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Sammanfattning 
 

Titel: ‖Att safta iväg en volleyboll över nätet‖ – en studie av identitet och image ur ett 

arbetsgivarvarumärkesperspektiv 

 

Nivå: Magisteruppsats, juni 2010 

 

Författare: Helena Lindblom och Stina Näslund 

Handledare: Sofia Isberg 

Problematisering: Vikten av arbetsgivarvarumärket har växt i betydelse tack vare den 

brist på välutbildad arbetskraft som råder. För att företagen ska kunna locka till sig och 

attrahera anställda till företaget blir rekryteringsannonser och företagshemsidan viktiga 

medium. På hemsidan och i rekryteringsannonserna har nämligen företaget möjlighet att 

väcka nyfikenhet och visa upp företagets identitet och kultur. Det som kommuniceras i 

annonserna och på företagshemsidan anses även ha stor betydelse för hur företagets 

image uppfattas av de potentiellt anställda. Därför blir det viktigt att de svårgripbara 

delarna av ett arbetsgivarvarumärke ger både existerande och potentiellt anställda de 

rätta associationerna, samt att dessa associationer kan byggas upp genom samverkande 

aktiviteter mellan marknadsförings- och HR-avdelningen. Med denna bakgrund i 

minnet vill uppsatsens författare leda forskningen vidare och undersöka hur identitet 

och image kommuniceras ur ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns en röd tråd gällande den 

externa kommunikationen. 

Metod: För att kunna besvara vårt syfte och problemfrågeställning har uppsatsens 

författare använt teorier från erkända forskare inom området. Uppsatsens författare har 

även genomfört en kvalitativ innehållsanalys med tio utvalda företag från Universums 

100-lista över de mest attraktiva arbetsgivarna enligt ekonomistudenter 2010. 
 

Slutsats: Studien har visat på att det inte finns en rödtråd gällande den externa 

kommunikationen rakt igenom för något företag i studien. Att det förhåller sig på detta 

vis kan bero på att marknadsförings- och HR-avdelningen för de utvalda företagen ännu 

inte utvecklat ett tillräckligt välfungerande samarbete. För vissa företag (främst de 

topplacerade företagen) i studien uppfattas den röda tråden som starkare än för andra 

företag. Universums 100-lista kan allstå sägas ge en förhållandevis rättvisande bild av 

styrkan i den röda tråd företagen förmedlar genom sin externa kommunikation. 

Identiteten kommuniceras generellt på lite olika sätt gällande de studerade 

kommunikationskanalerna. Imagen var svårt att studera genom en innehållsanalys och 

kräver antagligen andra undersökningsmetoder. 

Nyckelord: Arbetsgivarvarumärket (employer branding), Identitet, Image, Varumärket, 

Företagsvarumärket (corporate branding) samt Extern kommunikation. 
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1. Inledning 
Under rubriken Inledning presenterar uppsatsens författare sitt ämnesval, ämnesintroduktion 

och problematisering som beskriver hur uppsatsen ger vidare bidrag till forskning om 

arbetsgivarvarumärket. 

 

”Ledande och stora företag har snabbt fått lära sig att värdefulla anställda, likt 

lönsamma kunder, är helt fria att fatta sina egna beslut. Om de vill stanna, engagera sig 

i sina uppgifter eller lämna företaget är helt upp till dem själva.” 

 

Richard Mosley, People in Business (Employerbrand.com, 2010, A) 

 

Arbetsgivarvarumärket (employer branding) kan ses som ett av de nyaste ”spelen” i 

staden då begreppet uppkom i början av 1990-talet för att hjälpa företag att driva 

anställdas engagemang för "varumärket de arbetar för" samt att på ett mer effektivt sätt 

konkurrera om talanger. Ledande och stora företag har snabbt fått lära sig att värdefulla 

anställda, likt lönsamma kunder, är helt fria i sina val på arbetsplatsen. Om de vill 

stanna, engagera sig i sina uppgifter eller lämna företaget är helt upp till dem själva. För 

två år sedan (2008) fick man ca 250 träffar på Google när man sökte efter ‖employer 

branding” (arbetsgivarvarumärket). Idag är antalet träffar betydligt fler och en studie 

utförd av den brittiska tidsskriften The Economist pekar på att konceptet har nått en 

väldigt hög grad av medvetenhet hos företag. Det finns också bevis från USA och 

Storbritannien som pekar på att många namnkunniga företag har börjat sin resa för att 

på något sätt införliva konceptet i sin verksamhet. Hur länge kommer detta rätt nyfunna 

intresse för arbetsgivarvarumärket att stanna kan man undra? Är det bara en tillfällighet 

eller är konceptet verkligen här för att stanna? (Employerbrand.com, 2010, A; 

Employerbrand.com, 2010, B)  

 

Det finns ett antal viktiga skäl till varför forskare anser att arbetsgivarmärket skulle 

kunna vara här för att stanna: Företag har idag i en högre grad börjat acceptera att de 

inte kan ta en anställds fulla lojalitet och åtagande för givet. Trots ledningens önskan 

om att kunna försäkra sig om anställdas belåtenhet med de villkor som råder inom 

organisationen har det alltför ofta förutsatts att om man ger en människa ett rimligt 

arbete kommer personen med tacksamhet också arbeta hårt. Detta är alltså inte alltid 

fallet då anställda är fria att lämna arbetsplatsen om de inte är nöjda med de villkor som 

finns.  För att kunna attrahera de rätta människorna och få de anställda att vara lojala 

och göra ett så bra arbete som möjligt krävs en mycket mer fokuserad och bestämd 

strategi gentemot potentiellt anställda än vad som tidigare varit fallet. 

Arbetsgivarvarumärket erbjuder en effektiv kommersiell länk mellan Human Resource 

(HR) avdelningen, den interna kommunikationen och marknadsavdelningen som företag 

med fördel skulle kunna dra nytta utav. Det sätt som anställda hanteras på har länge 

varit det svarta fåret bland marknadsförare, då HR setts av många företag som enbart ett 

administrativt kostnadscenter snarare än en vital komponent i skapandet och leveransen 

av företagsvärde. Framförallt tjänstesektorn har börjat inse den stora vikten av att 

behålla och utveckla de rätta människorna och inte minst skapa ett engagemang bland 

anställda för att på bästa sätt kunna skapa kundnöjdhet och kundlojalitet. Den växande 

kommersiella uppmärksamheten av arbetsgivarvarumärket anses kunna föra HR- 

avdelningens arbete och den interna kommunikation in på samma linje i hur man tar sig 

an skapandet och leveransen av de externa värden som tidigare främst 
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marknadsavdelningen arbetat med. HR-avdelningen har lika mycket att erbjuda 

marknadsföringsavdelningen som marknadsavdelningen i sin tur har att erbjuda HR- 

avdelningen. Båda sidor kan alltså lära och dra fördelar av samarbetet och den främsta 

fördelen av dessa avdelningars samarbete kommer mest troligt att ges till arbetsgivaren. 

(Employerbrand.com, 2010, A)  

1.1 Ämnesval 

För uppsatsen författare kändes valet av ämnet marknadsföring både naturligt och 

självklart bland annat med tanke på den bredd och ständiga utveckling som uppsatsens 

författare upplever att marknadsföring idag har. Uppsatsens författare har genom sin 

bakgrund inom Service Managementprogrammet kommit i kontakt med ämnet från 

olika infallsvinklar och redan tidigare under programmets gång fördjupat sig inom olika 

områden av marknadsföring. Marknadsföring känns dessutom högaktuellt inför 

kommande yrkesval för uppsatsens författare. Då intresset för ämnet alltså är stort hos 

uppsatsens författare (vilket en tidigare Kandidatuppsats inom marknadsföringsområdet 

vittnar om) kändes det givet att även för Magisteruppsatsens räkning göra en 

fördjupning inom marknadsföringsområdet. Välfungerande kommunikation och 

marknadsföring inom ett företag är något som Service Managementprogrammet fått 

uppsatsens författare att få upp ögonen för. Därför upplevdes just arbetsgivarvarumärket 

som ett intressant ämne då det binder samman flera avdelningar inom företaget och 

visar på att en liknande bild bör förmedlas internt som externt (Employerbrand.com, 

2010, A).  

 
1.2 Ämnesintroduktion 
Varumärkets roll har sedan länge varit att förse ett företag med ett namn, en symbol 

eller ett kännetecken som kan särskilja företagets produkter eller tjänster från 

konkurrenternas. Varumärket kan med fördel ge löften som är både funktionella och 

emotionella och lova upplevelser och värden som konsumenterna kan uppnå genom att 

välja just detta varumärke över andra varumärken. (de Chernatony, Cottam, & Segal-

Horn, 2006, s. 819) Den huvudsakliga rollen som varumärket har är alltså att skapa 

skillnader och preferenser för en tjänst eller en produkt hos de tilltänkta konsumenterna 

som ger fördelar utöver pris och funktion. (Knox & Bickerton, 2003)  

 

Framväxten av företagsvarumärket har sedan mitten av 1990-talet ändrat och utvecklat 

de komponenter som lagts till i varumärkets betydelse och även hur dessa komponenter 

förmedlas ut och till vem.  (Roper & Davies, 2007, s. 76) Förändringen och 

utvecklingen har även lett till att företagets egna värden och värderingar fått en mer 

betydande roll för varumärket. (Knox & Bickerton, 2003, s. 999-1000) Dessutom har 

fler intressenter så som anställda, investerare, leverantörer och arbetsgivare hamnat i 

fokus utöver fokuset på konsumenterna när det gäller vem varumärket riktar sig till. 

(Hatch & Shultz, 2003) Det är företagets historia och framtida vision som anses 

betydande för företagsvarumärket. (Roper & Davies, 2007, s. 77) Det är organisationens 

struktur, den psykologiska designen och kulturen inom företaget som hjälper till att 

skapa mening till varumärket, när det gäller företagsvarumärket, både internt och 

externt enligt Hatch och Schultz (2003). Med denna förändring och utveckling av 

varumärket har det kommit att innefatta även de anställda och potentiellt anställda 

genom konceptet arbetsgivarvarumärket som vuxit fram ur just företagsvarumärket. 

(Mosley, 2007)  

 

Forskning som utförts visar enligt Sutherland, Torricelli och Karg (2002) att vissa 

företag använder arbetsgivarvarumärket till att hängivet förbinda de anställda med 
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organisationens vision och värden, medan andra företag ser målet med 

arbetsgivarvarumärket bara som en del av en vidare företagsvarumärkesstrategi. 

Trenden mot att utveckla ett separat arbetsgivarvarumärke ökar dock numera enligt 

forskarna som beskriver de två strategierna som följande: Arbetsgivarvarumärket omger 

företagets värdesystem, principer och beteenden mot målet att attrahera, motivera och 

behålla företagets nuvarande och potentiella anställda. Ett företagsvarumärke däremot 

inbegriper företagsvärden och ett löfte om värde som ska bli levererat. Det kan 

användas för att särskilja ett företag från dess konkurrenter baserat på företagets styrkor, 

företagskulturen, företagsstilen och framtida vägval. (s. 14-15) Från den existerande 

litteraturen är det uppenbart att arbetsgivarvarumärket delar teoretiska grunder med 

både konsument- och företagsvarumärket då de påverkar liknade intressentgrupper (som 

anställda, kunder, distributörer, aktieägare med flera). (Moroko & Uncles, 2008, s. 161)  

 

Vikten av arbetsgivarvarumärket har växt i betydelse tack vare den brist på välutbildad 

arbetskraft som råder. I dag är vikten av kunskap en snabbt växande resurs som de flesta 

företag eftersträvar att finna hos antingen de egna anställda eller hos potentiellt 

anställda. (Ewing, Pitt, de Bussy & Berthon, 2002) Detta gör att vikten av att locka till 

sig anställda med de rätta kompetenserna har stor betydelse för företagen. För att kunna 

locka till sig och attrahera anställda till företaget är bland annat rekryteringsannonser ett 

viktigt medium. I dessa annonser har nämligen företaget möjlighet att väcka nyfikenhet 

och visa upp företagets identitet och kultur. Det som kommuniceras i annonserna är 

även av stor vikt för hur företagets image uppfattas av de potentiellt anställda. 

(Backhaus, 2004) Rekryteringen i de flesta företag hanteras av HR-avdelningen vilket 

gör att HR-avdelningen i de flesta fall alltså sköter utförandet av 

rekryteringsannonserna. Enligt Ambler och Barrow (1996) liknar HR:s uppgifter 

traditionell marknadsföring genom de utvecklingsmöjligheter och aktiviteter som länkas 

samman av företagets identitet. Den traditionella marknadsföringen definierar företagets 

kultur genom de värden som fastslår organisationens syfte och strategi eller företagets 

identitet. Arbetsgivarvarumärket i sin tur ger mervärde genom företagets kultur och 

företagets identitet, den interna marknadsföringen och företagets rykte. Det är viktigt att 

de svårgripbara delarna av ett arbetsgivarvarumärke ger både existerande och potentiellt 

anställda de rätta associationerna och att dessa associationer kan byggas upp genom 

samverkande aktiviteter mellan marknadsförings- och HR-avdelningen. (s. 188) HR- 

och marknadsavdelningen har gemensamma processer men idag är dessa processer 

sällan integrerade med varandra. (Moroko & Uncles 2008, s. 165) Detta faktum kan 

leda till problem då rekryteringsannonserna ska spegla företaget och även stämma 

överens med den externa bild i form av image som redan finns kring företaget. 

Arbetsgivarvarumärket anser uppsatsförfattarna vara en vidareutveckling och förfining 

av att se helheten med företaget, de anställda och konsumenterna inom 

marknadsföringen av varumärket.  

 

Enligt Moroko och Uncles (2008) har varumärkets image betydelse i val av arbetsgivare 

och framgångsrika varumärken har visat sig vara attraktiva arbetsgivare i ögonen på 

potentiellt anställda.  Ur tjänste- och produktvarumärkets perspektiv kan potentiellt 

anställda ses som konsumenter och därför blir imagen ytterst viktig för företag vars 

varumärke även representerar företaget. Precis som för produkt- och tjänstevarumärken 

är arbetsgivarvarumärket beroende av konsumenternas, anställdas och potentiellt 

anställdas uppfattning och bedömning av de fördelar som företaget kan leverera och hur 

varumärket skiljer ut sig gentemot konkurrenterna. (Ambler & Barrow, 1996, s. 188) 
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Detta gör att uppsatsens författare anser att den extern kommunikation blir till en viktig 

del i hur varumärket uppfattas av potentiellt anställda.  

 

Det faktum att varumärkesvärden kommuniceras till kunden via anställda och andra 

kanaler väcker frågan om till vilken grad dessa kommunikationskanaler är eller ska vara 

integrerade. Om inte värden som är i stort de samma i sin mening blir kommunicerade 

till både anställda och kund så kommer kanske inte varumärkesimagen (omvärldens 

övergripande intryck) att reflekterar varumärksidentiteten (den kollektiva förståelsen 

inom företaget) vilket skulle kunna försvaga varumärket. (de Chernatony et al., 2006, s. 

826) de Chernatony et al. (2006) anser även att hinder mellan interna och externa 

företagsintressenter allt mer suddas ut och noterar att intressenter i många instanser tar 

sig an flera roller samtidigt (rollen som anställd, kund och aktieägare till exempel). (s. 

826) Även Hatch och Schultz (1997) påpekar hur interna och externa barriärer alltmer 

suddas ut. Detta förstärker ytterligare vikten av att använda sig av liknande budskap, då 

marknadsförings- och organisationskommunikation kan förväntas vara konsistent för att 

förebygga intressenter med flera olika roller från att motta motsägelsefulla meddelanden 

om vad varumärkets värden faktiskt står för.  (de Chernatony et al., 2006, s. 826)  

 

Innehållet kring värden i varumärkeskommunikationen anses som en avgörande faktor 

oberoende vilken väg/kanal värdena kommuniceras och en integrerad infallsvinkel är 

sedd som en nyckelfaktor för respektive företag.  Bara ett enda olämpligt 

kommunikationselement kan skada hela varumärkets kommunikationsmeddelande. (de 

Chernatony et al., 2006, s. 830) Detta kan även kopplas samman med den 

kommunikation som sker vid en rekrytering. Forskning har visat att det är viktigt genom 

vilken kanal (till exempel genom tidningsannonser och rekryteringsdagar) och på vilket 

sätt som företag tar den första kontakten med de anställda. Kommunikationen av 

rekryteringsbudskapet är alltså av betydelse för den potentiellt anställdas val av 

arbetsgivare.  Den inverkan som företagets egen hemsida kan tänkas ha genom den 

information som en potentiellt anställda där kan hitta är fortfarande relativt outforskad. 

(Allen, Mahto & Otondo, 2007) 

 

Intresset kring arbetsgivarvarumärket har enligt de artiklar uppsatsens författare tagit del 

av till stor del vilat kring dess betydelse för vad som händer inom organisationen. 

Arbetsgivarvarumärket ska dock också influera potentiellt anställda att söka sig till 

organisationen menar uppsatsens författare. Därför är det en viktig del att utreda hur den 

externa kommunikationen via hemsidan kan locka till sig och stärka potentiellt anställda 

att söka sig till företaget anser uppsatsens författare.  

 

Internet har utvecklats till att bli en av de mest populära kanalerna för förmedling av 

arbetsinformation till arbetssökande. Allt fler människor spenderar allt mer tid på 

Internet, surfandes efter information och jämförelser av produkter och tjänster på olika 

sajter. Webben är ett alltså ett utmärkt forum idag för ett företag att visa upp sitt 

varumärke och sälja sina produkter och tjänster. Varumärket spelar en viktig roll för 

Internetanvändaren eftersom varumärket stärker konsumentens känsla av att ha fattat 

rätt beslut och minskar på så sätt även osäkerheten kring köpet. (Berthon, Ewing & Hah, 

2005, s. 172) En marknadsundersökning fastslog att marknaden för online 

rekryteringstjänster världen över idag är värld mer än 15 billioner dollar 2006 

(Backhaus, 2004, s. 116). Detta gör att uppsatsens författare anser att företags externa 

kommunikation via den egna hemsidan är en betydelsefull kanal för att nå ut med 

företagets identitet och bygga upp imagen runt det egna varumärket. Precis som med 
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bedömning av ogripbara tjänster kan det vara svårt för arbetssökanden att bedöma 

potentiella arbetsgivare (Moroko och Uncles, 2008). Varumärket kan styrka den 

sökande i beslutet om vilket företag som är mest attraktivt utifrån den sökandes 

preferenser om arbetsgivare.  Framförallt gäller detta ett varumärke med stark identitet 

och positivt rykte eftersom det attraherar arbetssökanden enligt Moroko och Uncles 

(2008). (s. 163)  

 

Mot denna bakgrund som visar på vikten av arbetsgivarvarumärket leds läsaren vidare 

till uppsatsens problemformulering och syfte: 

 
1.3 Problemformulering 

Hur kommuniceras identitet och image ur ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv? 

 
1.4 Syfte + delsyfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda om det finns en röd tråd gällande den externa 

kommunikationen. 

Delsyftet är att undersöka om Universums 100-lista ger en rättvisande bild av den röda 

tråd företaget förmedlar genom sin externa kommunikation.  

 

 Universum är världsledande inom undersökningar av ‖Ideala arbetsgivare‖ med 

sina mer än 1 200 klienter i 28 länder. (Universumglobal, 2010, A)  
 

1.5 Begränsningar 
Studien har uppsatsens författare begränsat till tio företag från Universums 100-lista. 

Utförligare resonemang kring denna begränsning och varför valet föll på att just 

använda Universums 100-lista presenteras i metodkapitlet. Den externa 

kommunikationen har uppsatsens författare valt att begränsa till de utvalda företagens 

hemsidor och mer precist flikarna ‖Om företaget‖ och ‖Att arbeta på företaget‖ samt 

rekryteringsannonser från företagens hemsidor och via ‖jobbsajterna‖ 

arbetsformedlingen.se och vakanser.se. Att valet föll på just dessa kanaler av extern 

kommunikation beror på att detta är kommunikation som företaget själv bör ha full 

kontroll över och även är källor till information om företaget och dess arbetskultur som 

många på ett lätt sätt kan ta del av. Att även rekryteringsannonser undersöktes beror på 

att uppsatsens författare även var intresserade av den företagsbild potentiellt anställda 

möts av vid ett tidigt skede av rekryteringsprocessen. De rekryteringsannonser och 

flikar (‖Om företaget‖ och ‖Att arbeta på företaget‖) uppsatsens författare valt att 

undersöka på företagens hemsidor och via ‖jobbsajterna‖ arbetsformedlingen.se och 

vakanser.se är inte de enda kanalerna företagen använder sig av för att kommunicera 

med externa intressenter om sitt arbetsgivarvarumärke. Andra ‖Jobbsajter‖ och 

kommunikationskanaler (som exempelvis reklamutskick, TV-reklam, PR och 

rekryteringsdagar) anser uppsatsens författare också kan används av vissa företag. 
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2. Insamling av sekundärdata 
Under rubriken Insamling av sekundärdata presenterar uppsatsens författare den litteratur som 

varit användbar, den kritiska granskning som följt och inte minst hur uppsatsens författare valt 

att förhålla sig till den röda tråden, konsumentvarumärket, citat och två för uppsatsen viktiga 

engelska begrepp. 

 
2.1 Litteratursökning 
Till denna uppsats har främst litteratur i form av vetenskapliga artiklar på engelska 

använts. Dessa artiklar har sökts fram via databasen Business Source Premier (EBSCO) 

och Emerald Fulltext som uppsatsens författare fått tillgång till genom Umeås 

universitetsbibliotek. Sökkatalogen Album som finns att tillgå via Umeå 

universitetsbibliotek och Bibliotekskatalogen som i sin tur finns att tillgå via Umeå 

stadsbibliotek har främst använts i sökandet efter både svenska och engelska 

metodböcker. För att hitta de mest relevanta artiklarna för uppsatsens räkning har 

uppsatsens författare fått pröva sig fram med en rad olika sökord där i regel något av 

följande begrepp alltid funnits med: Identity, Image, Branding, Employer branding, 

Corporate branding och External communication. Uppsatsens författare har även för 

säkerhetsskull kombinerat sökorden med varandra och använt artiklar som blivit 

vetenskapligt granskade. Sökorden gav i regel många artikelträffar, så för att begränsa 

de funna artiklarna tog uppsatsens författare hjälp av artikelns titel, sammanfattning och 

inte minst utformning. Vissa av artiklarna som hittades genom sökorden hjälpte genom 

sina referenslistor till att finna andra ännu mer pålitliga referenser, författare, 

infallsvinklar och artiklar gällande det utvalda ämnesområdet. Då uppsatsens författare 

kände sig tillfredställda med sitt artikelsökande, valdes ett 70-tal artiklar ut som lästes 

övergripande för att tillsist reduceras till att enbart använda de mest intressanta 

artiklarna utifrån problembakgrund och problemformulering. För att få inspiration och 

idéer till användbara referenser till problemområdet och en uppfattning om vad som 

tidigare skrivits om främst ämnet employer branding (som vi i uppsatsen benämner 

arbetsgivarvarumärket) har även tidigare uppsatser studerats. 
 
2.2 Litteraturkritik 
Uppsatsens författare har eftersträvat att endast använda vetenskapliga artiklar från 

pålitliga tidskrifter med namn som har ett gott rykte inom organisations- och 

marknadsföringsområdet. De artiklar som dessa tidskrifter presenterat ser på identitet, 

image och arbetsgivarvarumärket från skilda perspektiv anser uppsatsens författare men 

för i slutändan fram liknande problematiseringar, alltså att vikten av 

arbetsgivarvarumärket blir allt större och att det är viktigt att företagets identitet speglar 

dess image. Författarna till de vetenskapliga artiklar som använts har dessutom skrivit 

och publicerat fler bidrag än just de artiklar och böcker som använts i denna uppsats 

vilket visar på en bredd hos forskarna. Att även vetenskapliga artiklar kan innehålla 

personliga reflektioner upptäcktes redan under Kandidatuppsatsarbetet, därför har 

uppsatsens författare eftersträvat att hålla en kritisk attityd till alla referenser genom att 

avhandla dem noggrant.  

