalförmåner 
prioriterar du högst av de 
som Alimak erbjuder? 

Få vetskap om vilka av 
Alimaks 
personalförmåner som 
anses vara mest 
attraktiva. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 
Parment & 
Dyhre, 2009 

8. Alimak har infört ett 
bonussystem för de 
anställda i januari detta år, 
vad anser du om det? 

Få vetskap om hur de 
värdesätter finansiella 
faktorer. 

2.4.1 Finansiella 
faktorer 

Dobre, 2013 

9. Skulle du vilja ha några 
personalförmåner som 
Alimak inte erbjuder 
idag? 

Få vetskap om de är 
nöjda med Alimaks 
nuvarande 
personalförmåner. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 
Parment & 
Dyhre, 2009 

10. Anser du att 
personalförmåner har en 
stor betydelse för att göra 
en arbetsplats attraktiv? 

Få vetskap om hur de 
värdesätter finansiella 
och icke-finansiella 
faktorer. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 
Parment & 
Dyhre, 2009 
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Appendix 5. Intervjuguide för nyanställda på Northvolt AB 
 

 Intervjufråga  Syfte Rubrik i 
teoriavsnittet 

Koppling 
till 
litteratur  

1. Var arbetade du tidigare 
innan du blev anställd 
hos Northvolt? Vilken 
tjänst hade du och hur 
länge var du anställd 
där? 

Bakgrundsfakta   

2. Vilken tjänst har du nu 
hos Northvolt?  

Bakgrundsfakta   

3. Vad fick dig att tacka ja 
till tjänsten hos 
Northtvolt?  

Få vetskap om varför de 
valde att börja arbeta hos 
Northvolt.  

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 

4. Vilka styrkor anser du 
att Northvolt som 
arbetsgivare har? 

Få vetskap om vilka 
styrkor de anser att 
Northvolt har som 
arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 

5. Fanns det något som 
gjorde dig tveksam till 
att börja jobba åt 
Northvolt?  

Få vetskap om de anser att 
Northvolt har svagheter 
som arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 

6. Vad anser du är en 
attraktiv arbetsgivare?  

Få vetskap om vad de 
värdesätter hos en 
arbetsgivare. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 2009 
Dobre, 2013 
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2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 

Waghamare 
et al., 2013 

7. Anser du att lön har en 
stor betydelse vid val av 
arbetsgivare?  

Få vetskap om hur de 
värdesätter finansiella 
faktorer. 

2.4 
Jobberbjudande  
2.4.1 Finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 2013 

8. Är personalförmåner 
viktigt för dig? Vilka i så 
fall?  

Få vetskap om hur de 
värdesätter finansiella och 
icke-finansiella faktorer 
samt vilka 
personalförmåner som de 
uppfattar som mest 
attraktiva. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 
 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 
Parment & 
Dyhre, 2009 
 

9. Har Northvolt någon 
särskild personalförmån 
som är viktig för dig?  

Få vetskap om Northvolt 
erbjuder personalförmåner 
som de uppfattar som 
attraktiva. 

2.4 
Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-
finansiella 
faktorer 
 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 2013 
Waghamare 
et al., 2013 
Parment & 
Dyhre, 2009 
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Appendix 6. Intervjuguide för studenter vid Umeå universitet 
 

 Intervjufråga  Syfte Rubrik i 
teoriavsnittet 

Koppling 
till 
litteratur 

1. Vilken utbildning 
studerar du och vilken 
termin? 

Bakgrundsfakta   

2. Hur söker du lediga 
jobb? Vilka kanaler 
använder du? 

Få vetskap om vilka 
rekryteringskanaler 
de använder.  

2.6 Marknadsföring 
av 
arbetsgivarvarumärket 

Universum, 
2017 

3. Om du ska söka 
information om ett 
företag, hur gör du det? 

Få vetskap om var de 
söker 
företagsinformation.  

2.6 Marknadsföring 
av 
arbetsgivarvarumärket 

Universum, 
2017 

4. Har du några 
jobberfarenheter, det 
vill säga arbetat innan 
din studietid eller haft 
sommarjobb?  

Bakgrundsfakta   

5. Vad anser du är en 
attraktiv arbetsgivare?  

Få vetskap om vad 
de värdesätter hos en 
arbetsgivare. 

2.4 Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Parment & 
Dyhre, 
2009 
Dobre, 
2013 
Waghamare 
et al., 2013 

6. Har lön stor betydelse 
för dig när du söker 
jobb?  

Få vetskap om hur de 
värdesätter 
finansiella faktorer. 

2.4 Jobberbjudande  
2.4.1 Finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 
2013 

7. Anser du att lön eller 
bonusar motiverar dig i 
arbetet? 

Få vetskap om hur 
finansiella faktorer 
påverkar deras 
arbetsmotivation. 

2.4.1 Finansiella 
faktorer 

Dobre, 
2013 

8. Är det viktigt för dig att 
det finns 
utvecklingsmöjligheter 
inom företaget du 
arbetar på, exempelvis 

Få vetskap om hur de 
värdesätter 
utvecklings- och 
karriärmöjligheter 
hos en arbetsgivare. 

2.4 Jobberbjudande 
 

Mitchell et 
al., 2001 
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att det finns möjlighet 
att klättra i företaget?  

9. Anser du att ledarskap 
har en stor betydelse för 
hur du kommer att 
trivas på en arbetsplats? 
Är det till exempel 
viktigt för dig med en 
bra relation till 
närmaste chef? 

Få vetskap om hur de 
värdesätter ledarskap 
hos en chef. 

2.4 Jobberbjudande 
2.4.2 Icke-finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 
2013 
 

10. Är personalförmåner 
viktigt för dig? Vilka i 
sådana fall? 

Få vetskap om hur de 
värdesätter 
finansiella och icke-
finansiella faktorer 
samt vilka 
personalförmåner 
som de uppfattar 
som mest attraktiva. 

2.4 Jobberbjudande 
2.4.1 Finansiella 
faktorer 
2.4.2 Icke-finansiella 
faktorer 

Mitchell et 
al., 2001 
Dobre, 
2013 
Waghamare 
et al., 2013 
Parment & 
Dyhre, 
2009 

11. Känner du till företaget 
Alimak i Skellefteå? 

Få vetskap om de har 
kännedom om 
Alimak. 

2.6 Marknadsföring 
av 
arbetsgivarvarumärket 

Universum, 
2017 
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