 

Gällande teorikapitlet så har det främst redogjort för internationella författares forskning 

då uppsatsens författare tyckt sig ana att de utfört mer forskning gällande det valda 

ämnet arbetsgivarvarumärket. Referenser som är beroende av varandra och som 

innehåller samma ordval har uppsatsens författare försökt undvika eftersom Nyberg 

(1999, s. 155) beskriver att det då kan peka på att författarna kopierat varandra. Somliga 

forskare är mer kända och vägledande inom ämnesområdet anser uppsatsens författare, 

vilket kan bidra till att vissa referenser påverkas av den betydande forskningen. 
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Internetinformation har endast använts i form av material till inledningsstyckena och 

innehållsanalysen, beskrivning av den lista som urvalet lutar sig mot och 

företagsbeskrivningar (från de utvalda företagens egna hemsidor).  

 

Uppsatsens författare har försökt att hålla ett kritiskt förhållningssätt till de referenser 

som använts genom hela uppsatsprocessen. Referenser bör om möjligt granskas utifrån 

äkthetskravet, oberoendekravet, färskhetskravet och samtidighetskravet enligt Ejvegård 

(1996, s. 59-63). Uppsatsens författare anser sig med god marginal uppfylla det första 

kravet om äkthet som Ejvegård satt upp då de allra flesta av uppsatsens referenser 

återfinns i vetenskapliga artiklar som blivit vetenskapligt granskade och därigenom 

genomgått en viktig kvalitetskontroll. Uppsatsens författare anser även att de 

metodböcker som använts till uppsatsen är äkta då de förekommit i många tidigare 

uppsatser och även är skrivna av välkända författare inom metodområdet. De hemsidor 

som uppsatsens författare hämtat material ifrån känns även de äkta för sitt syfte då de 

främst varit företagens egna hemsidor. Detta är dock något som kan diskuteras anser 

uppsatsens författare. Då uppsatsens författare eftersträvat att ta reda på vars uppgifter 

och fakta kommer ifrån och i stor utsträckning använt primärkällor anser författarna att 

de även uppfyller oberoendekravet. Oberoendekravet handlar om att en källas värde kan 

fastslås genom att forskaren tar reda på vars informationen kommer ifrån (Ejvegårds 

1996, s. 61). Uppsatsens författare har även försökt att se upp för alltför vinklat material 

genom en ständig medvetenhet om att vissa artiklar kan ur vetenskaplig synvinkel 

presentera material som inte är färdigt. Uppsatsens författare har även tagit fasta på 

Ejvegårds (1996) råd om eftersträva att bedöma varje referens för sig (s. 61). Gällande 

färskhetskravet så har många aktuella referenser använts som publicerats strax före eller 

under 2000-talet, men uppsatsens författare har även försökt ta reda på vad som tidigare 

publicerats då vissa ställen i uppsatsen fokuserat på framväxten och utvecklingen av 

olika begrepp. Uppsatsens författare anser även att de teorier som presenteras ska ligga 

så nära som möjligt dess ursprungliga form. En ansträngning har därför skett för att om 

möjligt hitta igen originalreferensen. Att hitta originalreferensen är alltså viktigt för att 

undvika förvrängningar av en författares egna argument (Johansson Lindfors, 1993, s. 

89). För att uppfylla det sista kravet om samtidighet så ska forskningen ligga nära i 

tiden (Ejvegård, 1996, s. 61). Att avgöra om så är fallet har i vissa fall varit knepigt att 

kontrollera men då många av de artiklar som använts fört ett resonemang kring 

artikelförfattarens egen forskning har uppsatsens författare antagit att forskningen också 

legat relativt nära i tiden. Uppsatsens författare hyser även en tilltro till att 

samtidighetskravet är något som redaktörerna faktiskt själva beaktat redan före 

publiceringen av de vetenskapliga tidskrifter som använts som referenser i uppsatsen. 

Sammanfattningsvis gällande de fyra presenterade granskningskraven vill uppsatsens 

författare även nämna Ejvegårds (1996, s. 63) resonemang om att det inte finns någon 

ultimat metod att fastställa vad som är riktigt. Även världens bästa forskare och 

encyklopedier innehåller sakfel vilket är viktigt för läsaren att i fortsättningen bära med 

sig.  
 
2.3 Begreppsförklaring och citering 
Under denna rubrik vill uppsatsens författare klargöra hur de genomgående i uppsatsen 

förhållit sig till de engelska begreppen ”brand” och ”branding”. Då uppsatsens 

författare anser att det är svårt att skilja på begreppen på ett vettigt sätt vid svensk 

översättning har båda begreppen kort och gott översatts till varumärket trots att en 

medvetenhet funnits om att det första engelska begreppet är ett substantiv och det andra 

ett verb. Viktigt att nämna är även att uppsatsen författare anser att begreppet 
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‖branding‖ motsvara den syn uppsatsens författare har på varumärket som en pågående 

process av förändring och utveckling av varumärket över tid. Därför när uppsatsens 

författare pratar om företagsvarumärket (coporate branding) och arbetsgivarvarumärket 

(employer branding) syftar uppsatsens författare till den uppbyggnadsprocess, 

utveckling och förändring som varumärket bör genomgå över tid för att anses aktuell 

både för organisationen samt andra intressenter.  

 

Konsumentvarumärket avser konsumentvaror (business to consumer), vilket innebär att 

de är avsedda för allmänheten och innefattar alltså inte varor sålda till företag. (Moroko 

& Uncles, 2008) Detta gör konsumentvarumärket smalare än produktvarumärket som i 

sin tur innefattar varor sålda både till allmänheten och till företag. 

 

"Den röda tråden" ser uppsatsens författare som ett uttryck för en sammanhängande 

kommunikation och om den förloras eller blir mindre sammanhängande anser 

uppsatsens författare att företaget (i uppsatsens fall) tappar eller åtminstone försvagar 

tråden. 
 

När det gäller citat och citering har uppsatsens författare valt att översätta engelska citat 

till svenska för att göra texten mer läsarvänlig. Ett undantag finns i empirikapitlet där 

Ernst & Youngs ‖Quality in everything we do‖ fått stå kvar på engelska då citatet följer 

företagets logotyp på varje sida av företagshemsidan. 
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3. Teori  
I Teorikapitlet avser uppsatsens författare att börja med en allmän introduktion till 

varumärket för att gå vidare till identitet, image, företagsvarumärket och 

arbetsgivarvarumärket samt avsluta med en teoretisk bakgrund kring extern 

kommunikation med företagshemsidan som fokus och hur ett arbetsgivarvarumärke kan 

presenteras i ett sådant medium. 

 
3.1 Varumärket 
För att belysa hur betydande varumärkets roll är för företag och organisationer väljer 

uppsatsens författare att inleda sin teoripresentation kring varumärket med att belysa 

varumärkets rättsliga aspekt som är en del i ursprunget kring varumärkets betydelse. 

Definitionen som ges av Oxford English Dictionary är: "En viss sort eller klass av gods 

vilket märkningen på dem indikerar”. Varumärket ger äganderätt till den part som äger 

varumärket, en rättslig äganderätt av en viss ‖märkning‖. Varumärket anses representera 

en investering (Taylor, Hunter & Lindberg, 2007; O´Cass & Grace, 2004) och utifrån 

detta perspektiv söker företag en juridisk äganderätt till sitt varumärke som ett skydd 

mot imitation (de Chernatony & Riley, 1998). Varumärket är dock så mycket mer än 

bara en rättslig aspekt, därför vill uppsatsens författare belysa fler definitioner av 

varumärket. Det är vanligt att forskare ser på ett varumärke som en blandning mellan 

känslomässiga och funktionella värderingar. (de Chernatony, Drury & Segal-Horn, 

2004, s. 73) De värden som varumärket skapar och kommunicerar anses vara en tillgång 

vid marknadsföringen av en produkt, tjänst eller ett företag genom att värden kan ge en 

distinkt skillnad till konkurrenters likvärdiga produkter och tjänster. (Knox & 

Bickerton, 2003; de Chernatony et al., 2006; Brodie, 2009) Detta knyter samman med 

de ekonomiska aspekterna och det imitationsskydd som berördes under de rättsliga 

aspekterna av varumärket anser uppsatsens författare.  

 

De Chernatony och Riley (1998) har gjort en sammanställning av flera olika 

definitioner som visar på olika synvinklar av känslomässiga och funktionella 

värderingar av varumärket: ”Varumärket är personligheten som omger en produkt eller 

en tjänst”, "Består av det sätt som ett objekt uppfattas av konsumenterna”, ”Är ett set 

av visuella drag animerade genom marknadsföring”, "Betyder att jag vet vad jag får 

från ett köp till nästa”, "Visar på uppfattningen av vad företaget försöker skapa, 

behålla och uppnå”, "Består av värden och kvalitéer bortom produktutförandet”, ”Kan 

betyda olika saker för olika personer i olika situationer” och inte minst "Varumärket 

består av en vision och ett syfte som ska ge mening till konsumenten”. (s. 432) 

Uppsatsen författare anser att flera av de definitioner som belysts ovan har ett utpräglat 

konsumentperspektiv och ger därmed en något snäv bild av varumärket. Uppsatsens 

författare anser därför att definitionen ‖Ett kluster av funktionella och emotionella 

värden som lovar intressenter en särskild upplevelse‖ (Wallström & Karlsson, 2008) är 

talande då citatet belyser vidden av varumärket och vilka som berörs av dess betydelse 

och budskap.  

 

Varumärket kan vara allt från ett koncept, ett tecken, ett namn eller en symbol som 

förmedlar identitet av produkten, tjänsten eller företaget i fråga. (Brodie, 2009) Den 

identitet som förmedlas ut ska helst ge en uppfattning om produktens, tjänstens eller 

företagets personlighet, karaktär och värde. (Veloutsou, 2008, s. 299) Varumärket har 

som uppgift att förmedla identitet i form av företagets budskap men även att förmedla 

image till sin omgivning. Imagen bygger på konsumenters och andra externa 

företagsintressenters uppfattning och tolkning av varumärket. Det blir alltså företagets 
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agerande och budskap som formar de externa intressenternas uppfattning av varumärket 

och därmed den image varumärket får genom intressenternas ögon. (Burmann, Hegner 

& Riley, 2009) Men i verkligheten är det i regel inte så enkelt, för samtidigt som 

företaget kan påverka imageuppfattningen genom den identitet de förmedlar via olika 

kommunikationskanaler, är det inte enbart tolkningen av dessa värden som lägger 

grunden till intressenternas imageuppfattning. De anställdas agerande samt andra 

intressenters åsikter hjälper också till att forma imageuppfattningen hos intressenterna. 

(Hatch & Schultz, 2003; Knox & Bickerton, 2003) I slutändan är det imagen som ger 

varumärket dess betydelse även om varumärkets betydelse i första hand kommer ur 

varumärkets identitetskommunikation. (Veloutsou, 2008, s. 299)  

 

Varumärkets roll har växt i betydelse som ett sätt att skilja ut sig från konkurrenterna i 

en globaliserad värld, som inneburit att imitation och homogenisering av både produkter 

och tjänster ökat. (Hatch & Schultz, 2003) Numera anses varumärket kommunicera till 

konsumenter, investerare, leverantörer, andra företag, anställda och övriga samhället 

vilket gjort att varumärkets räckvidd och omfattning ökat. (Brodie, 2009) Med fler 

interna och externa intressenter med i bilden har allt fler företag valt att skifta sin 

marknadsföring från att enbart fokusera på konsumenter till att fokusera på en vidare 

gruppering av intressenter. (Hatch & Schultz, 2003) Vikten läggs därmed på att bygga 

ett varumärke som innefattar ett långsiktig tänkande, ökad medvetenhet kring 

varumärket och letandet efter långvariga marknadsandelar istället för temporära vinster 

av marknadsandelar. (de Chernatony & Riley, 1998, s. 437-438) För att ytterligare visa 

på komplexiteten kring varumärket när det riktar in sig mot fler intressenter vill 

uppsatsens författare nedan visa på likheter och skillnader för produkt- och 

tjänstevarumärket.  

 

Produktvarumärket: För produktvarumärket är värden en uttänkt produkt som kan 

skapas av marknadsföring och reklam för att fylla ett behov hos konsumenten. 

Varumärkets budskap har ofta kortsiktiga mål och det är marknadsavdelningen som har 

huvudansvaret för varumärket och skapandet av produktens värden. Produktvarumärket 

är konsumentbaserat och riktar in sig på trender och behov hos konsumenten. (Balmer 

& Gray, 2003)  

 

Tjänstevarumärket: Genom den allt mer växande tjänstesektorn och genom tjänstens 

karaktär som svårgripbar, unik samt att den ofta produceras i mötet med konsumenten 

tillkom tjänstevarumärket. Tjänstevarumärket och de värden som varumärket förmedlar 

blir till en garant för de otagbara i tjänsten och i detta har rollen av de anställda en stor 

betydelse. Detta beror på att det ofta är de anställda som tillsammans med konsumenten 

skapar tjänsten och upplevelsen av tjänsten. För tjänstevarumärket blir det alltså 

företaget som upplevs som varumärket i ögonen på konsumenterna. (Balmer & Gray, 

2003; Brodie, Whittome & Brush, 2009; Klaus & Maklan, 2007)  

 

Med produktvarumärket som grundpelare har varumärket vidareutvecklats till att 

innefatta tjänstevarumärket med dess ogripbara aspekter till att idag även innefatta hela 

företaget och därmed företagsvarumärket som uppsatsens författare kommer gå djupare 

in på för att därefter kunna förflytta sig till arbetsgivarvarumärket som är huvudfokus 

för denna uppsats. Innan uppsatsens författare går djupare in på företags- och 

arbetsgivarvarumärkets betydelse och uppbyggnad vill författarna ge läsaren en inblick i 

begreppen identitet och image så att läsaren får en förståelse för vad varumärket 

kommunicerar och hur det kan uppfattas av intressenterna.  
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3.2 Identitet och Image 
 
3.2.1 Identitet 
Identitet anses viktigt för ett varumärke genom att det visar både internt och externt 

genom kultur, vision och anställda vad varumärket står för. Identiteten bakom ett 

varumärke och framförallt ett arbetsgivarvarumärke bygger på företaget som 

organisation samt de anställda inom organisationen. (Hatch & Schultz, 1997) Konceptet 

identitet anses involvera hur vi definierar och upplever oss själva och detta influeras i 

sin tur av våra aktiviteter och uppfattningar vilka grundas och rättfärdigas genom 

kulturen, sociala antaganden och värderingar. (Hatch & Schultz, 1997; Burmann et al., 

2009) Det vi bryr oss om och definierar oss själva med ger oss därmed vår identitet i 

imagen av kulturen. (Hatch & Schultz, 1997, s. 359-360) Detsamma gäller för ett 

varumärke och ett företag och genom att belysa vad som skiljer organisations- och 

företagsidentiteten vill uppsatsens författare visa läsaren viktiga komponenter till vad 

som i slutändan ger arbetsgivarvarumärket dess identitet. Diskussionen kring identitet 

inom organisationslitteraturen har utvecklats runt ett koncept vid namn 

organisationsidentitet medan marknadsföringslitteraturen i sin tur har fokuserat på 

företagsidentiteten. Oberoende hur identiteten har uppstått anser Hatch och Schultz 

(1997) att företag som bränslejätten Shell Oil och klädmärket Yves Saint Laurent 

genom att använda sitt företagsnamn, logotyp och färger på ett strategiskt och konsistent 

vis hjälpt till att skapa en stark identitet hos sina respektive företag. (s. 357-358) 

Uppsatsens författare kommer nu gå vidare med att beskriva organisationsidentiteten 

och företagsidentiteten mer ingående. 
 
3.2.2 Organisationsidentitet 
Traditionellt har konceptet organisationsidentitet setts som ett organisationsfenomen 

som varit skiljt från både individuella och kollektiva nivåer av analys enligt Cornelissen 

et al. (2007). Utifrån detta perspektiv ses organisations identitet alltså som en egen 

dynamisk form. Detta sätt att se på organisationsidentitet baserades på ett dominant 

synsätt om att organisationen inte är ett kollektiv uppbyggt av individer utan är en enda 

organism på ett symboliskt sätt. Följer man detta resonemang och ser det ur 

organisationens perspektiv så formar detta hela organisationens bas för 

informationsprocesser och även förståelsen inom organisationen. (Cornelissen et al., 

2007, s. 3) Organisationens identitet anses även komma ur ett paket av värden som 

uppstår genom subkulturer som kan hittas både inom och utanför organisationen. Denna 

mix av värden är vad som ger organisationen ett sätt att skilja ut sig. (Balmer & Gray, 

2003, s. 980) Gioia (1998) anser att organisationen kan anses ha flera 

sammanslagningar av identitet som formar organisationen och visar upp denna 

mångfald beroende på kontext och publik. Hatch och Schultz anser att vi ger uttryck för 

organisationens identitet när vi använder oss av vår kulturella artefaktsymbolik för att 

presentera en image som kan bli tolkad av andra intressenter. Därmed blir vår 

projekterade image sprungen ur vårt kulturella arv och de tolkningar som intressenter 

ger till denna projektion är grundade i deras kultur/kulturer. (Hatch & Schultz 1997, s. 

359-360) Organisationsidentitet refererar brett till vad medlemmar anser, tycker och 

känner om sin organisation. Organisationsidentiteten anses vara en kollektiv förståelse 

för organisationens distinkta värden och karaktärsdrag. (Hatch, & Schultz, 1997, s. 357-

358) Enligt Hatch och Schultz (1997) syn på organisationens identitet grundas den ur en 

lokal förståelse för organisations symboler och hur denna identitet är invävd i den kultur 

som råder inom organisationen. Denna symboliska konstruktion av organisationens 

identitet kommuniceras till organisationens medlemmar av den högsta ledningen men 

tolkas och förstoras av organisationens medlemmar baserad på kulturella mönster av 
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organisationen, hur arbetet upplevs och sociala influenser från externa relationer med 

omgivningen. Därmed skapas den organisatoriska identitet från den pågående 

interaktionen mellan organisationens medlemmar och även den influens som den högsta 

ledningen har. Genom att det har blivit allt svårare att skilja på internt och externt 

påverkas organisationens identitet alltmer även av organisationens image. (Hatch & 

Schultz, 1997, s. 375-376)  

 
3.2.3 Företagsidentitet 
Företagsidentiteten anses växa fram ur den totala summan av struktur, historia, strategi, 

beteende, kultur, design, marknadsföring och företagskommunikation – dessa 

komponenter är alla i regel grundade i företagets personlighet och värden.  (Da Camara, 

2006, s. 11; Cornelissen et al., 2007, s. 7) Utifrån detta formas och utvecklas sedan 

företagets kultur och företagets varumärke. (Balmer, 2008, s. 886) Konceptet 

företagsidentitet visas genom hur företaget presenterar sig själv inför en extern publik. 

Detta framgår tillexempel i företagens visuella image till mer detaljerade former av 

företagsreklam och kommunikation. Företagets logotyp kom att bli sedd som en del av 

processen av företagets imageformation och projektion vilken leder till kunders 

uppfattning och företagsassociationer. Med detta anses företagets identitet inte endast 

projektera image gällande visuell design och kommunikation utan även fundamentalt ge 

vad företaget ‖är” vilket innehåller specifik kultur och strategier till det särskilda 

företaget. Varje individuell individ uttrycker en personlig urskiljning och kontinuitet. 

Även företag har sin egen individualitet och unikhet som uttrycks i handlandet med 

andra. Precis som att individuell identitet kan baseras kring en kombination av kön, 

nationalitet, yrke, socialgrupp och livsstil kan en organisationsidentitet baseras på en 

specifik kombination av geografisk lokalisering, nationalitet, strategi, kärnverksamhet, 

teknik, kunskapsbas, filosofi och organisationsdesign. (Cornelissen et al., 2007, s. 7)  

 

Hanteringen av företagsidentitet på den strategiska nivån kräver en mer holistisk 

förståelse för hur beteende och kultur utvecklas av interna intressenter över tid och 

samtidigt skapar en miljö där en organisatorisk strategi kan implementeras så att 

utförandet/presentationen tar sig uttryck. (Da Camara, 2006, s. 11) Företagets identitet 

anses ge en central plattform ur vilken företagets kommunikationsriktlinjer, rykte och 

image utformas och företagets identitet gör även att intressenter identifierar/associerar 

sig med det företag som formas. Ur detta perspektiv blir företagets identitet aktivt och 

en involverande organism genom att dess identitet hela tiden är under arbete och aldrig 

fullständigt färdigställs. (Balmer, 2008, s. 886) 

 
3.2.4 Skillnaden mellan företags- och organisationsidentitet 
Skillnaden mellan företagsidentitet och organisationsidentitet anses vara baserad på 

vilken grad dessa identiteter konceptualiseras som en funktion av ledarskap och vilket 

fokus som läggs på det visuella. Även om båda koncepten bygger på idén om vad 

organisationen är och har starka länkar till företagets vision och strategi understryks den 

hösta ledningens roll mer inom företagsidentiteten. Marknadsföringens tillvägagångssätt 

har fokuserat mer på hur ledningen uttrycker nyckelidéer till en extern publik, medan 

organisationslitteraturen i sin tur mer har fokuserad på de relationer som finns mellan 

anställda och deras organisation. (Hatch & Schultz, 1997, s. 375) Trots skillnader anses 

ändå de båda koncepten på många vis påminna om varandra då företagets identitet har 

karaktärsdrag som liknar organisationens identitet och vice versa. (Cornelissen et al., 

2007, s. 7)  
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3.2.5 Företagsvarumärket och företagsidentiteten 
Balmer och Gray (2003) anser att företagsidentitet och företagsvarumärket är skilda från 

varandra trots att den vedertagna bilden enligt dessa författare är att dessa två koncept 

oftast ses som kompatibla. (s. 977) Detta är dock något som kan diskuteras anser 

uppsatsens författare. Företagsidentitetskonceptet refererar till distinkta attribut av 

företaget och tar upp frågan vad är vi och vem är vi? Därmed innefattar det 

angelägenheter så som ‖business scope‖ och kultur bland andra. Den fundamentala 

skillnaden som Balmer och Gray (2003) ser mellan företagsvarumärken och 

företagsidentiteten är att identiteten kan appliceras på alla enheter vilket gör det till ett 

viktigt och övergripande koncept. Företagsvarumärken däremot är endast tillfälliga 

och/eller betingade. Nödvändigheten eller önskan att ha och underhålla ett 

företagsvarumärke är även bundet till en rad andra faktorer än just ‖business scope‖ och 

kultur som till exempel företagets strategi.  (Balmer & Gray, 2003, s. 979) 

 
3.2.6  Varumärkesidentitet 
Enligt Burmann et al. (2009) är naturen kring konceptet identitet relevant för 

varumärket. De anser att sett ur en mer ortodox marknadsföringstolkning är symboler 

eller objekt utan självmedvetande och kan därför inte ha en identitet. De argumenterar 

för att den reflexiva naturen av identitet kan ses om de interna målgrupperna av 

varumärket tas i beräkning så som chefer och anställda. Därför anser de att 

varumärkesidentiteten är en form av gruppidentitet vilken uttrycker en rad delade 

värden, kompetenser, ursprung, visioner, kommunikationsstilar och beteenden. Dessa 

avgränsar och skiljer ut de interna målgrupperna av ett specifikt varumärke och 

därigenom skapar de substans till varumärket. Varumärket för konsumenten blir mer en 

självuppfyllelse av den egna identiteten, medan för ägare, chefer och anställda formar 

varumärkesledarskapet ekonomiska långsiktiga mål för att säkra jobbet, aktieägares 

utdelning och så vidare. Det är processen kring kommunikation av varumärkets löften 

som är kärnan bakom varumärkets identitet till externa intressenter och detta blir då sett 

som varumärkets positionering. Varumärkets löften bestämmer delvis eller helt de 

förväntningar som externa målgrupper kommer att få om varumärket. Därför blir vikten 

av anställdas konsekventa beteende vid alla varumärkets beröringspunkter ett sätt att 

försäkra upplevelsen av varumärket. (Burmann et al., 2009, s. 115-116) Uppsatsens 

författare anser att varumärket har en identitet utifrån det resonemang som beskrivits av 

Burmann et al. (2009) och anser som Balmer och Gray (2003) att identiteten bygger på 

värden som bör vara artikulerade, koncisa, välformulerade och distinkta. Dessa värden 

anser författarna kräver ett totalt engagemang från hela företaget och framförallt från 

personalens sida. Alla aspekter av organisationens liv bör vara överensstämmande med 

dessa värden. (s. 980) Varumärkesidentiteten kan även ses som att den innefattar de sex 

variablerna: fysik, personlighet, kultur, relationer, reflektion och självbild. (Knox & 

Bickerton, 2003, s. 1003) Vilket gör att varumärkesidentiteten påminner väldigt mycket 

om både organisations och företagets identitetsbas anser uppsatsens författare. En 

förståelse kring att varumärket bidrar med en egen identitet även om den kan baseras på 

organisationens identitet belyser enligt uppsatsen författare vikten av en god förståelse 

för hur identitet skapas och formas vare sig det gäller organisationens, företagets eller 

varumärkets identitet. Identiteten som kommuniceras ut anser uppsatsens författare 

bildar imagen som organisationen, företaget och varumärket vill förmedla ut till både 

interna och externa intressenter. Detta gör att uppsatsens författare nu vill gå djupare in 

på image och dess betydelse.  
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3.2.7 Image  
Varumärkets image anses vara ett resultat av den informationsbearbetning av 

varumärket som kommer från interna och externa målgruppers uppfattning av 

varumärket. (Burmann et al., 2009, s.115) Därmed blir image en svårstyrd del av 

varumärket enligt uppsatsens författare. De komponenter som imagestrukturen anses 

vila på är: varumärkets attityder, funktionsvärden och symboliska värden av varumärket 

till konsumenterna. Ur detta perspektiv blir konceptet varumärkesimage en bas på 

mottagarens sida. Identiteten blir alltså i sin tur sändare av budskapet. (Burmann et al., 

2009, s.115) Precis som med identiteten blir imagen en viktig del av varumärket 

eftersom den både visar hur varumärket vill upplevas av dess intressenter och hur den 

faktiskt upplevs av dess intressenter. 

 

För att ytterligare belysa imagen och dess natur har uppsatsen författare valt att 

presentera några imagedefinitioner som belysts av ett flertal forskare, däribland Hatch 

och Schultz (1997). En av definitionerna lyder ‖Känslan och tron om företaget som 

existerar i huvudet på dess publik”. En annan vedertagen definition anses vara att image 

representerar "Alla intressenters uppfattningar av det sätt en organisation presenterar 

sig själv, antingen övervägt eller av slumpen". Ett tredje sätt att definiera image anses 

vara "Det som kommer upp i huvudet när man hör namnet eller ser logotypen”. Image 

har även blivit definierat som ”Medlemmars tro om hur andra ser på deras företag”, 

”Det totala intryck organisationen gör på människor”, ”En produkt av interna 

processer inom organisationen” och ‖Det sätt som organisationens elit vill att 

utomstående ska se deras organisation”. Ordagrant menar forskare att termen image 

skulle kunna lyda ‖företagsimages‖ då det mest troligt finns lika många 

imagedefinitioner som det finns individer som har relationer eller kunskap om företaget. 

Image är alltså inte vad företaget tror sig om att vara utan de känslor och uppfattningar 

som existerar om företaget hos dess interna och externa intressenter. Utifrån detta har 

marknadsföringslitteraturen understrukit den externa vikten av konceptet image och den 

varierande publik av intressenter detta medför i form av till exempel konsumenter och 

leverantörer. Argument finns för att image även är en konstruktion av publikens 

uppfattning, skapade för att tilltala en viss publik. (Hatch & Schultz, 1997, s. 358-359) 

Därför kan det diskuteras vem som egentligen skapar imagen och hur den uppkommer. 

För trots allt har intressenterna externt och internt del i hur imagen i slutändan verkligen 

uppfattas och fastställs till att vara, anser uppsatsens författare.  
 
3.2.8 Företagets och organisationens image  
Företagets image anses tillkomma i huvudet hos intressenterna och företagets identitet 

tillkommer i sin tur inom organisationen som uppsatsens författare tidigare i 

teorikapitlet klargjort. En vanlig distinktion som idag görs anses vara att företagets 

identitet är vad företaget vill vara och ibland är, medan image är vad företaget är ansett 

att vara. Företagets image kan inte kontrolleras helt och hållet av organisationen, då det 

påverkas av externa faktorer i människors perception (till exempel media, konkurrenters 

strategier och individuella preferenser). Men imagen kan trots detta ändå till stor del 

formas av organisationen genom dess marknadsföring och kommunikation. På en 

operativ nivå kan imagen ses som ett set av visuella ledtrådar ledda av organisationen 

och avsiktligt projekterade till utomstående. Gällande de strategiska villkoren 

representerar imagen i regel en komplex känslobild i huvudet på intressenterna. 

Gällande de holistiska villkoren som finns representerar imagen istället mer den kritiska 

länken mellan företagsidentiteten och företagsryktet, då det är hur intressenterna 

bearbetar och sammanbinder perceptioner av företagets beteende och identitet som i 
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slutändan blir bilden av organisationen. Denna organisationsbild blir sedan med tiden i 

regel till en ryktesrelaterad bedömning. (Da Camara, 2006, s. 12) Utifrån detta anses det 

även finnas olika images kopplade till företaget och dess varumärken som anses påverka 

intressenters uppfattning av ett varumärke. När det gäller arbetsgivarvarumärkets image 

kan denna påverkas av den mer övergripande företagsvarumärkesimagen som finns 

etablerad. (Burmann, Schaefer & Maloney, 2008, s. 161) Detta resonemang anser 

uppsatsens författare bidrar till en intressant diskussion kring hur ett företags image kan 

ge upphov till olika uppfattningar hos intressenterna samt även genom företagets olika 

varumärken.   

 
3.2.9 Image och identitet 
För att knyta ihop diskussion kring identitet och image vill uppsatsens författare avsluta 

med att visa på samspelet mellan dessa två. Organisationens image involverar externa 

åsikter om organisationen men anses även vara influerad av interna processer i form av 

identitet. Genom att organisationens anställda även tillhör externa grupper finns det en 

stor chans att image och identitet kommer att jämföras vilket kan leda till att anställda 

upplever en viss form av cynism eller synergier när så blir fallet. Hur anställda upplevs 

av konsumenter, konkurrenter och andra intressenter influerar organisationens identitet 

av hur de anställda ser sig själva utifrån de kommentarer och eller klagomål de får om 

företaget genom att de fungerar som kontakten de externa intressenterna har med 

företaget. Därför blir imagen till en del av de anställdas liv både inom och utanför 

organisationen och detta leder till feedback mellan image och identitet. De åtgärder och 

handlingar som utförs av högsta ledningen inom en organisation påverkar i sin tur både 

identitet och image enligt Hatch och Schultz (1997). Detta beror främst på de ökade 

nivåer av interaktion som uppstått mellan organisationens medlemmar, leverantörer, 

konsumenter, andra aktörer kring företagets närmiljö och inte minst de flerfasetterade 

roller organisationens medlemmar har som både ‖insiders‖ i form av anställda och som 

‖outsiders‖ i form av konsumenter, samhällsmedborgare eller medlemmar av 

intressegrupper. (Hatch & Schultz, 1997) Med detta som bakgrund vill uppsatsens 

författare föra diskussionen vidare genom att nu presentera företagsvarumärket och dess 

uppbyggnad mer ingående.  

3.3 Företagsvarumärket ”Corporate Branding” 
Företagsvarumärken beskrivs av Balmer och Gray (2003) som beundrade, ärade och 

åtrådda av både konsumenter och organisationer och har därigenom representerat ett 

fascinerande fenomen inom företagsekonomin under 2000-talet. Varumärken i dess 

olika gestalter anses vara integrerade i vår vardagliga existens och får därmed en stor 

betydelse både för företaget själv men även för dess intressenter. Det finns en växande 

förståelse för möjligheterna som företagsvarumärket bidrar med genom att verka som 

ett navigeringsverktyg för att tillgodose den mångfald av olika intressenter som 

företaget anses kommunicera och integrerar med. Detta inkluderar anställning, 

investering och framförallt konsumenternas köpbeteende samt det sambandsförhållande 

som råder mellan dessa intressenter och företaget. (Balmer & Gray, 2003, s. 972-973) 

Företagsvarumärket har förvandlats till en värdefull strategisk resurs som kan skapa 

hållbara och konkurrenskraftiga fördelar för företaget om det hanteras på ett rätt sätt 

anser Wallström och Karlsson (2008).  

 

Grunden till det som skulle bli företagsvarumärket började ta sin form under 1990-talet 

då en rad olika förändringar kring varumärket blev märkbara och gav upphov till att 

varumärkets roll började diskuteras och förändras. Företagsvarumärkeskonceptet anses 

ha en rad komplexa faktorer som produktvarumärket saknar genom att inkludera fler 
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intressenter (så som anställda, leverantörer, investerare, och så vidare) och inte enbart 

konsumenterna som grupp. (King, 1991; Balmer & Gray, 2003, s. 976; Hatch & 

Schultz, 2003) Företagsvarumärket anses även ha förändrat hur och till vem varumärket 

kommunicerar genom att det ändrat och utvecklat komponenter som ger varumärket 

dess betydelse. Dessa komponenter anses komma ur företagets historia och framtida 

vision. (Roper & Davies, 2007, s. 76-77) När företagets historia och vision lyfts fram 

har företagets egna värden och värderingar fått en mer betydande roll för varumärket. 

Mervärden tillsammans med organisationsinfluenser anses därför viktiga för varumärket 

då de hjälper till att behålla en distinkt skillnad mellan egna produkter och tjänster 

gentemot konkurrenternas produkter och tjänster på samma marknad. De ger helt enkelt 

något mer svårgripbart till marknadsföringsmixen. (Knox & Bickerton, 2003, s. 999) 

Med de svårgripbara elementen påminner företags- och tjänstevarumärket om varandra 

eftersom båda behöver stärkas av varumärket och dess kommunikation för att ge 

konsumenten eller intressenterna en rättvisande bild av företaget eller tjänsten. (Roper 

& Davies, 2007) Vilket anses nödvändigt enligt Hatch och Schultz (2003) då en alltmer 

globaliserad marknad har lett till att företagsstrategier inte längre kan baseras på en 

förutsägbar marknad eller en stabil och favoriserad produkt eller tjänst eftersom 

förändringen av konkurrensen som sker på marknaden har inneburit imitation och 

homogenisering av både produkter och tjänster. I ett sådant klimat blir urskiljning och 

positionering av företaget en viktig faktor då det anses mer svårimiterat av 

konkurrenterna. En positionering och urskiljning klarar produkter och tjänster alltså inte 

av att göra på samma sätt. (s. 1041) Att det förhåller sig på detta vis kan förklaras 

genom att konsumenternas val av produkt eller tjänst anses bero allt mindre på de 

funktionella fördelarna av produkten eller tjänsten. Istället anses det vara människorna 

inom företaget som hjälper konsumenten att bedöma varumärket genom anställdas och 

organisationens skicklighet, attityder, beteenden, design, stil, språk, 

kommunikationskanaler, respons och tid ja kort och gott hela företagets kultur. 

Anställdas roll inom företaget lyfts därigenom fram inom företagsvarumärket och även 

vikten att attrahera de för företaget ‖rätta anställda‖. Utifrån detta resonemang behöver 

varumärkesbyggande involvera design och kontroll av alla företagets aspekter för att 

leda människor och aktiviteter bortom de traditionella förmågorna av 

marknadsavdelningen. (King, 1991, s. 46) Med dessa tankar och information i 

bakhuvudet vill uppsatsens författare nu mer ingående visa vad företagsvarumärket är 

uppbyggt kring och hur processen kring företagsvarumärkesbyggande anses se ut enligt 

dagens forskare. 
 
3.3.1 Företagsvarumärkeskonceptet 
Den kontext som King (1991) belyste med sin artikel ‖Brand-buildning in the 1990:s‖, 

gav ett ramverk som bland annat börjar med att identifiera den tvärvetenskapliga 

kombination av strategi, företagskommunikation och kultur som 

företagsvarumärkesprocessen bygger på enligt författaren. Utifrån detta har Hatch och 

Schultz (2003) byggt vidare på konceptet och de anser att företagsvarumärket ger 

marknadsföringen en möjlighet att använda företagets vision och kultur till att skapa 

tydliga samt unika säljade förslag. (Hatch och Schultz, 2003, s. 1042) För att förstå 

ramverket som finns kring företagsvarumärket behöver processerna som länkar ihop den 

strategiska visionen, organisationskulturen och företagets image tittas närmare på. 

Dessa tre element definieras av Hatch och Schultz (2003) på följande sätt: 

 

Den strategiska visionen: Den centrala idén bakom företaget som anses ge form till och 

uttrycker högsta ledningens ambition för vad företaget ska försöka åstadkomma i 
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framtiden. Här anses det viktigt att det är högsta ledningen inom företaget som lägger 

grunden till och förmedlar ut visionen. (Hatch & Schultz, 2003 s. 1047-1048) Om det är 

högsta ledningen som ska lägga grunden och förmedla ut visionen kan diskuteras anser 

uppsatsens författare. 

 

Organisationskulturen: De interna värden, uppfattningar och förutsättningar som 

skapats ur företagets historia och vars budskap kommuniceras till dess medlemmar. 

Resultatet av kommunikation kring företagets historia, värden, uppfattningar samt 

förutsättningar anses visa på den kultur som uppstår/uppstått inom företaget. Till detta 

anses även de anställdas agerande i mötet med företagets olika intressenter samt hur de 

känner för sin arbetsgivare visa kulturen inom företaget. (Hatch & Schultz, 2003, s. 

1047-1048) 

 

Företagets image: De åsikter om organisationen som utvecklats av dess intressenter och 

den externa publikens uppfattning av företaget (inkluderat bland annat konsumenter, 

aktieägare, media och samhället i övrigt). (Hatch & Schultz, 2003, s. 1047-1048)  

 

Till dessa tre element vill Knox och Bickerton (2003) addera ytterligare en variabel 

baserad på det framtida konkurrensutsatta landskap som organisationer befinner sig i. 

Variabeln bygger vidare med fler dimensioner: den aktuella imagen som finns av 

organisationen, dess framtida konkurrens samt den aktuella kulturen inom organisation 

och dess vision för framtiden. Variabeln kan hjälpa till med att guida tänkandet om 

framtida scenarion för organisationen med en referens till dess vision och 

konkurrensstrategi. (Knox & Bickerton, 2003, s. 1006) Uppsatsens författare anser att 

detta tillägg kompletterar de ursprungliga elementen och att det är viktigt för företag att 

blicka framåt och ha ett långsiktigt planerande och utförande bakom sina beslut för att 

kunna erbjuda företagets intressenter ett långsiktigt samarbete. Även Hatch och Schultz 

(2003) anser att en organisation som lyckas etablera ett företagsvarumärke baserat på 

företagets vision, kultur och image är bättre rustad för att möta den ökande 

konkurrensen skapad av globaliseringen. Ett företagsvarumärke ser Hatch & Schultz 

som mer komplext jämfört med ett produktvarumärke, då företagsvarumärket är 

strategiskt (vision), blandar in organisationens beteende (kultur) och behöver vara mer 

uppmärksam kring sin kommunikation som påverkar hur företaget kan uppfattas av alla 

företagets externa intressenter (image). (s. 1057) Detta styrker resonemanget om 

långsiktigt tänkande (som uppsatsens författare velat belysa) och vikten av en 

organisation som ser sig själv som en helhet för att kunna förmedla ut en rättvisande 

kommunikation.  

 
3.3.2 Organisationskulturen  
Organisationskulturen har inte haft en framträdande roll inom marknadsföringen då 

identitet och image diskuterats vilket har ändrats genom Hatch och Schultz (1997) 

resonemang kring företagsvarumärket. Kulturen speglas oftast enbart som limmet som 

sammanfogar flera organisationer av marknadsföringslitteraturen men reflekterar då inte 

det djup som kulturen har och hur detta beskrivs inom organisationslitteraturen. Detta 

har Hatch och Schultz (1997) lyft fram då de anser att organisationens kultur involverar 

alla organisationens medlemmar, finner sin början och utvecklas genom alla nivåer 

inom företaget och lägger grunden till företagets historia som realiseras i materiella 

aspekter av organisationen i form av företagets namn, produkter, byggnader, logotyper, 

symboler och högsta ledningen inom företaget. Därmed inkluderar konceptet 

organisationskultur materiella aspekter som är centrala till det marknadsbaserade 
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konceptet av företagets identitet. Studier kring företagets identitet fokuserar på de 

materiella aspekterna som kommer till uttryck genom nyckelidéer om organisationens 

externa valkrets, medan studier kring organisations kultur istället tittar på hur dessa 

nyckelidéer tar sig uttryck i företagets dagliga rutiner och hur dessa tolkas av 

organisationens anställda. (Hatch & Schultz, 1997, s. 359) Utifrån detta resonemang 

anser uppsatsens författare att organisationskulturen blir till en viktig komponent i 

skapandet av både identitet och image för företagsvarumärket.  

Konceptet kring kultur har ofta bortsett från den externa påverkan som finns genom de 

relationer företaget har med sin omgivning. Kultur har setts som något som skapas inom 

företaget vilket kan ses genom den betydelse som grundare och andra nyckelledare 

upplevs ha haft av organisationens anställda. Högsta ledningen inflytande på kultur har 

däremot tidigare ansetts som oetiskt. (Hatch & Schultz, 1997, s. 359-360) Hatch och 

Schultz (1997) anser att organisationens kultur kan ses som en symbolisk kontext inom 

vilken tolkningen av organisationens identitet formas och inte minst intentionerna till att 

influera företagets image. Detta grundar de på att organisationens kultur behöver tas i 

beaktning för att kunna förklara utveckling och underhåll av organisationens identitet. 

Genom att organisationens kultur öppnas upp till att innefatta ett allt större inflytande av 

externa influenser blir följden att företagets identitet och image blir alltmer 

sammanvävda. Relationen mellan kultur, image och identitet formar idag en cirkulär 

process enlig Hatch och Schultz (1997). Det kulturella inbäddat med organisationens 

identitet ger symboliska material ur vilka organisationens image är konstruerat och ur 

detta kan även varumärket kommuniceras. På detta sätt projekteras organisationens 

image ut och absorberas tillbaka in i det kulturella meningssystemet genom att bli 

betraktat som en kulturell artefakt som används för att symboliskt störa identiteten. På 

grund av att det blir allt svårare att skilja på organisationens interna och externa delar 

får symbolen av organisationens kultur en ökad betydelse som källa till 

imageuppbyggnad då imageuppbyggnaden alltså återspeglar kulturen. Vilka vi är 

reflekteras i det vi gör och hur andra tolkar vem vi är och vad vi gör. Utifrån detta kan 

en negativ intolkning av ett företags mediaimage påverka identiteten när tidningars 

rapporter ses som genuina reflektioner av företagets aktiviteter eller avsikter. Här blir 

nyhetsbudskapet en symbol som kan bli tolkat eller avvisat. Därmed kan identiteten 

riskera att bli öppen för influenser, åsikter och rykten skapade bortom företagets 

räckvidd av påverkan. (Hatch & Schultz, 1997, s. 359-360) Uppsatsens författare anser 

att genom företagsvarumärket får organisationskulturen en större betydelse för 

uppbyggandet kring varumärket. Uppsatsens författare anser även att det kan diskuteras 

om inte organisationskulturen redan tidigare kan anses sammanlänkad med de värden 

som bygger varumärket och därför redan tidigare haft en viss påverkan på varumärket. 

 
3.3.3 Företagsvarumärkets uppbyggnad kring värden 
När företaget och dess organisation sätts i centrum blir värde och känslor som 

symboliserar företaget och dess organisation till nyckelelement i urskiljningsstrategin. 

Stödet för detta skift från produktvarumärket till företagsvarumärket anses komma ur 

marknadsföringen. Forskning har även visat att ett starkt företagsvarumärke har 

signifikant inflytande på att skapa positiva konsumentuppfattningar av existerande 

produkter och tjänster. (Hatch & Schultz, 2003)  

 

Företagsvarumärkets uppbyggnad anses vila på vikten av de anställda, kulturen inom 

organisationen samt den verkställande direktörens roll som varumärkets förvaltare. 

Även organisationens nyckelintressenter inkluderat konsumenterna har en del i kärnan 

av företagsvarumärkets process och uppbyggande. (Balmer & Gray, 2003, s. 975-976, 
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982) De förslag till värden som lägger grunden för varumärkets uppbyggande och som 

förmedlas ut via företagsvarumärket bör komma från den högsta ledningen inom 

företaget. Detta värdeförslag kan förmedlas ut genom flera kommunikationskanaler och 

upplevs genom företagets produkter och tjänster men framförallt genom anställdas 

uppförande och beteende. (Balmer & Gray, 2003, s. 982) Har högsta ledningen fastsällt 

varumärkets värdeförslag anses det underlätta att få värdena befästa hos resterande 

chefer och anställda inom organisationen. Värdeförslaget utvecklas under konstruktion 

av varumärket och behöver befästas och uttryckas inom organisationen och till den 

externa publiken. Processer kring kommunikation, det valda företagsspråket inom 

organisationen samt varumärkets fortsatta utveckling och förnyande anses gynnade av 

högsta ledningens prägel på varumärkets värden. (Knox & Bickerton, 2003, s. 999-

1011) Uppbyggandet av företagsvarumärket förespråkar även en multidisciplinär metod 

som inkluderar hela organisationen. (Balmer & Gray, 2003, s. 975-976) Problem kan 

uppstå om högsta ledningen skulle misslyckas med att vara entusiastiska vid 

kommunikation av de förslagna värdena inom organisationen. Även om det anses vara 

högsta ledningen som ska komma med förslaget kring värdena så måste ledningen först 

och främst försäkra sig om att organisationens beteende och processer stödjer 

värdeförslaget som ska leverera kundvärde. För att företagsvarumärket roll och 

betydelse ska anses bestyrkta behöver de vara kommuniceras både inom organisationen 

och till den externa publiken. (Knox & Bickerton, 2003, s. 999-1011) När de väl är 

befästa internt hjälper företagsvarumärkets värden till att försäkra externa intressenter 

att varumärket står för kvalitet och hjälper till att reducera den risk som kan upplevas av 

intressenterna. Företagsvarumärket blir till en sorts trovärdighetsfaktor för sina egna 

produkter och tjänster. (Balmer & Gray, 2003, s. 985) Det är alltså först när 

företagsvarumärket har blivit styrkt både internt och externt som de förslag som getts 

om varumärket kan anses bekräftade av att även andra ser dessa förslag/värden. Det kan 

därför diskuteras om det är enbart uppifrån dessa förslag skall komma anser uppsatsens 

författare. de Chernatony et al. (2006) anser att värden som ett företagsvarumärke 

förmedlar ut har potentialen att guida beslut och handling internt som externt. En 

organisation med klart definierade företagsvarumärkesvärden anses ha en större chans 

att uppfattas som trovärdiga om deras värden överrensstämmer med den image som 

företagets interna och externa intressenter har av företagsvarumärket och upplever i 

mötet med företaget. (s. 820) Detta gör att uppsatsens författare anser att styrkandet av 

varumärkets förslag med fördel först kan göras mot de interna intressenterna eftersom 

det kan bli svårt att styrka dessa utåt om de inte vunnit kraft hos den interna gruppen 

först. Det kan även diskuteras om inte fler interna intressenter kan involveras i 

framtagandet av varumärkets förslag. Detta då de mest troligt har en god insikt i 

organisationens dagliga rutiner och kontakt med externa intressenter vilka redan har en 

uppfattning om företaget och speglar detta i kommunikation och interaktion med de 

anställda anser uppsatsens författare. 

 

När företagsvarumärkets värden väl är fastställda och styrkta hjälper de till att 

positionera företagsvarumärket hos både interna och externa intressenter.  

Positioneringen av företagsvarumärket anses lägga en gemensam grund för den interna 

och externa kommunikationen som förmedlar ut de värden som är centrala för 

organisationen i all företagskommunikation. Denna positionering anses skapa ett starkt 

och urskiljbart företagsvarumärke gentemot företagets konkurrenter och andra externa 

intressenter. (Knox & Bickerton, 2003, s. 1006) Det är här företagsvarumärkets löften 

kommer in i bilden som en kärna i företagsvarumärkesprocessen. Kärnan refereras ofta 

till att var det löfte som företagsvarumärket ger dess intressenter. Ett företagsvarumärke 
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kan ses som ett kontrakt mellan företagets behov att artikulera dess samstämmighet med 

företagets nyckelintressenter genom att demonstrera oavbrutet över tid att företaget har 

hållit linje med sitt eget företagsvarumärkeslöfte. I detta spelar namnet och logotypen en 

viktig roll för att skapa medvetenhet och igenkänning och framförallt tillit till 

varumärket och företaget. Det kan dock finnas en fara i att se detta som endas en 

envägsprocess som påverkar imagen eftersom konsumenter och anställda har en aktiv 

roll i varumärkesprocessen (som tidigare nämnts). Konsumenter och anställda anses ha 

en nyckelroll i definieringen av varumärkets image. (Balmer & Gray, 2003, s. 982) 

Företagsvarumärkesprocessen är alltså mer komplex än produkt- och 

tjänstemarknadsföring då ledarskapet av intressentuppfattningar och kommunikationen 

av varumärkesbudskapet här kräver ett längre och mer holistiskt angreppssätt för det sätt 

organisationen kommunicerar med intressenterna. (Sutherland et al., 2002, s. 14-15)  

 
3.3.4 Externa intressenter och företagsvarumärket 
Genom företagsvarumärket har fler intressenter av företaget och dess organisation 

kommit att belysas. Här vill uppsatsens författare visa lite av den komplexitet som dessa 

intressenter innebär, både i olikheter samt den samverkan/påverkan som kan finnas 

mellan dessa intressenter och vad effekten på kommunikationen kan bli av detta. 

 

Precis som med andra varumärken kan företagsvarumärket skapa en uppfattning till 

externa intressenter om dess betydelse. Det anses av vikt att varumärket via 

kommunikation väcker medvetenhet, (alltså talar om vem föreget är för dess 

intressenter) skapar engagemang, (vad kan företaget göra för sina intressenter) skapar 

en koppling (hur företaget lever upp till sina ansvarsområden) och inte minst innehar 

övertalningsförmåga (vad företaget vill att intressenterna ska tycka och göra). 

(Dowling, 2004, s. 198)  

 

Företagsvarumärket med sina interna och externa intressenter har en mer komplex 

situation för när företaget blir varumärket uppstår fler kontakter med allt från de 

anställda till samhället i stort. Dessa kontaktgrupper är inte självständiga men verkar 

inte heller separat enligt King (1991). Dessa grupper anses ha kontakt med varandra 

genom bland annat media. Då denna kontaktform med intressenterna involverar sådan 

mångfald kräver den en större mångfald av hur kommunikationsmedia används av 

företaget i fråga. För ett klassiskt varumärke är reklam och förpackning väldigt viktigt. 

För ett företagsvarumärke kan kommunikationen variera från personlig kommunikation 

(ansikte mot ansiktet) till opersonlig kommunikation (via telefon, demonstrationer, 

tryckt material, design, förpackning, PR och reklam). Att kordinera all denna 

kommunikation så att företagsvarumärket visar upp en lyhörd och konsekvent bild av 

företagsvarumärket är en tuff uppgift. (s.47) Genom att de olika intressenterna kan 

påverka varandra blir det en tuffare uppgift för företagsvarumärket att skapa en 

uppfattning kring varumärket baserat endast på vad företaget vill förmedla anser 

uppsatsens författare. Företaget får svårare att styra över intressenternas uppfattning och 

det blir därför viktigt hur de väljer att kommunicera med de olika intressenterna och hur 

de agerar i olika situationer där olika grupper av intressenter kan tänkas bli inblandade. 

Uppsatsens författare anser att företagen inte kan ha lätta att hålla grupperna åtskilda då 

de oberoende av företaget kan påverka varandra framförallt genom media. 

 

Företagets uppgift blir att trots skild budget, egna mål och syften mellan avdelningarna 

inom organisationen hitta sätt att samarbeta för att kunna förmedla ut en helhetsbild av 

företaget. (King, 1991, s. 47) Här växer betydelsen av att företag förstår hur 
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kommunikationsprocessen kan expandera och förbättra varumärkets relationer och få 

företag att förstå att allt de gör eller inte gör sker i interaktion med deras intressenter 

både externt och internt. Här kan det uppstå ett glapp mellan varumärkets grund och 

dess strävan för framtiden som finns inom företaget när företaget ska förverkliga 

varumärkets identitet. (Hatch & Schultz, 2003, s. 1043) Uppsatsens författare anser att 

problem för företaget kan uppstå i den kommunikation de skapar framförallt när de har 

med olika intressentgrupper att göra. Vare sig budskapet är helt entydigt eller inte är det 

viktigt att intressenterna ändå får en uppfattning av företagsvarumärket och dess värden 

och värderingar. Uppsatsens författare anser alltså inte att det behöver vara exakt 

samma kommunikationssätt eller utförande mot olika intressenter men anser att det ändå 

bör vara så pass likt att det går att åtminstone känna igen företagets värden/budkap och 

vad företaget står för i de valda kommunikationskanalerna. 

 
3.3.5 Företagsvarumärket och kopplingen till arbetsgivarvarumärket 
Med företagsvarumärket uppstod diskussionen kring den multidisciplin som detta nya 

varumärke gav grund till och den aktiva roll som HR-avdelningen anses behöva spela 

för att detta varumärke skulle komma till sin rätt. (King, 1991) De anställda anses ha en 

viktig roll att spela inom företagsvarumärket. Det är de anställda som förmedlar 

varumärkets värden och som får värdena att fungera i företagsvarumärkesprocessen 

genom sitt dagliga arbete.  Det är alltså de anställda som är kontaktpunkten mellan den 

externa miljön och företaget. De anställda har en viktig roll i företaget och därmed har 

rekrytering av personal och den utveckling som HR har inom organisationen blivit en 

viktig del av företagsvarumärket. (Ambler & Barrow, 1996; Ewing et al., 2002; Balmer 

& Gray, 2003, s. 979) En av de viktigaste fördelarna med ett effektivt 

företagsvarumärke är den roll det spelar för att kunna rekrytera och behålla värdefulla 

anställda. Därmed anses företagsvarumärket vara en värdefull tillgång för 

organisationens HR-avdelning. Företagsvarumärkets värderingar kan alltså användas av 

potentiellt anställda för att värdera om detta är ett företag de vill arbeta för eller inte. 

(Balmer & Gray, 2003; Ewing et al., 2002) Utifrån denna fokus på företagsvarumärket 

och hur det innefattar fler intressenter (bland annat de egna anställda och potentiellt 

anställda) har arbetsgivarvarumärket växt fram. Arbetsgivarvarumärket har blivit ett 

nytt angreppssätt för företag att kunna skilja ut sig mot konkurrenterna i kriget om att nå 

ut till talanger/potentiella anställda som ska försöka lockas till företaget. (Sutherland et 

al., 2002, s. 14-15)  
 
3.4 Arbetsgivarvarumärket ”Employerbranding” 
 
3.4.1 Samhällsförändringen 
Den ständiga förändringen i samhället, de teknologiska framsteg och den utveckling 

som skett samt den globala konkurrensen gör att anställningsförutsättningar och 

tillvägagångssätt kring hur företag lockar till sig potentiellt anställda ständigt ändras. 

(Berthon et al., 2005, s. 153) Med den globala marknaden och dess höga konkurrens har 

rekrytering växt fram som en nyckelfaktor för organisationens effektivitet. Rekrytering 

består av organisatoriska aktiviteter och praxis med primära mål om att identifiera och 

attrahera potentiellt anställda och övertyga dem om att bli del av företaget som 

anställda. (Breaugh & Starke, 2000) Det faktum att organisationer både vill attrahera 

potentiellt anställda och behålla existerande anställda gör att vikten av 

arbetsgivarvarumärket ökat och den ökande konkurrensen bland företag gällande att 

attrahera yrkeskunnig personal till olika professionella områden förespås alltså i 

framtiden bara att öka och kunna jämställas med företagens konkurrens om 

konsumenterna enligt Berthon et al. (2005). Genom att det förhåller sig på detta vis 
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kommer företag som lyckas att attrahera de mest eftertraktade anställda kunna uppnå 

konkurrensfördelar då det numera är erkänt att intellektuellt och mänskligt kapital är en 

grundsten i dagens moderna ekonomi. (Berthon et al., 2005, s. 153, 167) De nya 

förutsättningarna gör även att det inte anses tillräckligt att endast HR-avdelningen inom 

ett företag är delaktiga i processen utan arbetet måste ske övergripande genom hela 

organisationen. (Ambler & Barrow, 1996) Denna problematik kommer uppsatsens 

författare att komma tillbaka till senare i teorikapitlet. För att lyckas med 

arbetsgivarvarumärket på ett effektivt sätt krävs det att organisationerna förstår vilka 

faktorer som bidrar till att attrahera anställda. Endast när ett företag lyckas med att 

integrera de faktorer som attraherar anställda in i processen av arbetsgivarvarumärket 

kan företaget bli framgångsrikt konkurrenskraftiga i attraherandet av nyanställda. 

(Berthon et al., 2005, s. 167) Det är ur dessa förutsättningar som arbetsgivarvarumärket 

har växt fram och vikten av dess betydelse ser alltså bara ut att öka. Detta gör att 

uppsatsens författare nu mer ingående vill beskriva de aspekter och funktioner som 

ligger bakom arbetsgivarvarumärket så att läsaren får en god förståelse för dess 

betydelse och uppbyggnad. 
 
3.4.2 Arbetsgivarvarumärkeskonceptet 
Arbetsgivarvarumärkeskonceptet är relativt nytt i rekryteringsutövandet/förfarandet och 

började först se dagens ljus i mediala sammanhang under slutet av 1990-talet. 

(Backhaus, 2004, s. 119-120) Detta kan kopplas samman med företagsvarumärkets 

uppkomst kring ungefär samma tid. Arbetsgivarvarumärket har utvecklats ur 

företagsvarumärket och redan King (1991) nämnde 1991 betydelsen av att attrahera 

anställda till företagen och de anställdas betydelse för företaget. Ambler och Barrow 

(1996) var bland de första med sin artikel att introducera arbetsgivarvarumärket. Deras 

definition av arbetsgivarvarumärket lyder: ‖Ett paket av funktionella, ekonomiska och 

psykologiska fördelar tillhandahållna genom anställning och identifierade med det 

företag som anställt. Det är en pågående företag/anställd relation som tillhandhåller en 

serie av utbyten av ömsesidiga fördelar som fungerar som en integrerad del av 

företagets totala företagsnätverk‖. (s. 187) Arbetsgivarvarumärket har även beskrivits 

av Lloyd (2002) som ”Summan av företagets ansträngning att kommunicera till 

nuvarande och potentiellt anställda att företaget är ett önskvärt ställe att arbeta på”. 

Ytterligare en definition som ges av arbetsgivarvarumärket är definitionen av Backhaus 

(2004): ‖Arbetsgivarvarumärket handlar om att marknadsföra en unik och attraktiv 

image av företaget som arbetsgivare – alltså att skapa en distinkt arbetsgivaridentitet” 

(s.117). Dessa definitioner anser uppsatsens författare på ett bra sätt speglar den bild 

författarna fått av begreppet/konceptet genom den forskning de tagit del utav. Backhaus 

(2004) definition av arbetsgivarvarumärket är den definition som stämmer bäst in på 

vad uppsatsens författare i denna uppsats vill belysa med sin teorigenomgång.  
 
3.4.3 Arbetsgivarvarumärkets syfte och bidrag 
Arbetsgivarvarumärket handlar om att marknadsföra både inom och utanför företaget 

med en klar bild av vad som gör företaget annorlunda och önskvärt som arbetsgivare. 

(Backhaus, 2004, s. 119-120) Enligt Ambler och Barrow erbjuder 

arbetsgivarvarumärket de anställda samma fördelar som sedvanliga produktvarumärken 

erbjuder sina kunder. Dessa är: utvecklingsbara och/eller användbara aktiviteter vilka 

kan klassas som funktionella, materiella eller ekonomiska fördelar. Den sista fördelen är 

de psykologiska aspekterna så som känsla av att tillhöra något, riktlinjer och ett syfte. 

(Ambler & Barrow, 1996, s. 187) Arbetsgivarvarumärkets syfte anses vara att träna och 

motivera de anställda att ge god service i kundmötet.  Genom att utveckla och förbättra 
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motivationen hos de anställda kan resultatet bli ökad prestationsförmåga hos de 

anställda vilket i sin tur leder till förbättrade kundrelationer. Detta gör att företag med 

ett starkt varumärke karaktäriseras av positiva relationer till anställda samt överlägsen 

långtidsverkande prestationsförmåga. (Ambler & Barrow, 1996, s. 189) Den 

långtidsverkande prestationsförmågan är viktig eftersom träning av anställda är endast 

lönsam för ett företag om de anställda stannar länge med företaget. (Ambler & Barrow, 

1996, s. 192) Syftet med arbetsgivarvarumärket anses även vara att försäkra sig om att 

de anställda förstår företagsmålen så att de även kan hänge sig åt dem. Förhoppningsvis 

kan detta i sin tur för företagen leda till att de anställda blir beskyddare av 

varumärkesimagen när företagskulturen blir integrerad i deras tankar och arbetssätt. 

(Kimpakorn & Tocquer, 2009, s. 534) Dessa aspekter av arbetsgivarvarumärket ser 

uppsatsens författare som viktiga då de till viss del talar om företagsmålen 

arbetsklimatet inom företaget som de potentiellt anställda bör bilda sig en uppfattning 

om innan de kan besluta sig om att söka sig till en viss arbetsgivare.  

 

Arbetsgivarvarumärket anses även ha en personlighet och kan därför positioneras på 

samma sätt som ett tjänstevarumärke eller ett sammanlänkat företagsvarumärke och 

produktvarumärke, som då bildar ett varumärke. Om arbetsgivarvarumärket positioneras 

som de andra varumärkena bli det till en värdefull del av företagets andra varumärken. 

Därför blir det viktigt att personligheten som företagets arbetsgivarvarumärke visar är 

detsamma som tjänste- och produktvarumärket eller företagsvarumärket och konsekvent 

med personligheten kopplad till detta varumärke som andra intressenter i företagets 

nätverk upplever för att varumärket ska upplevas trovärdigt. (Ambler & Barrow, 1996, 

s. 187) Ett företag som har flera produktvarumärken och inte har en gemensam 

marknadsföring av dessa varumärken under ett företagsnamn har inte samma 

problematik kring arbetsgivarvarumärket eftersom att arbetsgivarvarumärket då bara 

blir ännu ett varumärke att marknadsföra gentemot ett specifikt segment av anställda 

och potentiellt anställda. (Ambler & Barrow, 1996, s. 188)  

 

Arbetsgivarvarumärket anses ge företaget ett värde vilket precis som för andra 

varumärken är beroende av intressenternas uppfattning och bedömning av de fördelar 

som företaget kan leverera och hur varumärket skiljer ut sig gentemot konkurrenterna. 

Ett arbetsgivarvarumärke anses ge adderade värden genom företagets kultur, företagets 

identitet, den interna marknadsföringen och även genom företagets rykte. Det anses 

viktigt att de svårgripbara delarna av ett arbetsgivarvarumärke ger både existerande och 

potentiellt anställda de rätta associationerna och att dessa med fördel byggs upp genom 

marknadsförings och HR-aktiviteter. (Ambler & Barrow, 1996, s. 188)  

 
3.4.4 Det psykologiska kontraktet för arbetsgivarvarumärket 
En viktig dela av ett varumärke är varumärkets löften. Även för arbetsgivarvarumärket 

är vikten av att löften uppfylls stor. I anställningsprocessen och i de pågående 

kommunikationerna internt med anställda skapas ett psykologiskt kontrakt. Ett 

arbetsgivarvarumärke kan allstå liknas vid ett pågående löfte till de anställda. 

Framgångsrika arbetsgivarvarumärken sägs ge löften som kan styrkas av den exakta och 

uppriktiga information som ges genom marknadsföringskommunikation och att 

konsekvent leverera på de inneboende löftena av varumärket. (Moroko & Uncles, 2008, 

s. 165) Från företagets sida är det viktigt att det psykologiska kontraktet uppfylls då det 

bidrar till att de anställda blir mer engagerade och lojala mot företaget. Misslyckas 

företaget att leva upp till det psykologiska kontraktet leder detta till mindre engagemang 

och minskad produktivitet från de anställda och i vissa fall även till en hög 
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personalomsättning. (Moroko & Uncles, 2008, s. 166). De löften som företaget ger och 

den bild som ges av företaget kan alltså ses som ett första steg av ett psykologiskt 

kontrakt som måste levas upp till i senare skeenden. Senare steg innebär att ytterligare 

aspekter tillkommer till det psykologiska kontraktet, som det som sägs vid en intervju 

och vid ett första möte med företaget och dess representanter. Det psykologiska 

kontraktet föds även ur den informella information som en potentiellt anställda kan få 

muntligt, via externa rekryterare, via press, via hemsidan och via andra former av 

media. (Moroko & Uncles, 2008, s. 165) 

 
3.4.5 Uppbyggandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke 
Enligt Berthon et al. (2005) finns det fem steg till att lyckas bygga ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Det första steget är att förstå den egna organisationen och som 

steg två skapa ett lockande varumärkeslöfte för de anställda som speglar det löfte 

varumärket ger sina konsumenter. Steg tre är att skapa mätverktyg för att fastställa om 

varumärkeslöftena blir uppfyllda. Steg fyra är att sammanfoga alla individer till att 

stödja och förstärka varumärkets löften och steg fem är att se till så att alla steg 

genomförs och att det noggrant mäts för att kunna fastställa ett resultat. Lyckas dessa 

fem steg genomföras med ett effektivt och lyckat tillvägagångssätt finns det stöd för att 

företaget lyckats skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

hjälper till att reducera kostnader som annars uppstår kring förvärvandet av anställda, 

förbättrar relationer till anställda, ökar andelen anställda som väljer att stanna med 

företaget samt håller nere lönekostnader eftersom att ett starkt arbetsgivarvarumärke gör 

att företaget kan erbjuda lägre löner jämfört med företag med ett svagare 

arbetsgivarvarumärke. Forskning visar att tidiga rekryteringsaktiviteter är indirekt 

relaterade till intentioner och beslut genom två dimensioner av arbetsgivarvarumärket. 

Den första dimensionen är image (de generella attityderna gentemot företaget) och den 

andra dimensionen är de upplevda arbetsegenskaperna. (Berthon et al., 2005, s. 154) 

Även om det finns utstakade steg för vad som karaktäriserar ett starkt varumärke 

teoretiskt anser uppsatsen författare att detta kan vara svårt att omsätta i praktiken.  

 

De fördelar som går att finna med ett strakt arbetsgivarvarumärke diskuteras ytterligare 

av Moroko och Uncles (2008) ur ett urskiljningsperspektiv. Vikten av att kunna skilja ut 

varumärken från varandra anses betydande för varumärkets framgång och vara en viktig 

nyckel i varumärkesbyggandeprocessen. Ett arbetsgivarvarumärke som skiljer ut sig 

gentemot andra arbetsgivarvarumärken ses som ett vinnande koncept i ‖kriget om 

talanger‖. Framförallt är det arbetsgivarvarumärken som inte lyckas med att skilja ut sig 

genom att vara själslösa och inte säga någonting om vare sig företagets identitet, 

karaktärer eller vad organisationens står för som lever farligt. Morkos och Uncles 

(2008) respondenter kunde namnge framgångsrika arbetsgivarvarumärken som de ansåg 

skiljde ut sig gentemot sina konkurrenter men de kunde inte nämnvärt specificera vad 

för aspekter av varumärket som gjorde denna urskiljning möjlig. Detta reflekterar enligt 

Moroko och Uncles det faktum att de flesta arbetsgivarvarumärken inte kan på ett 

meningsfullt sätt urskiljas i praktiken. Detta är dock inget som är unikt för 

arbetsgivarvarumärket utan kan även hittas igen för konsument- och 

företagsvarumärken. Att det förhåller sig på detta vis kan tänkas bero på att meningsfull 

urskiljning till konkurrenter inom samma marknadssegment är svårt att uppnå i 

praktiken. (s. 164-165) Uppbyggandet av en medvetenheten kring varumärket är en 

nyckelfaktor utifrån ett kommunikationsperspektiv för all varumärkeshantering. 

Argumentet för detta bygger på det faktum att utan en medvetenhet från 

konsumenternas sida så är det osannolikt att de kommer att prova och framförallt 
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fortsätta att köpa företagets produkter eller tjänster. Det fungerar på ett liknande sätt för 

arbetsgivarvarumärket. Framgångsrika arbetsgivarvarumärken är karaktäriserade av att 

vara kända och uppmärksammade av anställda och potentiellt anställda och även att det 

influerar val av arbetsgivare. Vikten av att den redan anställda är med och förstår det 

varumärket står för är inte nog för att attrahera de rätta anställda till företaget. Frågor 

som måste besvaras av företaget genom arbetsgivarvarumärket är om de potentiellt 

anställda verkligen förstår varumärket? Forskning har fastslagit att igenkänning har en 

stark influens på arbetsgivares framgång och företagsbaserade egenskaper har större 

inverkan än rollspecifika egenskaper för arbetsuppgiften för den arbetssökanden. En 

stark varumärkesidentitet och ett positivt rykte attraherar arbetssökanden och är av 

yttersta vikt i detta sammanhang. (Moroko & Uncles, 2008, s. 163-164) Utifrån Berthon 

et al. (2005) och Moroko och Uncles (2008) resonemang kring straka varumärken anser 

uppsatsens författare att det är viktigt att förstå vad som bygger upp ett starkt varumärke 

och de komplikationer som kan medfölja eftersom detta även anses ligga till grund för 

att verkligen lyckas med sitt arbetsgivarvarumärke. 

 
3.4.6 Arbetsgivarvarumärkets problematik 
Varumärken som har en välkänd status och som ses som ikoner inom sitt segment har 

lätt att ge en viss uppfattning till potentiellt anställda, vilket då enbart bygger på 

associationer som varumärket ger genom konsument- eller företagsvarumärket. Det är 

alltså lätt för den potentiellt anställda att dra slutsatser om hur det kommer att fungera 

internt på företaget baserat på den externa bild som visas upp. Detta behöver dessvärre 

inte alls höra ihop, vilket kan vara svårt att se som utomstående då varumärket är så 

framgångsrikt. För ett varumärke som anses gammalmodigt eller ‖o-coolt‖ eller som 

kritiseras av allmänheten gäller det omvända. Dessa företag löper alltså istället risken att 

deras jobberbjudanden bortses av potentiellt anställda just på grunda av den dåliga 

image som de fått av företaget. Trots att denna information eller negativa bild av 

företaget kan vara falsk många gånger och företagets arbetsförmåner kan vara goda 

leder det ändå kanske inte helt förvånande till att färre söker sig till företaget eller 

bortser helt från att ansöka. (Moroko & Uncles, 2008, s. 167-168 )  

 

Konsument- och företagsvarumärket kan lättare skilja på vad varumärket visar upp 

genom att skilja på ‖scenen‖ och ‖bakom kulisserna‖ på ett sätt som inte är möjliga för 

arbetsgivarvarumärket då potentiellt anställda på sikt kommer att få tillgång till 

helhetsbilden av företaget, alltså inte bara den bild företaget väljer att visa upp utåt på 

‖scenen‖. Även om det finns färre barriärer idag mellan interna och externa aspekter av 

företaget finns det fortfarande aspekter av konsument- och företagsvarumärket som 

konsumenten inte kommer i kontakt med vilket gör att företag lättare kan behålla lite 

mystik kring varumärket, en mystik som går förlorad för arbetsgivarvarumärket då den 

potentiellt anställda väl blir anställd. Konsument- och företagsvarumärket som i regel 

ses av olika intressenter på avstånd har lättare att förmedla och förespråka associationer 

som är baserade på hur företaget vill bli sett av sina intressenter, eller hur dessa 

intressenter vill se sig själva istället för att baseras på den verklighet företaget befinner 

sig i för tillfället. Arbetsgivarvarumärkets kommunikation är mer begränsad i sina 

utsvävningar eftersom för anställda är ett arbetsgivarvarumärke deras erfarenhet av hur 

det fungerar bakom kulisserna. Detta ger en fastställd kontext i vilken upplevda löften 

och erfarenhet av varumärket granskas på väldigt nära håll av den tilltänkta publiken (de 

anställda) oupphörligt. Att det förhåller sig på detta vis gör att löften och erfarenhet bör 

vara starkt sammankopplade när det gäller arbetsgivarvarumärket. Anställda upplever 

företagets värden i praktiken genom olika nivåer av ledarskap och avdelningar, inte 
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enbart i ett ansikte till ansikte möte med kunden. Den erfarenhet som de anställda har av 

företagets arbetsgivarvarumärke fungerar alltså mer som en temporär komponent. Det är 

därför väldigt svårt att styra den anställdas upplevelse till något annat än en direkt 

reflektion av verkligheten av företagets kultur, värden, riktlinjer, procedurer och den 

konkurrensutsatta miljön över tid. Anställda har så många interaktioner med företaget 

över flera nivåer och över så lång tid att de glapp som finns mellan upplevda 

varumärkeslöften och deras erfarenhet av varumärket blir väldigt uppenbara. (Moroko 

& Uncles, 2008, s. 166) 

 

Associationer om företagets konsument- och företagsvarumärke är faktorer som 

påverkar hur de potentiellt anställda tillägnar sig information gällande den potentiella 

arbetsgivaren för att överbygga den i många fall brist på information som finns gällande 

arbetsgivareerbjudandet till de potentiellt anställda. Är dessa värden och associationer 

motsägande arbetsgivareproceduren finns det risk att den potentiellt anställda formar ett 

orealistisk psykologsikt kontrakt som inte upplevelsen av arbetet sedan lever upp till. 

Hur väl arbetsgivarvarumärket uppfattas kan många gånger kopplas samman med den 

kontakt de potentiellt anställda har haft med företagets totala varumärkesportfölj, 

särskilt om arbetsgivarvarumärket inte är väl uttalat genom företagets kommunikation 

och väl utformat och beskrivande. Detta kan även hända ifall konsument- eller 

företagsvarumärket är för dominerande. (Moroko & Uncles, 2008) 

 
3.5 Human Resource– och Marknadsföringsavdelningen 
HR-avdelningen spelar en nyckelroll när det gäller att överföra varumärkesvärden 

genom aktiviteter som rekrytering, introduktion och träning. HR kan ses som 

beskyddare av tjänstevarumärkets värden och därigenom anses det viktigt att HR-

anställda har en uttömmande förståelse för varumärket och att förståelsen sedan används 

klart och tydligt för att guida de uppsatta aktiviteterna med de anställda. (de Chernatony 

et al., 2006, s. 832) Sett utifrån ett strategiskt plan anses HR identifiera och profilera 

anställdas erfarenhet och skicklighet och även vilka kompetenser som krävs för att 

företaget ska kunna möta framtida tillväxtmål. Detta gör att HR-funktionen kan ses som 

en källa som bestämmer den utveckling ‖produkten‖ i form av de anställdas upplevelse 

ska ha för att kunna attrahera och behålla de anställda med rätt kvalifikationer och även 

behålla företagets tillväxt. Detta pekar alltså mot att marknadsavdelningen med fördel 

kan komma in och bidra med sin expertis, som de vanligtvis ger produkt- och 

utvecklingsteamet inom företaget. Expertisen behövs för att hjälpa HR att förstå vad 

deras marknadssegment i form av anställda och potentiellt anställda efterfrågar.  

Marknadsavdelningen kommer konkret hjälpa företaget och HR-avdelningen att 

identifiera meningsfulla och lönsamma segment inom huvudmarknaden, hitta effektiva 

kommunikationskanaler, leda samstämmigheten av varumärkesbudskapet, kontrollera 

alla huvudmarknadens beröringspunkter och inte minst bidra med produktutvecklare. 

(Moroko & Uncles, 2008, s. 164)  

 

Kanske är det egentligen inte förvånande att kunna skönja likheter mellan vissa aspekter 

av arbetsgivarvarumärket och andra former av marknadsföring då marknadsavdelningen 

försöker skapa värdeerbjudanden till kunden medan HR-avdelningen försöker skapa ett 

värdeerbjudande till dess anställda och potentiellt anställda. Genom detta synsätt skulle 

företaget kunna se det som att dessa avdelningar som idag i regel är åtskilda använder 

samma typer av processer men parallellt. (Moroko & Uncles, 2008, s. 165) Ambler och 

Barrow (1996) fastslog tidigt att HR:s arbete liknar traditionell marknadsföring genom 

de utvecklingsmöjligheter och aktiviteter som sammanlänkas med identiteten av 
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företaget. Företagets kultur definieras genom de värden som fastslår syfte, strategi och 

företagets identitet. Därför är det viktigt att aktivt leda och informera kring kultur då 

kulturen har en avgörande roll som pådrivare av ett framgångsrikt varumärke. (Ambler 

& Barrow, 1996, s. 188) Genom att se på anställdas upplevelse som en produkt kan HR- 

avdelningen fungera som både produktutvecklare och manager. Dessa funktioner går i 

linje med den kunskap som HR redan har om dels de gripbara aspekterna men även de 

ogripbara aspekterna av en anställning som i sin tur är knutna till kulturen. (Moroko & 

Uncles, 2008)  

 

Det vore bra om marknadsförare började bidra med sin kompetens i större utsträckning 

till HR-avdelningen och även om de kunde involvera HR-avdelningen i sitt arbete då 

HR-avdelningen ofta behandlar företagets produkter och tjänster som att de var 

nyttigheter och lämnar de anställda och potentiellt anställda med bara en bred och 

otydlig image av vad företaget faktiskt står för. Desto klarare varumärket kan 

kommuniceras desto enklare är det också att nå överrensstämmelse inom företaget och 

klarhet på marknaden. HR kan alltså förväntas rekrytera anställda med den rätta 

attityden som på ett naturligt sätt kan ta till sig varumärket. (Tavassoli, 2008, s. 94-95) 

En varumärkescentrerad stil av HR-ledningen anses försäkra att ansökanden med hög 

individuell brandidentitet som går i linje med varumärkes identitet blir rekryterade och 

valda. Anställda med värden som matchar företagets värden är mer troliga att också bete 

sig mer fördelaktigt mot företaget. Ibland anses företag försöka överdriva önskade 

värden till ansökanden och gör sig därmed skyldiga till att försöka attrahera så många 

ansökanden från konkurrenter som möjligt istället för att låta de ansökande själv välja 

från en grund av överrensstämmande kulturinformation. (de Chernatony et al., 2006, s. 

822) Nyanställda finner i regel stolthet med att bli associerade med varumärket, så av 

den anledningen är det bra om företaget ser till så att de nyanställda verkligen förstår de 

genuina kärnvärdena av varumärket som inte bara hjälper dem att guidas i sitt beteende 

utan också gör att de uppskattar punkterna som skiljer ut företaget mot konkurrenterna. 

(de Chernatony et al., 2006, s. 832)  

 
3.5.1 Human Resource, marknadsföring och kommunikation 
Ett första steg mot att kunna förse sitt företag med konkurrenskraftigt mänskligt kapital 

är att attrahera de rätta potentiellt anställda. . Vad som attraherar och hur man ska gå 

tillväga för att attrahera potentiellt anställda är inte en exakt vetenskap enligt Backhaus 

(2004), trots att flera studier utförts som försökt att utreda processen som gör att 

potentiellt anställda väljer att söka sig till en viss arbetsgivare. Det finns flera orsaker 

till varför företag vill få en förståelse för vad som gör dem till en mer attraktiv 

arbetsgivare. En orsak är att en bra matchning mellan en potentiellt anställd och 

företaget ifråga sägs leda till produktivitet för både individ och organisation. Dessutom 

lägger företag ner stora summor pengar i rekryteringsprocessen att utan de rätta 

ansökanden kan företaget se sig omsprungna av konkurrenterna när de saknar 

kompetensen som krävs för att konkurera i en föränderlig ekonomi. 

Rekryteringsannonser är ett av de sätt som finns för organisationer att försöka sig på att 

attrahera de rätta sökanden till företaget. (s. 115) Vem det än är som företaget söker är 

det företagets kommunikationskanalers uppgift att hitta de rätta orden som väcker 

nyfikenhet hos potentiellt anställda och uppmuntrar dem att gå igenom hela 

ansökningsprocessen. (Backhaus, 2004, s. 115) Enligt Backhaus (2004) finns det en 

förståelse hos företagen för att rekryteringsannonser är den första länk som den 

potentiellt anställda får till företaget och utifrån det är innehållet en viktig faktor. 

Kunskap om hur innehållet kan utformas är en viktig del i rekryteringsprocessen på 
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samma sätt som förståelsen för en produkts eller en tjänsts attribut är viktig för 

marknadsföraren. (s. 116)  

 
3.5.2 Formella budskap internt och externt 
De formella budskap som kommuniceras inom ett företag kommer från HR-avdelningen 

och deras uppgift är bland annat att klargöra och förstärka organisationens åtagande till 

de anställda och dess kundservice. De budskap som HR kommunicerar bör även framgå 

i annonser och annan kommunikation som är designad för att attrahera personal till 

organisationen. (Miles & Mangold, 2005, s. 540) Här blir det samarbete som 

förespråkas av bland annat King (1991), Ambler och Barrow (1996), Tavassoli (2008) 

och Moroko & Uncles (2008) mellan marknadsavdelningen och HR-avdelningen ännu 

en gång tydligt. För att uppnå en bra intrigerad kommunikation som når och lockar de 

‖rätta anställda‖ bör marknadsavdelningen och HR-avdelningen samarbeta med 

utförandet av rekryteringsannonser och annat material som kan tänkas nå potentiellt 

anställda för att på ett enhetligt sätt nå det tilltänkta segmentet av potentiellt anställda. 

Knox och Freeman (2006) har hittat stöd för att en integrerad marknadsföring internt 

och externt är viktig när det gäller rekryteringsmarknaden och framförallt ligger vikten 

på den externa kommunikationen. För rekrytering är det viktigt att de interna och 

externa marknadsfunktionerna är integrerade därför att det budskap som företaget 

skickar ut till potentiellt anställda måste stärkas av de egna anställda och rekryterarna. I 

detta sammanhang framstår den interna och externa varumärkesimagen som väldigt 

olika och därför anser Knox och Freeman att företagen behöver utveckla en mer 

konsekvent arbetsgivarvarumärkesimage genom formell och informell kommunikation 

om företagets nyckelbudskap i rekryteringskommunikationen.  (s. 699) Enligt de 

Chernatony et al. (2006) finns det belägg för att entydighet inom 

varumärkeskommunikationen av värden är avgörande oberoende vilken kanal värdena 

kommuniceras genom. En integrerad approach är sedd som en nyckelfaktor när det 

gäller att på ett framgångsrikt sätt kommunicera till exempel tjänstevarumärkets värden.  

Bara ett enda olämpligt kommunikationselement kan nämligen skada hela 

varumärkesvärdes kommunikationsmeddelande. (s. 830) 

 

Enligt Knox och Freeman (2006) är den externa kommunikationen en 

‖självförstärkare‖ av organisationen och därmed även ett sätt för organisationen att 

kommunicerar med sig själv. I denna kommunikationsprocess blir den externa publiken 

en ideal referens för hur företaget vill bli sett av andra. (s. 707) Med detta antagande kan 

det argumenteras att företaget genom sin externa kommunikation belyser inte bara hur 

de vill bli sedda utan vem de vill ska se dem och söka sig till företaget anser uppsatsens 

författare. Detta kan även kopplas samman med resonemang av Berthon et al. (2005) 

och de Chernatony et al. (2006) kring vikten för marknadsföraren att komma ihåg den 

interna publiken för företagets annonser och framförallt då de egna anställda. De anser 

att anställda influeras av dessa annonser och därför är det viktigt att denna influens är 

positiv. Detta visar på vikten av att marknadsförare förstår den effekt annonser har på 

både anställda och potentiellt anställda. Anställda sätter stor vikt vid att ha en inblick i 

information och vill därför ha kunskap och förståelse för den marknadskommunikation 

som företaget väljer att rikta utåt genom sin externa kommunikation. Potentiellt 

anställda influeras av den allmänna bilden som de får genom annonsering av företaget i 

media. (Berthon et al., 2005, s. 152; de Chernatony et al., 2006, s. 828-830) Samtidigt 

har fokus inom marknadsföringslitteraturen inte haft så stor tyngdpunkt på hur 

marknadsföring mot externa grupper utöver konsumenterna kan se ut (Knox & 

Freeman, 2006) då annonser och PR anses vara formella budskap som normalt 
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associeras med kommunikation som riktar sig mot en extern publik och framförallt då 

till konsumentgruppen (s. 710). Miles och Mangold (2005) anser att även den externa 

kommunikationen riktar sig till anställda och andra interna enheter. Annonser används 

främst av företag för att attrahera konsumenter. Annonserna kan även visa och 

kommunicera värden och mission till de anställda och visa att budskapet till 

konsumenter och anställda är konsekvent. (s. 541) Det anses fortfarande viktigt att 

behålla fokus på konsumenterna som en primär fokus för marknadsföring men det går 

inte att bortse från vikten av de anställdas betydelse för företagen som bara växer och 

med detta även vikten av att kommunicera till denna externa grupp. (Knox & Freeman, 

2006, s. 710) Därmed belyses samarbetet mellan HR- och marknadsavdelningen ännu 

en gång anser uppsatsen författare då ett samarbete innebär att dessa två avdelningar 

förenar sina kunskaper och tillsammans kan utforma en enhetlig extern kommunikation 

riktad till de potentiellt anställda.  

 
3.6 Extern kommunikation, rekrytering och Internet 
 
3.6.1 Konsumenten kan vara nästa rekrytering 
På vilket sätt ett företag väljer att kommunicera och marknadsföra sig till arbetssökande 

och potentiellt anställda anses vara av yttersta vikt. Framförallt hur företaget väljer att 

kommunicera till sitt valda konsumentsegment då arbetssökande som i slutändan väljer 

att söka sig till företaget kan ingå i detta segment. (Knox & Freeman, 2006) Genom den 

avsaknad av information som finns inom anställningsområdet kan förståelsen för 

företags- och produktvarumärket användas till att förstå arbetsgivarvarumärket. 

Dessutom stärks företagets arbetsgivarvarumärke när konsumentbaserade löften och 

företagsvisioner är i linje med de fördelar som erbjuds de anställda i form av till 

exempel arbetsförhållanden och en möjlighet till personlig utveckling. (Moroko & 

Uncles, 2008) Det är här kommunikationen till de potentiellt anställda kommer in. 

Varför är det viktigt att kommunicera företagets värden och visioner till denna 

målgrupp? Jo, därför att den bild potentiellt anställda får av företaget har betydelse för 

deras val att vända eller inte vända sig till företaget. (Knox & Freeman, 2006) 

Uppsatsens författare anser att företaget i fråga måste bestämma sig för en strategi kring 

sin kommunikation och marknadsföring och vilket segment satsningarna ska rikta sig 

mot. Genomgående anser uppsatsens författare att kommunikation helst ska vara så 

trogen företaget som möjligt vilket då också i bästa fall kan leda till ett mer ärligt och 

verklighetsbaserat arbetsgivarvarumärke. 
 
3.6.2 Reklam som viktigt verktyg 
Det anses numera vara vanligt förekommande att reklamens budskap inte är så lätt att se 

vem den berör, eller vad budskapet försöker att säga. Budkapet kan vara rekrytering 

men det ser ut och känns som ett varumärke och vice versa. Rekryteringsreklam har mer 

och mer börjat använda sig av teknik som liknar det duktiga varumärkesbyggare 

använder, vilket innebär att det blir vågat, stort och ofta även smart och kreativt. 

Rekryteringsreklamen försöker alltså göra mer än att bara hitta lämplig personal till 

företaget och visa vilka ledig jobb som finns för sökanden. Dagens 

rekryteringsannonser ska helst sälja företagets image, lyfta fram företagets fördelar och 

ofta liknar annonserna alltmer annonser för produkter än för jobb.  Bakom detta ligger 

insikten om att annonser är ett av de mest visuella, igenkännande och minnesvärda 

element av organisationens kommunikation. Därför finns potentialen att 

arbetsgivarvarumärket kan bli en leverantör av organisationens symbolik och mytologi 

och därmed att det bli en del av kulturen, ritualerna och den tolkande organisations 
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konstruktion som fungerare som ett medium för ledarskapet inom organisationen. 

(Ewing et al., 2002, s. 5-6) 

Reklam anses vara ett viktigt verktyg och till och med ett kritiskt verktyg när det 

kommer till ett företags försök att identifiera, förvärva och behålla rutinerade anställda. 

Reklamen kan hjälpa till att skapa företagets arbetsgivarvarumärke och anses vara en 

stor del i arbetsgivarvarumärkesprocessen. Det finns en stark koppling mellan ett 

traditionellt varumärke och arbetsgivarvarumärket genom att båda har personlighet och 

positionering. Därför är huvudfokus för arbetsgivarvarumärke att bygga en image för 

den potentiella arbetsmarknaden som säger att företaget är en bra arbetsplats att arbeta 

på, till och med en av de bästa. (Berthon et al., 2005, s. 154) De värden som varumärket 

skapar och kommunicerar är en tillgång för marknadsföringen av en produkt, tjänst eller 

ett företag genom att värdena ger en distinkt skillnad till konkurrenters likvärdiga 

produkter och tjänster. (Knox & Bickerton, 2003, s. 999). Detta gör att det blir extra 

viktigt att se över motsägelsefulla kommunikationskällor genom att aktivt mäta de 

informationsledtrådar varumärkets kommunikation ger till dess intressenter. (Brodie, 

2009; de Chernatony et al., 2006)  

 
3.6.3 Företagsimage och initial attraktion 
Inom marknadsföringslitteraturen har vikten av få en överensstämmande bild av 

företagets interna och externa image blivit igenkänd och detta anses vara gemensamt för 

alla varumärkesbudskap.  Inom rekryteringslitteraturen har det framkommit att imagen 

av ett arbetsgivarvarumärke är av betydelse för tidiga beslut som potentiellt anställda 

fattar rörande deras potentiella arbetsgivare. Det kan framförallt vara avgörande vilken 

image den potentiellt anställda upplever att arbetsgivaren har i ett tidigt steg av 

rekryteringsprocessen. (Knox & Freeman, 2006, s. 697-698) Precis som det faktum att 

image kring produkter, tjänster och ett företags varumärke har betydelse visar forskning 

inom rekrytering att image har betydelse för potentiellt anställda. En potentiellt anställd 

har svårt att bedöma en arbetsgivare innan en anställning har blivit ett faktum. 

Informationen om arbetsgivaren kommer ofta från informella källor som 

rekommendationer, arbetsgivarlistor och bloggar eller genom mer formella källor så 

som rekryteringsbroschyrer, företagshemsidor och anställda. Dessa källor går dock inte 

att jämföra med den information som konsumenter kan finna för att jämföra olika 

varumärken, produkter eller tjänster. Risken associerad med ett felaktigt val av 

arbetsgivare är mycket större än risken associerad till ett felaktigt köp av en produkt 

eller tjänst.  På grund av den i många fall minimala källan till information gällande en 

potentiell arbetsgivare är det vanligt att den potentiellt anställda använder sig av sin 

förståelse för företagets företagsvarumärke och produktvarumärke för att förstå 

arbetsgivarvarumärket. Är associationerna av värde sammanvävt mellan varumärkena 

hjälper detta att stärka upp arbetsgivarvarumärket. Arbetsgivarvarumärket anses stärkt 

när det konsumentbaserade löftena och företagets vision är sammankopplade med de 

personliga fördelar som erbjuds till anställda i form av arbetsförhållanden, arbetstider, 

semester, balans mellan arbete och fritid, utbildning och andra faktorer som leder till 

arbetstillfredsställelse. Här kan även problem uppstå när potentiellt anställda överför 

sina uppfattningar av konsument- och företagsvarumärket som inte sedan stöds av deras 

erfarenhet när de blivit anställda. (Moroko & Uncles, 2008, s. 167-168)   

 

Imagen av ett arbetsgivarmärke anses ha en signifikant betydelse för val av arbetsgivare 

och imagen influerar även sökandes uppfattning av rekryteringen och företagets 

egenskaper. Signaler som ges genom rekrytering influerar alltså imagen av ett 

arbetsgivarvarumärke och uppfattas som signaler på vad den sökande kan förvänta sig 
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av företagets organisation och kultur. (Knox & Freeman, 2006, s. 697) Detta belyses 

ytterligare av Backhaus (2004) som föreslår att företagsimagen bidrar signifikant till 

den initiala attraktionen. Arbetssökande attraheras vanligtvis till arbetsgivare som har en 

image som upplevs likna den egna självimagen. (s. 119) En fördelaktig image anses mer 

attraktiv för potentiellt anställda än en ofördelaktig image Vilka aspekter av imagen som 

upplevs som bättre eller sämre fram kom inte i studien. (Belt & Paolillo, 1982) Vad som 

blir till en fördelaktig image anser uppsatsen författare till viss del kan avgöras av hur 

företaget väljer att visa upp och kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. Enligt 

Gatewood et al. (1993) använder potentiellt anställda företagsbeskrivningar för att 

utveckla en egen känsla för företagsimagen och de reagerar positivt till längre 

beskrivningar som lägger till positiva attribut om företaget. Beslut rörande vilket företag 

som den potentiella anställda väljer att söka till är ofta baserade på en generell 

uppfattning av företagets image och Gatewood et al. (1993) anser även att image kan 

vara del i förklaringen kring de beslut som en potentiellt anställd tar när den söker en 

viss position inom företaget. 

3.6.4 Rekryteringsannonser och dess innehåll 

Enligt Backhaus (2004) finns det en förståelse för att rekryteringsannonser kan bli en 

första länk som den potentiellt anställda får till företaget och utifrån det anses innehållet 

vara en viktig faktor. Kunskap om hur innehållet kan utformas blir en viktig del i 

rekryteringsprocessen på samma sätt som förståelsen för en produkts eller tjänsts 

attribut är viktigt för marknadsföraren. (s. 116) Kommunikation som företagen riktar 

mot potentiella anställda anses ha betydelse för att attrahera kvalificerade ansökanden. 

(Ralston & Brady, 1994) Enligt Knox och Freeman (2006) blir kommunikation mellan 

anställda och externa grupper mer kraftfull i skapandet av attityder och image hos 

potentiellt anställda än kommunikation som blivit sponsrad av företaget själv och 

därigenom försöker reflektera en önskad företagsimage till de potentiellt anställda. (s. 

699) Detta resonemang anser uppsatsens författare visar på en svår balansgång i hur 

mycket information arbetsgivaren ska producera, då imagen som en potentiellt sökande 

får av företaget blir starkare om den förmedlas av till exempel en anställd inom 

företaget.  

Studier har visat att specifik information kring rekryteringsbudskap anses viktigare av 

potentiellt anställda än generell information och därmed bör organisationer se till att ge 

så pass mycket information att den anställda kan bilda sig en bättre uppfattning av 

företaget och dess organisation. (Barber & Roehling, 1993) Realistiska 

arbetsbeskrivningar som förmedlar både positivt och negativt rekryteringsinnehåll anses 

öka de anställdas tid på företaget. Innehållet i kommunikationen är även viktigt då det 

ser till så att potentiellt anställda kan avgöra om deras förmågor, förväntningar och 

värden passar företaget. Fyra specifika typer av kapaciteter skiljer rikare från svagare 

media. En möjlighet till tvåvägskommunikation, en förmåga att ge en mångfald av 

ledtrådar (verbala, icke-verbala symboler), en förmåga att ge en upplevelse av 

personalfokusering (värme, personlig närvaro) och språkvariation. (Allen et al., 2004, s. 

147) Utformningen av budskapet har även visats sig ha en viss betydelse på potentiellt 

anställda där vikten av en mer attraktiv text och levande beskrivningar uttryckt på ett 

konkret sätt påverkar läsaren. (Breaugh & Starke, 2002) Oväntad information, personlig 

information, uttryckt på ett förståligt och trovärdigt sätt upplevs som mer attraktiv av 

potentiellt anställda gällande rekryteringannonserna. Den information som en annons 

ger bör öka, förstärka eller ändra de attityder och tankar potentiellt anställda kan tänkas 

ha om företaget och dess image. Här anses även mängden uttryck och språket i 

annonsen ha betydelse för hur den potentiellt anställda skapar sig en uppfattning av 
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arbetsgivaren. (Backhaus, 2004, s.117) Allen et al. (2007) anser att källors effektivitet 

skiljer sig genom den mängd, typ, riklighet och realism som informationen ger de 

sökande. Potentiellt anställda som möts av otillräcklig information och osäkerhet anses 

ändå använda den information de har framför sig för att skaffa sig referenser om arbetet 

och organisationens karaktär. Rekryteringsbudskap och annat material som ger 

information om arbetet och organisationens kartär bör därmed positivt influera 

potentiellt anställda och dess uppfattning om organisationen. (s. 1698)  

Dessvärre får ofta rekryteringsannonser kritik för att de många gånger är väldigt allmänt 

skrivna vilket gör att man kan undra om de på något vis speglar det ansökande 

företagets värden och varumärke? Att bygga varumärken från insidan och ut anses vara 

en gräsrotsövning som behöver penetrera varje avdelning och funktion av företaget. 

Därför blir rekrytering av potentiellt anställda som vet om vad varumärket står något 

som anses komma att påverka kundupplevelsen i positiv riktning, eftersom de anställda 

då anses veta hur de ska agera för att leverera det marknadsförda varumärkeslöftet och 

genom det berika företaget i stort. (Tavassoli, 2008, s. 94-95)  

Tidigare forskning har föreslagit att organisations attribut har en viktig roll att spela när 

en potentiellt anställda väljer att söka och slutligen bestämmer sig för ett visst arbete 

och arbetsgivare och även att mängden information är en väsentlig del i denna 

beslutsprocess. (Allen, van Scotter & Otondo, 2004; Barber & Roehling, 1993) 

Huvudaktiviteten när det gäller rekrytering särskilt i de tidiga stegen av 

rekryteringsprocessen är att kommunicera information till de potentiellt anställda om 

arbetet, arbetsvillkor, förväntningar, värden, och klimat för att kunna övertyga de 

arbetssökande att överväga att vilja bli anställd av företaget. (Allen et al., 2004, s. 144) 

Detta förklarar Ambler och Barrow (1996) med att anställda och potentiellt anställda 

idag har högre krav precis som konsumenter. Anställda anses kräva mer respekt för sin 

individualism och uppsatta karriärmål och även träning och mentorskap för att kunna nå 

sina uppsatta karriärmål. Men det är inte bara anställda som kräver mer av sin 

arbetsgivare idag, även arbetsgivaren kräver alltså mer av sina anställda idag i form av 

ökat ansvar, långa arbetsdagar, goda sociala egenskaper samt god teknisk kunskap och 

skicklighet. Det som ofta försvårar för företaget är att anställdas engagemang och 

åtagande varierar och därigenom är inkonsekvent. Hur engagerad personalen behöver 

vara varierar i regel med branschinriktning och den anställdas roll och uppgifter inom 

företaget. (s. 192-193)  

 

För en arbetsgivare anses kommunikationen till potentiellt anställda bland annat ha sin 

utgångspunkt i att hitta potentiellt anställda som kan leva upp till varumärket och de 

löften varumärket ger till intressenter, i mötet med konsumenter och andra intressenter. 

För att få anställda att agera i linje med företagets egna värden kan rekrytering och 

kommunikation kring rekrytering användas för att attrahera potentiellt anställda som 

självmant söker sig till företaget på grund av de värden som förmedlas via 

rekryteringen. Rekryteringsprocessen underlättar den initiala kommunikationen av 

värden till potentiella anställda via till exempel rekryteringsannonsering. (de 

Chernatony et al., 2006, s. 820, 822) Det anses vanligt förekommande att de löften som 

ges genom rekryteringsannonser och arbetsgivarvarumärket från företagets sida inte 

stöds av den interna arbetsprocessen på företaget, alltså att det inte finns en kultur inom 

företaget som stödjer de löften som redan getts. Ett verklighetsförankrat 

arbetsgivarvarumärke hjälper till att informera om villkoren om ömsesidiga förpliktelser 

som går i linje med vad företaget kan realistiskt erbjuda och leverera, samt hjälper till 
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att motbevisa vilseledande information som kan framföras från externa källor utanför 

företaget. (Moroko & Uncles, 2008, s. 166 
 
3.6.5 Internetrekrytering 
Internetrekrytering ansågs som en relativt outforskad aspekt av rekrytering i början av 

2000-talet. Uppsatsens författare anser att så fortfarande till viss del är fallet trots att 

Internet enligt Backhaus (2004) med åren har utvecklats till att bli en av de mest 

populära källorna till jobbinformation för arbetssökande. Varför uppsatsens författare 

ser detta område som relativt outforskat fortfarande beror bland annat på de ständiga 

förändringarna som detta medium har fört med sig och även dess fortsatta tillväxt. En 

marknadsundersökningsstudie visade på att marknaden för onlinerekryteringstjänster 

världen över med all sannlikhet var värd mer än 15 billioner dollar år 2006. (Backhaus, 

2004. s. 116) Uppsatsens författare anser att mycket pekar på att denna siffra är än 

högre i dag fyra år senare. I Sverige så är Arbetsförmedlingen.se den största 

förmedlaren av arbeten. (Arbetsförmedlingen, 2010, A) År 2009 anmäldes 416 406 

lediga jobb till Arbetsförmedlingen och dess webbplats hade då cirka 1,5 miljoner 

besökare varje månad. (Arbetsförmedlingen, 2010, B) 

 

Den information som ges om företaget och dess karaktärsdrag till potentiellt anställda i 

de tidigaste stegen av rekryteringen kommer mest troligt från olika rekryteringskällor. 

Ursprunget av dessa tidiga kommunikationsutbyten har kommit att förändras till viss del 

genom Internets framfart då allt mer information och rekrytringskanaler som används av 

potentiellt anställda hittas via Internet. De flesta företag idag rapporterar även att de 

använder sin företagshemsida i rekryteringssyften. (Allen et al., 2007, s. 1697) Detta ser 

uppsatsens författare som en intressant utveckling som inte ser ut att avta då hemsidan 

ger upphov till en god kommunikationsplattform för företagets del att visa upp sitt 

arbetsgivarvarumärke på.  

 

Potentiellt anställda blir idag exponerade för rekryteringsbudskap från olika 

organisationer och antigen har de en uppfattning om företaget och organisationen i fråga 

eller så har de inte det. Här kan de potentiellt anställda använda sig av företagets 

hemsida för att bilda sig en bättre bild av företaget i fråga. (Allen et al., 2007, s. 1697) 

Även om rekrytering via företagshemsidan delar många karaktärsdrag med mer 

traditionella rekryteringsmetoder finns det viktiga skillnader. Från företagets perspektiv 

ger hemsidan en möjlighet att kommunicera obegränsad information om organisationen 

och om arbetsuppgifterna. Hemsidan gör även att företaget kan kommunicera budskapet 

via en rad olika medel (text, grafiska bilder, interaktiva länkar och ljudupptagningsfiler) 

och kommunicera informationen till ett stort antal människor inom ett geografiskt 

obegränsat område. Utspridda potentiella anställda nås därmed till en relativt låg 

kostnad. (Da Camara, 2006, s. 11) 
 
3.6.6 Potentiellt anställda och Internet 
Den potentiellt anställda anses på Internet själv kunna bestämma vilken information de 

söker och väljer att titta på, detta trots att det är företaget som har kvar kontrollen över 

informationen som söks. Även om företagen behåller kontrollen över innehållet och 

designen av informationen som ges skiljer sig hemsidor från andra mer traditionella 

former av passiva källor eftersom Internet förser användaren med mer information då 

mer information i regel finns tillgänglig. Rekryteringshemsidor skiljer sig alltså från 

mer traditionella och passivare källor som tidningsannonser genom att hemsidan kan ge 

mer information och en potentiellt större räckvidd och interaktion med de som går in på 
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hemsidorna. Hemsidan ger även mer kontroll till den sökande än mer aktiva källor så 

som rekryteringsdagar eftersom Internet i regel på ett enkelt sätt ger de sökande tillgång 

till olika informationskällor. (Allen et al., 2007, s. 1697) 

 

Potentiellt anställda anses bli influerade av den information som de får om företaget och 

denna information hjälper dem i deras beslutsprocess, det är däremot inte helt klart vilka 

kriterier av information som anses relevanta för att dessa val ska göras av de potentiellt 

anställda. (Herriot & Rothwell, 1981) Då en hemsida kan liknas vid en form av 

annonsering för företagets arbeten kan informationen som ges via denna 

kommunikationskanal anses influera attityden gentemot hemsidan.  Vikten av en tydlig 

och lätthanterlig hemsida för att finna den information som de sökandena letar efter blir 

därmed påtaglig och hemsidor som ger relevant kunskap och information anses som 

mer användbara. (Allen et al., 2007, s 1699) Det finns ett antagande att 

Internetanvändare har förväntningar om att finna information som är mer än tillräcklig 

via hemsidor och andra forum vilket gör att tillgängligheten eller otillgängligheten blir 

mer påtaglig. (Allen et al., 2007, s. 1698) Detta tolkar uppsatsens författare som att det 

är viktigt att företag ser till så att de har informativa hemsidor så att Internetanvändarnas 

förväntningar inte redan i ett tidigt skede krossas.  

 
3.6.7 Arbetsgivarvarumärket och företagets hemsida 
Företag har stora fördelar att vinna genom att använda sig av en företagshemsida då det 

är de själva som lagt grunden för den varumärkesidentitet de genom hemsidan kan 

förmedla ut internt som externt. (Wallström & Karlsson, 2008, s. 26) Via hemsidan har 

företag även en möjlighet att visa upp sitt arbetsgivarvarumärke. Här kan företaget visa 

vad de står för, vad de vill och vad de har för ambitioner.  Informationen om hur det är 

att arbeta inom företaget är ett sätt att visa utåt vem man som företag är och vilka 

potentiellt anställda företaget vill locka till sig. Samtidigt förväntas hemsidan visa 

företagets image och spegla denna via hemsidan. Företagsbeskrivningen kan designas så 

att den ger den potentiellt anställda en bild av hur det skulle vara att ha denna 

organisation som arbetsgivare. Vad företaget står för och informationen kring företaget 

som arbetsplats samt den image hemsidan belyser med denna information visar 

tillsammans företagets arbetsgivarvarumärke. Genom att Internetanvändaren kan se hur 

företaget marknadsför sig själv som arbetsgivare anses företagets arbetsgivarvarumärke 

bli upptäckt av Internetanvändaren/den potentiellt anställda. (Backhaus, 2004, s.117) 

 

Precis som att ett varumärke kan ge preferenser till ett specifikt företag och dess 

produkter eller tjänster argumenterar Allen et al. (2007) att varumärket för företaget kan 

ge preferenser om en potentiell anställning vid en viss organisation som är utöver 

arbetet och organisationens attribut. Med detta menar författarna att image influerar de 

potentiellt anställda i deras utvärdering av företaget och dess varumärke som inte alls är 

knytet till attribut som arbetet innebär eller som organisationen i övrigt kommer att 

erbjuda den potentiellt anställda. Allen et al. fortsätter att argumentera kring att den 

tidigaste kontakten som potentiellt anställda mest troligt har med organisationen i 

rekryteringsprocessen är kontakten genom företagets hemsida och den information som 

finns tillgänglig via hemsidan. Utifrån detta resonemang anser Allen et al. att det bör 

belysas att de hemsidor som den potentiellt anställde söker sig till, mest troligt är de 

hemsidor vars företag redan har en positiv image i deras ögon. (s. 1697, 1704) 

 

Med den spännvid av olika ansvarområden som företagsvarumärket anses ha finns det 

en förväntning om att varumärket kommunicerar olika med olika grupper. Frågan som 
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också kan ställas är om en leverantör har samma syn på varumärket som en konsument 

eller potentiellt anställd? Blir det nödvändigtvis ett problem för varumärket att ha olika 

åsikter och sätt att kommunicera med olika grupper. Vad som anses viktigt i detta 

sammanhang är kontexten. Den studie som Roper och Davies (2007) utförde visade upp 

en bild av att företagsvarumärket har olika aspekter som tillfredställer olika intressenter. 

Med detta som bakgrund anser Roper och Davies att företagsvarumärket bör skötas med 

en förståelse för dessa skillnader. De argumenterar för en specifik intressentapproach 

istället för att försöka försäkra att samma aspekter av företagsvarumärket är likvärdigt 

giltig för alla grupper. Flera företagshemsidor utgår från att ge samma positiva bild till 

vem helst som kan tänkas läsa materialet via hemsidan menar forskarna. Roper och 

Davies studie visar att varje intressentgrupp borde kommuniceras till på olika sätt och 

att all form av generell företagskommunikation, speciellt via hemsidor borde omvandlas 

då olika intressenter vill bli behandlade efter de behov som just de har.  En hemsida kan 

med fördel enligt deras resonemang innehålla tydliga värden och ett klart signum som 

kan dirigera varje intressent istället för att vad som nu verkar vara normen av en 

generellt övergripande presentation av företagsvarumärket. (s. 87-88) Detta resonemang 

spiller även över på arbetsgivarvarumärket anser uppsatsens författare då resonemanget 

belyser vikten av en månsidig och samtidigt överensstämmande värdeskommunikation. 

Uppsatsens författare kan hålla med om att olika mottagare kan ges olika meddelanden 

men det kan diskuteras hur olika dessa budskap bör vara samt om inte det ändå borde 

finnas en röd tråd vilken knyter tillbaka till företagets identitet, image och 

organisationskultur då dessa tre i samspel präglar företaget och dess varumärken. 
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4. Metod 
Under Metodrubriken presenteras upplägget på uppsatsen. Uppsatsens författare 

börjar med en presentation av hur tidigare kunskaper påverkat studiens utfall för att 

därefter vidare beskriva problemet författarna utformat och hur de försökt att besvara 

det steg för steg. 
 
4.1 Våra förkunskaper, förförståelse 
Förkunskaper och personliga åsikter är något som vi människor alltid tar med oss när vi 

börjar med ett nytt projekt eller uppgift vilket gör att varje handling aldrig är helt 

förutsättningslös. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76; Bryman & Bell, 2005, s. 42-43) 

Forskare har en skyldighet att alltid sträva efter att vara objektiva trots att objektivitet är 

långt ifrån lätt då det är svårt att upptäcka och sätta fingret på sina fördomar och 

förutfattade meningar. (Ejvegård, 1996, s. 17) Under hela uppsatsprocessen har 

uppsatsens författare försökt att hålla en objektivitet till studien som helhet.  Detta har 

setts som viktigt då en önskan funnits om att läsaren själv ska kunna bedöma den 

inverkan författarnas förförståelse haft på uppsatsens resultat. För att göra önskan sann 

presenteras nedan det som för uppsatsens författare känns relevant och viktigt att läsaren 

känner till och får en förståelse för. 

 

Uppsatsens författare studerar heltid sedan snart fyra år tillbaka på Handelshögskolan 

vid Umeå universitet vilket de anser påverkat hur de till viss del utrycker sig. I 

skrivandets stund är båda uppsatsförfattarna inne på den åttonde och slutliga terminen 

men har under termin sju valt lite olika inriktningar. Den ena uppsatsförfattaren har valt 

att inrikta sig mot marknadsföring medan den andra författaren istället valt en blandning 

av ledarskap och marknadsföring som inriktning. Uppsatsens författare har båda utgått 

från Service Managementprogrammet som de upplever haft värdefullt fokus på 

tjänstesektorn. Båda författarna hade grundläggande kunskaper och en övergripande 

bild av ämnesområdet sedan tidigare då de tidigare läst marknadsföringskurser som 

behandlat begrepp som just identitet och image. På gymnasienivå läste båda uppsatsens 

författare med inriktningar mot samhällsvetenskap vilket kan ha påverkat studien mot 

en samhällsvetenskaplig inriktning. Våren 2009 skrev uppsatsens författare en 

Kandidatuppsats tillsammans som behandlar ämnet varumärken och framförallt 

mervärden vilket gjort dem bekanta med forskning av de Chernatony som visade sig 

vara en framstående forskare inom området. Trots att en kunskap funnits om att de 

Cherantony alltså har mycket bra forskning inom varumärkesområdet har uppsatsens 

författare ändå försökt söka referenser förutsättningslöst. Att ha skrivit en 

Kandidatuppsats tillsammans och även arbetat tillsammans i olika grupparbeten gör på 

gott och ont att uppsatsförfattarna i stor utsträckning vet hur den andre fungerar. 

Fördelen med att känna till varandras kapacitet och sätt att fungera kan vara att man 

skapar en effektiv arbetsfördelning och även en trygghet i att tillsammans känna till vad 

som gick bra och mindre bra vid Kandidatuppsatsarbetet. Att känna till varandras 

arbetssätt till punkt och pricka kan även enligt uppsatsens författare bidra till att man 

lätt faller in och saknar ett kritiskt förhållningssätt till gamla hjulspår. För att komma till 

bukt med denna sannolika risk har uppsatsens författare försökt att under hela 

arbetsprocessen reflektera över den använda arbetsmetoden. Uppsatsens författare har 

även utmanat sig själva med ett annat tillvägagångssätt vid denna andra gemensamma 

uppsats i form av datainsamlingsprocessen innehållsanalys med kvalitativ karaktär. 

Sedan tidigare hade ingen av uppsatsförfattarna någon kunskap om innehållsanalys men 

då insamlingsmetoden kändes som den bästa för uppsatsens valda frågeställning kändes 

valet ändå självklart och intressant. 
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En viss förutfattad mening hade uppsatsförfattarna på förhand om att relationen mellan 

identitet och image kanske inte alltid speglar varandra då vissa företag blir förblindade 

av att vilja skapa lockande budskap och då lätt kan glömma bort att verkligen undersöka 

budskapens förankring och överrensstämmelse gällande företagsvärdena. Då uppsatsens 

författare eftersträvat objektivitet har ansträngningar lagts in för att verkligen bortse från 

dessa tankar i studiens utformning och genomförande. I stort anser uppsatsens författare 

att de också lyckats med att bortse från sin förutfattade mening, men troligen kan trots 

ansträngningarna någon liten påverkan finnas kvar. Hur stor denna påverkan faktiskt är 

känns mest rättvist att läsaren själv får försöka göra en bedömning av. 
 
4.2 Hur problemet angripits, angreppssätt och kunskapssyn 
Två viktiga vetenskapliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik och som 

forskare kan det vara bra att veta vilket ideal och förhållningssätt som man besitter och 

inte minst arbetar efter. Positivismen menar att verkligheten går att mäta genom 

objektiva data och att kunskapen är neutral och kan hållas fri från forskarens 

värderingar. Hermeneutik däremot upplevs som positivismens motsats då 

förhållningssättet går ut på att forskaren studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna gällande den mänskliga existensen. Det hermeneutiska 

förhållningssättet är även i stark grad sammanlänkad med den kvalitativa 

forskningsstrategin. (Patel & Davidsson, 1994, s. 23-25; Bryman & Bell, 2005, s. 442-

443, 589, 593) Hermeneutikerna menar att det inte heller är önskvärt eller möjligt att 

subjekten kan hållas helt fria från forskarens värderingar. Positivismen förespråkar att 

helheten bryts ned i mindre delar som studeras var för sig, medan hermeneutiken menar 

att delarna istället bör ses i sitt sammanhang. (Johansson, Lindfors, 1993, s. 45-46) Då 

uppsatsens författare genom sina tidigare erfarenheter och samhällsvetenskapliga 

bakgrund valt att studera hur kommunikationen av identitet och image ser ut känns ett 

hermeneutiskt synsätt som mest lämpligt för problemområdet, frågeställningen och 

uppsatsens syfte. Hur kommunikationen av identitet och image ser ut lämnar många 

tolkningsmöjligheter vilket gör att ett mer tolkande perspektiv känns vettigt att utgå 

ifrån. Hur identitet och image kommuniceras kan tolkas olika av olika personer anser 

uppsatsens författare vilket betyder att deras tolkning och förståelse av ett visst fenomen 

inte nödvändigtvis skulle tolkas på samma sätt av någon annan. Syftet med studien är att 

studera innehållet av de utvalda företagens externa kommunikation för att undersöka om 

det finns en röd tråd gällande kommunikationen. Detta kräver att 

kommunikationsdelarna ses i sitt sammanhang vilket också det valda förhållningssättet 

förespråkar. 

 

Uppsatsens författare har inlett uppsatsarbetet med en teorigranskning där tidigare 

forskning behandlats för att kunna åskådliggör uppsatsens frågeställning. Först då 

teorigranskningen ansågs slutförd gick uppsatsens författare vidare med sin studie av 

företagens externa hemsideskommunikation. Uppsatsens författare är väl medveta om 

att forskare med ett hermeneutiskt förhållningssätt som Bryman och Bell (2003) 

beskriver i regel använder sig av ett induktivt arbetssätt då ett induktivt arbetssätt låter 

forskaren generera teori genom att gå från observationer till teori (s.12). Vid deduktion 

styrs sättet att närma sig den empiriska verkligheten istället av just den i förväg 

uppställda teorin om hur verkligheten fungerar. Forskaren gör alltså en prövning av 

teorier. (Johansson & Lindfors, 1993, s. 55-56; Bryman & Bell, 2005, s. 23) Som 

forskare har uppsatsens författare alltså gått från teori till empiri i denna uppsats och då 

använt sig av just ett deduktivt arbetssätt. Även om ett induktivt arbetssätt är mer vanligt 

för hermeneutiker så upplevdes det deduktiva arbetssättet mer lämpligt utifrån den valda 
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problemformuleringen. Uppsatsens författare angrep alltså problemformuleringen 

utifrån företagshemsidor och rekryteringsannonser och utreder hur de utvalda företagen 

kommunicerar identitet och image och inte minst om det finns en röd tråd i den 

presenterade kommunikationen som går i linje med den granskade och sammanställda 

teorin.  
 
4.3 Universums lista över de 100 mest attraktiva arbetsgivarna  
Varje år undersöker Universum studenters karriärförväntningar, hur de uppfattar företag 

som arbetsgivare och vad studenter associerar en viss arbetsgivare med. Universum ber 

studenter att välja de arbetsgivare som de skulle kunna tänka sig att arbeta för och 

därefter får studenterna välja ut de arbetsgivare som de helst anser att de skulle vilja 

arbeta för. Universum har valt att se de utvalda företagen som de arbetsgivare som 

studenter anser vara ―ideala‖. Universums lista över de 100 mest attraktiva 

arbetsgivarna reflekterar alltså de arbetsgivare som blivit utvalda som ideala av 

studenter som deltagit i undersökningen. Undersökningen mäter främst nivån av 

arbetsgivarattraktivitet som ett företag eller organisation har på rekryteringsmarknaden 

jämfört med andra konkurrerande arbetsgivare. I andra ord, hur många studenter 

uppfattar företaget som ett bästa ställe att arbeta på och var står företaget i massan av 

alla arbetsgivare som är i behov av att rekrytera topptalanger? Universums 

studentundersökning utförs varje år över hela världen och det är studenter av vilken 

årgång eller nivå som helst som undersöks på de främsta akademiska institutionerna 

runt om i världen. (Universumglobal, 2010, B) 

 

Resultatet från den svenska studentundersökningen avslöjar alltså hur studenter 

uppfattar företag eller organisationer som arbetsgivare i Sverige. Undersökningen kan 

fungera som en bas för beslutsfattande när företagen väljer ut målgrupper, budskap och 

kanaler för framtida arbetsgivarvarumärkeskampanjer. Undersökningen kan även 

fungera som ett kontrollinstrument för mätning av den attraktivitet ett företag eller 

organisation har över sina specifika målgrupper. (Universumglobal, 2010, C)  

 

Fakta från de svenska studentundersökningarna år 2010: 

Antalet deltagare: 16 791 respondenter 

Antalet universitet: 34 ledande universitet  

Undersökningperiod: November 2009 till februari 2010 

(Universumglobal, 2010, C)  

 

Studenter undersöks separat beroende på deras huvudinriktning på studierna.  

Universums 100-lista är därför kategoriserad efter denna indelning. Rankingen nedanför 

avslöjar alltså hur attraktiv en arbetsgivare är bland studenter och indikerar ett företags 

position i relation till andra ideala arbetsgivare på rekryteringsmarknaden. Denna lista 

presenterar den placering arbetsgivarna fått av studenter med just ekonomisk inriktning: 
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Tabell 1. Undersökningsenheter och deras placering på Universums lista över de 100 mest attraktiva 

arbetsgivarna enligt svenska studenter 2010. (Universumglobal, 2010, C)  

Företag 
Rankning 

2010 

IKEA (produktföretag) 1 

Ernst & Young (tjänsteföretag) 2 

Hennes & Mauritz (produktföretag) 3 

Google (tjänsteföretag) 4 

Swedbank (tjänsteföretag) 5 

 

ICA Banken tjänsteföretag 95 

Bain & Company (tjänsteföretag) uteslutet på grund av noll funna rekryteringsannonser 96 

Malmö Stad (tjänsteföretag) 97 

Axfood (produktföretag) 98 

Dell (produktföretag) 99 

Volkswagen Group Sverige (produktföretag) 100 

 
4.4 Studiens undersökta företag 
I studien har uppsatsens författare genom sin problemformulering valt att undersöka hur 

identitet och image kommuniceras ur ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv. För att 

kunna göra ett urval av ett antal företag till studien, utformade uppsatsens författare ett 

antal kriterier. Det första kriteriet som sattes upp vara att undersökningsenheterna med 

fördel skulle komma från stora företag som har möjlighet att följa den utveckling som 

sker i näringslivet i stort. Det andra kriteriet som sattes upp var att företagens hemsidor 

för en rättvis granskning skulle vara förhållandevis omfattande. Större företag anser 

uppsatsens författare i regel har utförliga hemsidor då de har många olika typer av 

intressenter att informera. Det tredje och sista kriteriet uppsatsens författare satte upp 

var att både tjänste- och produktionsföretag skulle finnas med i urvalet för att få en god 

spridning av företag inom olika verksamhetsområden och för att tjänste- och 

produktionsföretag skulle kunna ha olika sätt att se på extern kommunikation. Utifrån 

dessa resonemang och kriterier valde uppsatsens författare att använda sig av 

undersökningsenheter från Universums 100-lista kallad ”The Universum Swedish 

Student Survey 2010” som författarna anser uppfyller alla de uppsatta urvalskriterierna. 

Fick alla företag från Universums 100-lista över de 100 mest attraktiva arbetsgivarna 

enligt svenska ekonomistudenter 2010 ingå i urvalet? Nej, valet föll på de fem mest 

populära (placering 1-5) och de fem minst populära arbetsgivarna (placering 100, 99, 

98, 97, 95) på 100-listan. Anledningen till detta var att uppsatsens författare tyckte det 

kändes intressent att få utreda om skillnader finns mellan företag med topp- och 

bottenplaceringar.  Uppsatsens författare anser även att det är positivt att det är 

placering på listan som valde ut de studerade företagen istället för att författarna själva 

utifrån eget intresse valt ut de tio företag som upplevts som intressantast.  
 
4.5 Urval 
Uppsatsens författare har alltså valt att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval för sin 

studie då 100-listan valdes utifrån de uppsatta kriterierna och företagen utifrån dess 

placering på listan. Uppsatsens författare är medvetna om att man ofta finner det man 

vill finna och att det antagligen finns andra listor med företag som också uppfyller de 

uppsatta kriterierna. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att det är forskaren själv som 

genom sina egna bedömningar av populationen väljer ut de olika informationsenheterna. 
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Urvalsmetoden garanterar ingen representativitet och sannolikheten för att olika 

informationsenheter skall komma med vid urvalet är alltså okänd. Det är alltså helt och 

hållet forskarens bedömningar som grundar generaliserbarheten. (Johansson Lindfors, 

1993, s.95; Bryman & Bell, 2005, s. 590) Uppsatsens författare anser alltså att både 

listan och de utvalda företagen står upp för de urvalskriterier som uppsatsens författare 

tidigare redogjort för men även att urvalet är lämpligt med tanke på den valda 

problemformuleringen. Hur stort ett urval ska vara är upp till författarna själva att 

avgöra menar Bryman (2005, s. 121-122). Studiens population var alltså de 100 företag 

som fanns med på listan. Med andra ord, uppsatsens författare ville säga något om dessa 

100 företag men det blev alldeles för kostsamt (tidsmässigt) att undersöka varje enskilt 

företag. För denna uppsats blev tidsaspekten alltså den avgörande faktorn för urvalets 

storlek vilket gjorde att studien träffade av ‖två extremer‖ på vardera ända och missade 

alla företag däremellan.  

4.6 Undersökningsenheter 
Hälften av de tio utvalda företagen kan ses som tjänsteföretag medan den andra halvan 

mer kan kategoriseras som produktionsföretag. Åtta av de tio företagen som utgör 

urvalet verkar även i skilda branscher (undantag Swedbank och ICA Banken) vilket 

uppsatsens författare anser ger studien en värdefull bredd och en bättre bild av 

näringslivet i stort. Anledningen till att uppsatsens författare valde att begränsa sin 

studie till tio företag på listan beror främst på (som tidigare nämnts) att insamlingen av 

det kommunikationsmaterial som annars skulle behövas skulle bli för omfattande att 

hantera i relation till storleken och omfattningen av studien. Uppsatsens författare vill 

nedan ge en kort presentation av de tio företagen på listan som studerats:  

IKEA (plats 1 på Universums lista) har en historia som börjar 1943 i den lilla 

småländska byn Agunnaryd när grundaren Ingvar Kamprad bara var 17 år gammal. 

Sedan dess har IKEA utvecklats till ett stort företag med 123 000 medarbetare i 25 

länder och med en årsförsäljning på över 21,5 miljarder euro. (IKEA, 2010, A) Totalt 

finns det idag 309 IKEA varuhus i 38 länder. (IKEA, 2010, B) IKEA koncernen ägs 

sedan 1982 av en stiftelse vid namn Stichting INGKA Foundation som äger IKEA 

koncernen medan INGKA Holding B.V. är moderbolaget till samliga bolag inom IKEA 

koncernen. Bägge stiftelserna har sitt säte i Nederländerna. (IKEA, 2010, C) IKEA 

erbjuder ett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till låga 

priser så att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Att tänka annorlunda och 

hitta lösningar som både sparar pengar och är innovativa har varit IKEA:s fokus sedan 

företaget grundades i Småland. (IKEA, 2010, D)  

 

Ernst & Young (plats 2 på Universums lista) är ett globalt företag med rötter som går 

tillbaka till 1800-talet och företagets grundare Arthur Young och Alwin C Ernst. Ernst 

& Young har utmärkt sig genom åren genom en konstant affärsutveckling. Företaget har 

idag 144 000 medarbetare som hjälper kunder att förbättra sina verksamheter runt hela 

världen. Ernst & Young hjälper både entreprenörsföretag och stora globala koncerner att 

nå sina mål. Verksamhet spänner över många olika kompetenser och områden som 

rådgivning, redovisning, revision, skatt och inte minst transaktioner. Hos Ernst & 

Young arbetar till exempel revisorer och managementkonsulter, riskanalytiker, 

skattekonsulter, finansiella rådgivare och redovisningskonsulter. (Ernst & Young, 2010, 

A)  
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Hennes & Mauritz (H&M) (plats 3 på Universums lista) grundades i Västerås, Sverige, 

1947 av Erling Persson och har idag cirka 76 000 medarbetare och en omsättningen som 

2009 uppgick till 118 697 miljoner kronor. H&M:s första butik öppnades i Sverige 

1947. Idag erbjuder företaget mode för dam, herr, ungdom och barn och säljer kläder 

och kosmetika till låga priser i omkring 2 000 butiker världen över. H&M säljer även 

accessoarer, inredning och skor under eget varumärke. I Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike erbjuds också mode via distanshandel 

(online försäljning). Företagets kollektioner skapas centralt av ett 100-tal egna designers 

tillsammans med inköpare och mönsterkonstruktörer. H&M äger inga fabriker utan 

köper istället in sina varor från cirka 700 fristående leverantörer i främst Asien och 

Europa. Företaget har ett 20-tal produktionskontor runt om i världen, framförallt i Asien 

och Europa. (H&M, 2010, A)  

 

Google (plats 4 på Universums lista) har en målsättning om att ordna världens samlade 

information och göra den tillgänglig för alla. Företaget grundades av Larry Page och 

Sergey Brin den 4 september 1998 och börsintroducerades (Nasdaq) den 19 augusti 

2004. Googles huvudkontor ligger i staden Mountain View, Kalifornien men företaget 

har även ett flertal mindre kontor på många olika platser runt om i världen. 

(Google, 2010, A) Googles framgångskoncept beror mycket på att dess grundare 

utvecklade en ny metod för onlinesökningar som snabbt spred sig till 

informationstörstande användare världen över. Google är idag av många ansett som 

världens största sökmotor då företaget skapat en enkel och kostnadsfri tjänst som ger 

relevanta resultat inom mycket kort tid. När du besöker www.google.com kan du hitta 

information på många olika språk, kolla aktiekurser, kartor och nyhetsrubriker, söka 

efter telefonnummer i alla städer i USA, söka bland mer än en miljard bilder och 

granska världens största arkiv med Usenet-meddelanden. Google får sina intäkter 

genom att tillhandahålla annonsörerna en mätbar annonsering som är relevant för 

informationen som visas på en sida. Företagets namn är hämtat från den matematiska 

termen för ‖En etta följd av 100 nollor‖ då den återspeglar företagets målsättning om att 

ordna den enorma mängd information som är tillgänglig på webben. (Google, 2010, B)  

 

Swedbank (plats 5 på Universums lista) grundades 1820 (då Sveriges första sparbank 

etablerades) och har en vision om att vara den ledande finansiella institutionen på de 

marknader där de är verksamma. Swedbank har 9,5 miljoner privatkunder och 534 000 

företagskunder. Swedbank har 377 kontor i Sverige och 224 kontor i de baltiska 

länderna. Koncernen finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, 

Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg, Ukraina och Tokyo. I 

mars 2010 uppgick företagets balansomslutning till 1890 miljarder kronor och antalet 

anställda på företaget till ca 18 000. Swedbank är starkt engagerade i samhället i stort 

och i att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Deras svenska verksamhet är också 

miljöcertifierad enligt ISO 14001. (Swedbank, 2010, A) 

 

Volkswagen Group Sverige (plats 100 på Universums lista) är idag Sverige största 

bilimportören då de marknadsför Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar 

och Porsche. 2007 bytte Svenska Volkswagen namn till Volkswagen Group Sverige 

som företaget idag alltså också heter. I företagsgruppen ingår dotterbolagen Porsche 

Sverige AB, Europeisk Biluthyrning AB, Volkswagen Parts Logistics Sverige AB och 

Volkswagen IT Service Sverige AB. Volkswagen Group Sverige har sitt huvudkontor i 

Södertälje och är sedan 1 januari 2002 ett helägt dotterbolag till Europas största 

http://www.google.se/intl/sv/corporate/execs.html#larry
http://www.google.se/intl/sv/corporate/execs.html#sergey
http://www.google.se/webhp?hl=sv
http://www.google.se/search?q=%221+followed+by+100+zeroes%22&hl=sv
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bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen AG grundades 1938 med tanken att 

producera en billig "folkbil" och 1960 blev Volkswagen AG aktiebolag och har idag ett 

börsvärde på 24,5 miljarder DM. I Volkswagen-koncernen ingår idag de helägda 

dotterbolagen Audi AG och SEAT S.A. samt Skoda Auto a.s. där Volkswagen äger 70 

procent. Det administrativa högkvarteret för Volkswagen-koncernen ligger i staden 

Wolfsburg i norra Tyskland. Totalt arbetar 330 000 personer i koncernen. Volkswagen 

AG har över 45 produktionsanläggningar runt om i världen och företaget tillverkar 

dagligen omkring 21 500 bilar. Sedan 1946 har över 100 miljoner bilar lämnat något av 

företagets produktionsband runt om i världen. (Volkswagen Group, 2010, A; 

Volkswagen Group, 2010, B; Volkswagen Group, 2010, C)  

 

Dell (plats 99 på Universums lista) är en amerikansk datortillverkare som grundades i 

Texas 1984 av Michael Dell. Dell tillverkar datorprodukter som skrivbordsdatorer, 

arbetsstationer, handdatorer, servrar, lagringssystem, nätverksutrustning och skrivare 

med mera. Företaget försöker eftersträva att göra varje dator speciellt anpassad för varje 

enskild kunds behov och önskemål och därför specialbyggs och tillverkas varje dator 

först vid kundens beställning. Dells datorer finns inte att köpa i affärer, utan kan endast 

köpas via Internet eller telefon. I Norden har Dell kontor i Köpenhamn, Stockholm och 

Oslo och från 2009 så är nästan all support utallokerad. (Dell, About Dell home, 2010, 

A)  

 

Axfood (plats 98 på Universums lista) ägnar sig åt handel med dagligvaror inom detalj- 

och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln driver de genom de egenägda kedjorna 

Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår idag till 230 stycken och antalet 

anställda till 6 816 personer. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal 

handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan 

och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar 

Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och 

Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista. 

Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna. Axfood har 19,3 

procents marknadsandel i Sverige. Nettoomsättningen 2009 var 32 378 miljoner kronor. 

(Axfood, Om Axfood, 2010, A) Idag har Axfood den största andelen egna märkesvaror 

i den svenska dagligvaruhandeln. Axfoods egna märkesvaror utgörs av varumärkena 

Willys, Hemköp, Garant, Garant Ekologiska varor, Aware, Eldorado som är 

lågprismärket inom livsmedel, Func (batterier, glödlampor med mera) och Fixa 

(köksutrustning). (Axfood, 2010, B)  

 

Malmö Stad (plats 97 på Universums lista) är idag en av de största arbetsgivarna i Skåne 

med sina 20 000 anställda som möter Malmöborna i livets alla skeenden. Malmö växer 

mycket just nu då till exempel antalet invånare och främst unga invånare ökar. Det 

byggs även mycket hus och kontor i Malmö och med den kommande Citytunneln får 

Malmö dessutom en infrastruktur som knyter ihop staden med övriga Öresundsregionen 

på ett effektivt sätt som staden hoppas kunna dra nytta utav. Malmö stad anser att deras 

uppgift är att ge bästa möjliga service inom till exempel skola, barnomsorg, 

äldreomsorg, stadsplanering, trafik, miljö och kultur. Under 2010 satsade Malmö Stad 

50 miljoner kronor på projektet ‖Unga Malmö‖ och de såg även till att ordna 1 000 

praktikplatser åt unga Malmöbor. (Malmö Stad, 2010, A)  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Texas
http://sv.wikipedia.org/wiki/1984
http://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Dell
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Datorprodukt&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Handdator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Server
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagringssystem&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skrivare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norden
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penhamn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Axel-Johnson/
file:///C:/Medborgare/Jobb--praktik/Unga-Malmo--en-extra-insats-2010.html
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ICA Banken (plats 95 på Universums lista) startade sin verksamhet 2001 och ingår i 

ICA-koncernen (ICA AB). Företagets huvudkontor ligger idag i Stockholmsförorten 

Solna och bankens kundservice finns i Borås. Antalet anställda uppgår till drygt 200. 

Banken har cirka 3,1 miljoner kunder i kundbasen varav drygt 300 000 utnyttjar 

banktjänsterna. Cirka 240 000 kunder är innehavare av något av ICA Bankens bankkort. 

ICA Bankens vill genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICA:s 

kunder, samt öka kundernas lojalitet till ICA och minska ICA butikernas och ICA AB:s 

transaktionskostnader för främmande bank- och kreditkort. Bland företagets tjänster 

ingår lönekonto, bankkort, blancolån, bolån och försäkringar. Från och med oktober 

2007 erbjuder ICA Banken även handel med aktier, fonder och pensionssparande (IPS) 

och är därmed en komplett leverantör av banktjänster till privatkunder. (ICA Banken, 

2010, A)  
 
4.7 Val av undersökningsmaterial 
Det insamlade kommunikationsmaterialet består av textdokument, mer specifikt de 

utvalda företagens beskrivningar av sitt företag (under flikar som ”Om företaget”) och 

hur det är att jobba på företaget (under flikar som ”Att jobba på företaget”). Dessa 

avsnitt valdes då uppsatsens författare anser att de presenterar information som företaget 

själv bör ha full kontroll över och även är källor till information om företaget och dess 

arbetskultur som många på ett lätt sätt kan ta del av. Även rekryteringsannonser som 

hittades på företagens hemsidor eller genom Arbetsformedlingen.se och Vakanser.se 

undersöktes då uppsatsens författare var intresserade av den bild potentiellt anställda 

möts av vid ett tidigt skede av rekryteringsprocessen. Via dessa annonser och 

hemsidesflikar ville uppsatsen författare utreda om olika kommunikationskanaler 

tillsammans behållit den röda tråden kring arbetsgivarvarumärket. Detta betyder alltså 

att endast allmänna dokument använts som Bryman & Bell (2003) menar är tillgängliga 

för vem som helst (s.411). Att valet föll på att tolka kommunikation från 

företagshemsidor och rekryteringsannonser upplevdes även intressant då 

Internetkommunikation (som vi redan nämnt i teorikapitlet) enligt Bryman och Bell 

(2005) är en relativt ny form av kommunikation (s. 516). Genom att analysera innehållet 

i det utvalda kommunikationsmaterialet kände uppsatsens författare sig övertygade om 

att kunna svara på både uppsatsens problemfrågeställning och syfte. 
 
4.8 Kommunikationsmaterialinsamling och access till den externa 
kommunikationen 
Uppsatsens författare använde sökmotorn Google (www.google.se) för att få reda på de 

rätta adresserna till varje företags officiella hemsida. 

Kommunikationsmaterialsinsamlingen gick smidigt då alla de utvalda företagen hade 

den sökta informationen tillgänglig på sin hemsida och eller via Arbetsförmedlingens 

eller Vakanser.se:s hemsida. Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av 

arbeten (416 406 lediga jobb anmäldes 2009 till just Arbetsförmedlingen) och hos 

Vakanser.se finns en rad olika företags rekryteringsannonser samlade på ett och samma 

ställe. (Arbetsförmedlingen, Om oss, 2010, A; Arbetsförmedlingen, Vår verksamhet, 

2010, B; Vakanser.se, 2010) De undersökta företagshemsidorna hade en klar struktur 

med flikar tillägnat just information om företaget (‖Om oss‖) och hur det är att jobba på 

företaget (‖Att arbeta på företaget‖) så överlag var det inte ett problem att veta var 

informationen låg eller vad den övergripande presenterade.  De problem som uppstod 

under datainsamlingen var att IKEA:s flik ‖Jobba på IKEA‖ var uppbyggd genom 

animeringsverktyget flash vilket gjorde det presenterade material svårt att skriva ut. 

Uppsatsens författare löste problemet genom att använda datorns print screen funktion. 

ICA Bankens hemsida hade ingen egen flik gällande ‖Att jobba på företaget‖ vilket 
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löstes genom att uppsatsens författare hittade den sökta fliken på Ica.se:s hemsida. ICA 

Banken hade varken anställningsannonser på sin egen hemsida eller hos 

arbetsformedlingen.se vilket gjorde att uppsatsens författare fick använda sig av 

Vakanser.se (som tidigare i stycket presentrats). På Malmö Stads hemsida upplevde 

uppsatsens författare att informationen ”Om företaget” och informationen om ”Att 

arbeta på företaget” flöt ihop och mixades om vartannat vilket uppsatsens författare 

haft i åtanke vid analysarbetet. Volkswagen Group Sverige hade förhållandevis lite 

information på sin hemsida men den information som fanns upplevdes ändå tillräcklig 

för att kunna analyseras. Majoriteten av de studerade företagen hade trots de 

presenterade bristerna alltså en klar struktur på sina hemsidor med tydliga flikar som 

indikerade vad informationen också handlade om. Alla företagens hemsidor undersöktes 

grundligt så att uppsatsens författare inte skulle missa relevant information. Allt använt 

material har skrivits ut för att både uppsatsens författare själva men även andra 

intressenter lätt ska kunna gå tillbaka och kontrollera det material som uppsatsens 

författare verkligen granskat.  
 
4.9 Bortfall av undersökningsenhet 
Med bortfall menas att det saknas data från vissa observationsenheter vilket kan ha en 

rad olika anledningar. (Bryman & Bell, 2005, s. 587) Uppsatsens författare blev mer 

eller mindre tvungna att utesluta företaget Bain & Company som är en global 

konsultfirma från urvalet då inga rekryteringsannonser varken återfanns på företagets 

egen hemsida, Arbetsformedlingen.se eller Vakanser.se. Uppsatsens författare 

diskuterade alternativet att kontakta Bain & Company men genom att inte kontakta 

företaget fick uppsatsens författare samma information som alla andra besökare skulle 

ha mötts av på företagets hemsida, Arbetsformedlingen.se och Vakanser.se vilket 

kändes bäst utifrån studiens syfte och problemformulering. Det blev ICA Banken som 

inkluderades i urvalet genom sin placering (plats 95, placering före Bain & Company) 

på Universums 100-lista. Det positiva med bytet av företag var att det exkluderade och 

det ersättande företagen båda verkar inom tjänstesektorn vilket gjorde att studien 

fortfarande trots bortfallet fick lika många produktions- som tjänsteföretag. 
 
4.10 Arbetsgivarvarumärkesperspektiv 
Uppsatsens författare anser att personer som forskar automatiskt antar någon form av 

perspektiv i hur man ser på det valda problemet. Uppsatsens författare har i denna 

uppsats undersökt hur identitet och image kommuniceras utifrån ett 

arbetsgivarvarumärkesperspektiv. Hur till exempel företaget i stort, de anställda och 

kunden påverkas av hur identiteten och imagen kommuniceras är också intressanta 

infallsvinklar men det får en annan uppsats utreda då det hade krävt andra syften och 

problemformuleringar. Fokuset på denna uppsats har alltså hela tiden varit att se hur 

arbetsgivarvarumärket påverkas av hur identiteten och imagen kommuniceras. Att 

uppsatsens författare själva snart är på väg ut i arbetslivet och en dag kanske själva 

kommer att bli arbetsgivare, gör att det valda perspektivet upplevts som både viktigt och 

berikande.  
 
4.11 Kvalitativ innehållsanalys 
 

”Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk beskrivning av 

det konkreta eller observerbara innehållet i kommunikationen” (Berelson, 1952, s. 18) 

 

Valet föll på att använda metoden kvalitativ innehållsanalys för att kunna granska 

hemsidor och rekryteringsannonser tillhörande företag som ligger på Universums 100-
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lista över de arbetsgivare som av ekonomistudenter ses som mest attraktiva i Sverige 

2010. Innehållsanalys menar forskare kanske är den snabbast växande tekniken idag för 

kvantitativ forskning (Neuendorf, 2002, s. 1).  Innehållsanalys är inte en ny metod då 

den har använts i årtionden (mer än 50 år) som ett mikroskop för att kunna granska 

kommunikationsmeddelanden. (Krippendorff & Bock, 2009, s. 60; Neuendorf, 2002, s. 

xv) Metoden går ut på att tolka innebörden eller meningen i textdokument genom att 

forskaren systematiskt och objektivt undersöker textinnehållets kommunikation.  Ofta 

har texten som är utgångspunkten för innehållsanalysen producerats för andra ändamål 

än för forskningen ifråga (exempelvis som dagböcker, årsredovisningar, vd-rapporter, 

tidningar eller protokoll). (Johansson-Lindfors, 1993, s.114, s. 128; Bryman & Bell, 

2005, s. 213) Innehållsanalysen är en flexibel metod som kan användas i samband med 

många olika typer av kommunikationsmedia. (Bryman & Bell, 2005, s. 213; Bryman, 

2008, s. 274) Tre fördelar med innehållsanalysen är att den medger empiriska 

betraktelser av naturligt producerad text, att iakttagelserna kan bearbetas på ett i hög 

utsträckning reliabelt och systematiskt sätt och att intervjuareffekten uteblir då data 

insamlas av texter som skulle ha produceras oberoende forskaren i fråga. (Johansson-

Lindfors 1993, s.116) Ytterligare en fördel som uppsatsens författare själva upptäckt 

med innehållsanalysen är att den är en förhållandevis tidseffektiv och även billig 

insamlingsmetod. En central del i innehållsanalysen är att de många orden i 

kommunikationsbudskapet klassificeras till mycket färre innehållskategorier där varje 

kategori kan bestå av flera ord. (Weber, 1990 s. 12) Systematiken när det gäller 

innehållsanalys ligger alltså mycket i att forskaren utvecklar en uppsättning teoretiska 

begrepp som bygger på den teoretiska referensramen som sedan operationaliseras via ett 

schema som i regel benämns som ett kodnings- eller kategorischema. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 114) Kategorischemat är en form av formulär där all data som 

relateras till ett objekt som kodas ska skrivas ned. Det är bra om kategorischemat 

formuleras på ett tydligt sätt så upprepning genom uppföljningsstudier är möjligt. 

(Bryman, 2008, s. 283, s. 288; Bryman & Bell, 2005, s. 222) Kommunikationen som de 

utvalda företagen presenterar på sina företagshemsidor och genom sina 

rekryteringsannonser stöttades alltså genom ett av uppsatsens författare upprättat 

kategorischema som kommer beskrivas närmare under rubriken 4.13, Utformning av 

kategorischema. 
 

Uppsatsens författare har alltså valt att använda en kvalitativ metod för sin studie. En 

kvalitativ metod innebär att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten 

på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman & Bell, 

2005, s. 298). En kvalitativ innehållsanalys innehåller ett sökande efter bakomliggande 

teman i det material som analyseras. Syftet är att få en djupare kunskap och förståelse 

för undersökningsproblemet. Till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys är 

tillvägagångssättet man använder sig av för att få fram olika teman ofta underförstådd. 

Forskaren försöker alltså hela tiden revidera de teman eller kategorier som sållats fram 

utifrån genomgången av dokumenten. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att 

vara analytisk och systematisk men inte rigid. Forskaren rör sig i högre grad fram och 

tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling och tolkning än vad som vanligtvis är 

fallet vid kvantitativa innehållsanalyser. (Bryman & Bell, 2005, 438-440) Att använda 

en kvalitativ innehållsanalys gav en bra bild av det valda problemområdet då uppsatsens 

författare undersökt hur identitet och image kommuniceras. I den kvalitativa 

innehållsanalysen av företagens externa kommunikation har uppsatsens författare haft i 

åtanke att även om inte de exakta rubrikformuleringarna som satts upp i 

kategorischemat står nämnt i kommunikationen kan liknande budskap ändå 
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kommuniceras men på ett mindre tydligt vis. Att det förhåller sig på detta vis gör att 

uppsatsens författare alltså försökt tolka innehållet utifrån kategorischemat (men 

samtidigt strävat efter att behålla en öppenhet för andra infallsvinklar) och genom den 

funna teorin försökt att förklara det samband som dykt upp.  

 
4.12 Kritik av en kvalitativ strategi och innehållsanalys  
Det sägs att kvantitativa forskare kritiserar kvalitativa undersökningar på ungefär 

samma sätt som kvalitativa forskare kritiserar kvantitativa studier. (Bryman & Bell, 

2005, s. 318) I detta stycke kommer uppsatsens författare att ta upp och kommentera 

den vanligaste kritiken som finns mot just kvalitativa studier med tanke på den egna 

studiens karaktär. En av de vanligaste kritikerna mot kvalitativa studier är just att 

kvalitativ forskning är alldeles för impressionistisk eller subjektiv (Bryman & Bell, 

2005, s. 318-319). Uppsatsens författare har försökt att minska subjektiviteten genom en 

systematik i både kodning och analysering av kodningsresultatet. Då studien är baserad 

på en innehållsanalys av redan i förväg publicerat material har inget nära förhållande 

utvecklats med undersökningsenheterna. Kvalitativa studier är också sagda att vara 

svåra att replikera då de ofta är ostrukturerade och beroende av forskarens egen 

uppfinningsrikedom (Bryman & Bell, 2005 s. 319). Uppsatsens författare håller med om 

att det skulle kunna bli problem att replikera exakt samma studie både på grund av 

uppsatsförfattarnas förförståelse om de undersökta koncepten men även gällande vad 

som uppsatsens författare sett som viktigt för studien. Material på nätet (som till 

exempel hemsidesmaterial och rekryteringsannonser) uppdateras i regel regelbundet 

vilket skulle kunna förändra utkomsten av studien om den gjordes igen efter att 

förändringar skett (Bryman & Bell, 2005, s. 518). Uppsatsens författare vill ändå att 

läsaren ska komma ihåg att eftersom kommunikationen som studerats är officiella 

dokument på företagens hemsidor är de tillgängliga för vem som helst och inte beroende 

av uppsatsens författare vilket då skulle kunna tyda på en möjlig replikerbarhet. 
 
4.13 Utformning av kategorischema 
Uppsatsens författare har tidigare i metodkapitlet beskrivit att de tagit hjälp av en 

innehållsanalys med ett tillhörande kategorischema vid datainsamlingen. Grunden till 

schemat kommer alltså främst från den redogjorda teorigenomgången men även från 

författarnas förkunskap om ämnet som tillsammans gav en god bild av hur 

utformningen med fördel skulle kunna te sig. Kategorischemat inspirerades även av en 

artikel (Backhaus, 2004) som tagit fram variabler som tidigare inte funnits för att 

analysera rekryteringsbudskapens innehåll. 

 

När uppsatsens författare satt grunden för kategorischemat skummades därefter 

slumpvis utvalda hemsidor och rekryteringsannonser igenom för att få en uppfattning 

om vilka ämnen som i regel tas upp. Även Bryman och Bells (2005) checklista för 

innehållsanalyser användes för att kontrollera att inte något viktigt glömts bort (s. 226). 

Uppsatsens författare diskuterade även igenom vad kategorischemat främst skulle 

spegla för att se om diskussionen i sig skulle kunna leda till nya värdefulla idéer och 

tankebanor. En stor inspirationskälla till utförandet av innehållsanalysen fick uppsatsens 

författare även av en Magisteruppsats (Innala & Jansson, 2009) som gjort en 

innehållsanalys av företags kommunikation av ansvarsfullt företagande. Denna research 

och inspiration blev alltså tillslut till det kategorischema som Bilaga 1 presenterar. Det 

mål som uppsatsens författare satt upp för innehållsanalysen och ständigt hade i åtanke 

under utformandet av kategorischemat var att få en övergripande bild av hur företagens 
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kommunikation av identitet och image ser ut och om det finns en röd tråd gällande 

kommunikationen.  

 

Kategorischemat delades upp i sex delar som alla på olika sett ansågs viktiga i 

undersökningen av företagets externa kommunikation. För varje företag användes tre 

identiska kategorischeman eftersom tre olika möjligheter att kommunicera identitet 

skulle studeras. ”Om oss”, ”Att arbeta på företaget” och ca fem rekryteringsannonser 

var alltså de tre möjligheter till identitetskommunikation som fick ett eget 

kategorischema tilldelat. Den första delen av varje kategorischema fokuserade på 

företagets Vision och Affärsidé, den andra delen på Företagsattributen, den tredje delen 

på Kulturen, den fjärde delen på det Konkreta arbetssättet, den femte delen på Språket 

och den sjätte och sista delen i kategorischemat såg om det fanns något Övrigt av vikt 

att tillägga. Dessa delar kommer alla på något vis från den granskade litteraturen. Målet 

med delarna var alltså att de skulle skapa en bra bild av hur den kommunicerade 

företagsidentiteten hos de tio utvalda företagen såg ut. 

 

En medvetenhet har hela tiden funnits om att företagen som undersökts verkar i skilda 

branscher vilket kan leda till att de också presenterar skilda budskap i sin 

kommunikation. Då det förhåller sig på detta vis upplevde uppsatsens författare att det 

skulle vara nästintill en omöjlighet att på förhand veta vilka budskap som de 

utvalda/specifika företagen presenterar vilket gjorde att en ruta med kommentarer (som 

vi i stycket ovan nämnt) las in i det upprättade kategorischemat.  Kommentarrutan 

gjorde det alltså möjligt för uppsatsens författare att lägga till oväntade infallsvinklar 

som inte kategorischemat redan innehöll. Efter att denna försiktighetsåtgärd lagts till i 

kategorischemat upplevde uppsatsens författare att kategorischemat gav en tydlig bild 

av hur de utvalda företagens kommunikation av identitet såg ut. För att ytterligare 

försäkra att kategorischemat var heltäckande använde uppsatsens författare sig av en 

pilotstudie av företaget Deutsche Banks hemsida och rekryteringsannonser som placerat 

sig i mitten (plats 50) av Universums 100-lista för att ytterligare kontrollera om 

kategorischemat kändes fullvärdigt. En pilotstudie är användbar då forskaren vill testa 

en viss teknik för att sampla information eller pröva ett visst upplägg. Det är viktigt att 

pilotstudien testas på en grupp som i stora avseenden motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen. (Patel & Davidson, 1994, s. 48) Endast små korregeringar (som 

att mission och historia las in kategorischemat) gjordes efter pilotstudien då dess 

resultat upplevdes som tillfredsställande. 

 

Relevansen även kallad validitet handlar om huruvida forskaren verkligen mäter det 

som han eller hon avser att mäta och till vilken grad en empirisk mätning på ett adekvat 

sätt reflekterar vad människor enas om är den verkliga meningen av ett koncept. 

(Ejvegård, 1996, s. 69; Weber, 1990, s. 18; Neuendorf, 2002, s. 12; Bryman & Bell, 

2005, s. 48) Forskaren bör också komma ihåg att även om reliabilitet och validitet är 

analytiskt åtskilda, är begreppen ändå relaterade då validitet förutsätter reliabilitet. Om 

det man mäter inte har reliabilitet så kan det med andra ord inte heller ha validitet. 

(Bryman, 2008, s. 153) Kodningsschemats utformning och användning hade stor 

betydelse för relevansen av studien, med andra ord om uppsatsens författare lyckats 

utforma kategorischemat på ett sådant sätt att det mäter hur identitet och image 

kommuniceras. För att kunna säkerställa studiens validitet har uppsatsens författare 

använt sig av ett antal åtgärder. Den första åtgärden är den gjorda pilotstudien där 

författarna efter att ha granskat det utvalda företagets hemsida och rekryteringsannonser 

tittade på det skapade kategorischemat och det utskrivna materialet var för sig och med 
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kritiska ögon. Uppsatsens författare kontrollerade på detta sätt om det utskrivna 

kommunikationsmaterialet säger samma sak som kategorischemat visar. Gällande denna 

åtgärd anser uppsatsens författare att de fått ett positivt resultat på att de mätt det som de 

avsett att mäta då materialet och kategorischemat visade samma resultat. Den andra 

åtgärden som tagits är att utgångspunkten för studien hela tiden vilat på den teoretiska 

bakgrund som behandlats. Den tredje och sista åtgärden som vidtagits är att uppsatsens 

författare även sett till så att problemformuleringen är förhållande vis rak och att 

författarna har den nödvändiga kunskapen och teorin om det studerade ämnesområdet. 

Uppsatsens författare har dessutom genom hela innehållsanalysen försökt tolka 

kommunikationen på ett systematiskt och logiskt vis. För att läsaren ska få en 

uppfattning om hur bearbetningen av data faktisk sett ut går uppsatsen vidare med en 

sådan beskrivning härnäst. 
 
4.14 Bearbetning av den externa kommunikationen 
Uppsatsens författare valde att bearbeta företag för företag med kategorischemat 

ständigt tillhands. För att kunna göra bearbetningen effektiv delade författarna upp 

företagen mellan sig genom lottdragning. Den ena författaren undersökte alltså de fem 

företagen i toppen (plats 1-5) av Universums 100-lista medan den andra författaren 

undersökte de fem företagen i botten av listan (plats 95-100). Uppsatsens författare 

valde att bearbeta kommunikationsmaterialet i två steg. Bearbetningen började med en 

första genomgång av kommunikationsmaterialet för att få en överblick av innehållet. 

Steg två blev att med hjälp av kategorischemat gå igenom materialet ännu en gång för 

att se till så att schemat speglar materialet på ett bra sätt och även minska risken av att 

viktiga kommunikationsbudskap skulle gå förlorat. För att säkerställa att liknande 

tolkningar av kategorischemat skett valde uppsatsens författare när bearbetningen av 

alla företag var klar att tillsammans gå igenom alla de ifyllda kategorischemana. Detta 

förfarande gjorde att uppsatsens författare vid behov kunde gå tillbaka till det aktuella 

materialet vilket gjorde att alla oklarheter också snabbt kunde rättas till eller klars ut. 

Alla kategorischeman sammanfattades i text (vilket presenteras i nästkommande 

kapitel) när uppsatsens författare var på det klara över att företagen undersökts på 

likvärdigt sätt. 

 

Tiden för granskning skilde sig åt mellan de olika företagen då vissa företag hade ett 

betydligt mer omfattande material att gå igenom än andra. Som mest tog en 

företagsgranskning ca tre timmar att utföra vilket gjorde att en ordentlig paus blev 

nödvändig mellan granskningarna för att hålla huvudet alert och inte blanda ihop 

material från de olika företagen. Att ta ordentliga pausar fick uppsatsens författare tips 

om från en Magisteruppsats (Innala & Jansson, 2009) från Umeå universitet som 2009 

även de använt sig av en innehållsanalys. 

 

Att dela upp företagen mellan författarna kan göra att tillförlitligheten av studien 

minskar anser uppsatsens författare då det medför en risk att författarna ser på 

kommunikationsmaterialet på olika sätt. Att uppsatsens författare delat upp 

kommunikationsmaterialet mellan sig vänder de istället till något positivt då de genom 

att sammanställa kategorischemana gemensamt anser sig hellre höjt tillförlitligheten då 

de sett texten med fyra ögon istället för två och även kunnat gå tillbaka till 

kommunikationsmaterialet om något verkat tveksamt eller oklart.  

 

När det gäller studier av detta slag är det alltid intressant anser uppsatsens författare att 

diskuterar runt dess tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om hur 
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väl resultatet är pålitligt och motstår slumpinflytanden av olika slag. Skulle resultatet till 

exempel bli detsamma igen om studien genomfördes på nytt är en fråga som forskare 

kan ställa sig för att få svar på reliabiliteten. (Ejvegård, 1996, s. 86; Weber, 1990, s. 17; 

Neuendorf, 2002, s. 12; Bryman & Bell, 2005, s. 48) När det gäller en innehållsanalys 

så är mätningen inte värdefull om den kan utföras bara vid ett tillfälle eller bara av en 

särskild person. (Neuendorf, 2002, s. 112). Med tanke på att vissa tolkningar kan ha 

baserats på författarnas förförståelse under datainsamlingen känns detta som en viktig 

aspekt att diskutera. Trots att förförståelsen till viss del kan ha haft inverkan vill 

uppsatsens författare att läsaren ska komma ihåg följande: kategorischemat skapades 

utifrån den funna teorin, en pilotstudie har genomförts, kodningen har skett på ett 

konsekvent sätt, allt utvalt material har granskats minst två gånger och att en tydlig 

beskrivning finns hur kategorischemat utformats och använts vilket tillsammans gör att 

uppsatsens författare hyser tilltro till att studien faktiskt uppnått åtminstone en 

godtagbar reliabilitet.  

 
4.15 Kritik mot primärdata 
Om en referens är skapad av en praktisk referens är det alltså inte säkert att materialet är 

äkta vilket gör att en osäkerhet finns kring om det uppfyller äkthetskravet eller inte. 

(Ejvegård, 1996, s. 59-60; Bryman & Bell, 2005, s. 435) De rekryteringsannonser och 

hemsidesmaterial som använts i denna studie är alla skapade och i vissa fall även 

publicerade av de utvalda företagen (en praktisk referens). Att det förhåller sig på detta 

vis gör att uppsatsens författare vill informera läsaren om att materialet då också kan ha 

framställts i syfte att åtminstone till viss del enbart visa upp företaget på ett positivt sätt 

vilket gör det svårt att veta om informationen är riktig i alla lägen. Om företegen lever 

upp till och är sanningsenliga i den bild de presenterar av sig själva går utanför 

uppsatsstommen anser uppsatsens författare. För denna studie är det alltså inte fokus på 

om den presenterade informationen är riktig eller inte utan istället hur företagets 

identitet och image kommuniceras och om den finns en röd tråd i kommunikation som 

presenteras.  
 
4.16 Sammanställning och bearbetning av resultatet 
Efter att de utvalda företagens externa kommunikation granskats tillsammans med det 

upprättade kategorischemat valde uppsatsförfattarna att sammanställa resultatet genom 

de anteckningar som fyllts i kategorischemana under granskningen. Först skrevs den 

insamlade informationen ner noggrant för att därefter sammanfattas och reduceras. 

Trost (2005) menar att det inte bara är det uppenbara som forskaren ska tolka (s. 132). 

Trots tankar har därför också blivit en viktig utgångspunkt i analysarbetet. I möjligaste 

mån har uppsatsens författare alltså för varje företag försökt se på helheten av 

kategorischemat och genom att göra så frågat sig vad som verkligen är intressant att 

analysera. 

 
4.17 Upplägg på skildringen av den externa kommunikationen 
I det kommande kapitlet presenteras vad som framkommit genom innehållsanalyserna. 

Uppsatsens författare har valt att redovisa vad som framkommit för varje utvalt företag 

för sig, med en start av de företag som placerat sig i toppen av Universums 100-lista. 

Det skapade kategorischemat har varit utgångspunkten vid genomgången och 

presentationen av den information som framkommit gällande varje utvalt företag. 

Kategorischemats ämnen finns att ta del av i Bilaga 1. 
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Gällande empirikapitel har uppsatsens författare valt att främst referera till huvudflikar 

på de utvalda företagens hemsidor då en referering till underflikar riskerat att minska 

läsarvänligheten. 

4.18 Analysproceduren 
För att kunna analysera det empiriska materialet läste uppsatsens författare igenom 

materialet ordentligt för att få en djupare förståelse för det. Genom att göra på detta sätt 

fick uppsatsens författare en stadig grund att börja analysera utifrån. Efter att uppsatsens 

författare läst och förstått det empiriska materialet delades materialet upp i olika teman 

som indikerade vad det i stort handlade om. Genom att göra på detta vis blev materialet 

mer begripligt vilket underlättade analysen. Uppsatsens författare beslutade sig för att 

dela upp analysen i delar som reflekterar syftet med studien. Första delen av analysen 

handlar om skapandet av ett starkt varumärke. Andra delen analyserar skapandet av en 

stark identitet. Tredje delen analyserar skapandet av ett strakt arbetsgivarvarumärke. 

Den fjärde delen analyserar identitetskapande och extern kommunikation och den sista 

delen av analysen analyserar kring begreppet image.  
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5. Den externa kommunikationens innehåll 
 
5.1 Placering 1, 2, 3, 4 och 5 på Universums lista 
 
5.1.1 IKEA 
 
Sammanfattning 

Det sociala och miljömässiga ansvar som IKEA tar upp under huvudfliken ‖Om IKEA‖ 

och på förstasidan visar sig inte riktigt under fliken ‖Jobba på IKEA‖. Informationen 

under fliken ‖Jobba på IKEA‖ är enkel och visar tydligt hur IKEA tänker och arbetar 

vilket även gäller huvudfliken ‖Om IKEA‖. De fokus som finns under huvudfliken ‖Om 

IKEA‖ gällande samarbete, kostnadsmedvetenhet och kundfokus framkommer även 

under fliken ‖Jobba på IKEA‖ som viktiga. Rekryteringsannonserna presenterar alla de 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten, däremot belyser rekryteringsannonserna på olika 

sätt IKEA:s tänk kring kundfokus, kostnadsmedvetenhet och samarbete samt vikten av 

att tänka nytt. Av rekryteringsannonserna framkommer inte IKEA:s sociala och 

miljömässiga ansvar. IKEA:s vision och affärsidé framkom däremot på ett eller annat 

sätt i samtliga rekryteringsannonser. IKEA som företag presenterades generellt inte i 

stort i rekryteringsannonserna som under de andra flikarna utan endast den placeringsort 

som den utannonserade tjänsten avsåg. 

 
Förstasidan 

IKEA:s hemsidas förstasida är ljus och innehåller mycket information om bland annat 

hur det fungerar att handla på företaget och ett bildspel som speglar företagets 

produktsortiment. IKEA har valt att ha breda beiga partier på sidorna av förstasidan som 

centrerar sidinnehållet. På förstasidan finns en rubrik med IKEA:s ansvar som de 

kommunicerar aldrig tar slut och även att IKEA stödjer UNICEF i kampen för varenda 

unge presenteras. (IKEA, 2010) 

Om IKEA 

IKEA börjar med att förklara hur de är annorlunda under huvudfliken ”Om IKEA”. 

Kärnan i allt IKEA gör i varuhusen världen över är att erbjuda ett brett sortiment av 

heminredning till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem. IKEA:s vision 

är att skapa en bättre vardag för många människor. IKEA:s affärsidé går ut på att 

erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så 

låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem.  Med denna vision och 

affärsidé blir IKEA annorlunda i sin egen utsago då de kommunicerar att vem som helst 

kan tillverka hög kvalitet till ett högt pris och låg kvalitet till ett lågt pris. Tillverkning 

av bra produkter till ett lågt pris ser företaget som en utmaning. För att lyckas krävs ett 

annorlunda tänk, att hitta lösningar som är innovativa och som sparar pengar 

kommunicerar företaget under huvudfliken ‖Om IKEA‖.  Utveckling och produktion av 

IKEA:s sortiment utgår från en satt prislapp som sedan designas och utvecklas inom 

ramen av det satta priset. Ett nära samarbete med leverantörer finns så att det låga priset 

kan börja redan på golvet kommuniceras under huvudfliken ‖Om IKEA‖. Utnyttjandet 

av produktionsutrustning, effektiv användning av råmaterial och tekniska innovationer 

samt bästa möjliga design är något som värdesätts inom företaget. Varuhusen finns 

belägna i prisvärda områden och ta-själv-lagren innebär att stora partier kan hållas vilket 

därmed gör att även transporterna hålls nere. Flera interna stödfunktioner inom 

organisationen finns för att hålla en kostnadseffektiv profil som genomsyrar hela 

organisationen presenteras under huvudfliken ‖Om IKEA‖. (IKEA, Om IKEA, 2010, E)  
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IKEA är idag kommunicerar de under huvudfliken ‖Om IKEA‖ ett företag med 123 000 

medarbetare i 25 länder och har en årsförsäljning på över 21,5 miljarder euro. IKEA 

koncernens försäljning ökade med 1,4 % under verksamhetsåret 2009. (IKEA, 2010, C) 

IKEA:s svenska ursprung ligger till grund för IKEA:s logga som är gul och blå precis 

som den svenska flaggan. IKEA kommunicerar under huvudfliken ‖Om IKEA‖ att 

Sverige förknippas med en sund livsstil och denna svenska livsstil vill företaget 

återspegla i sitt sortiment. Historiska influenser från den svenska allmogestilen är något 

som IKEA:s sortiment är en fortsättning av. IKEA:s koncept tar sin början under 1960-

1970-talet och en kraftig expansion äger rum under 1980-talet då IKEA öppnar upp nya 

varuhus i flera länder. Under 1990-talet ser IKEA att ett socialt och miljömässigt ansvar 

är en grundförutsättning för att kunna göra bra affärer. Under 2000-talet fortsätter IKEA 

att expandera till fler länder och fler lyckade sociala och miljömässiga projekt äger rum 

kommunicerar de under huvudfliken ‖Om IKEA‖. IKEA:s ‖Sociala Initiativs Mission‖ 

går ut på att förbättra livsvillkoren och stärka rättigheterna för världens barn och genom 

detta åstadkomma en hållbar förändring. IKEA samarbetar även i flera frågor med 

UNICEF och Rädda Barnen presenterar de under huvudfliken ‖Om IKEA‖.  IKEA har 

även en rad uppförandekoder som specificerar vad IKEA förväntar sig av sina 

leverantörer och vad leverantörerna kan förvänta sig av IKEA. (IKEA, Om IKEA, 2010, 

E)  
 
Jobba på Ikea 

IKEA förklarar under fliken ”Jobba på IKEA” att företaget har en enkel företagskultur. 

Företagskulturen visar hur IKEA arbetar, tänker och för det mesta även hur de lever. 

‖Ödmjukhet, Enkelhet, Entusiasms, Utmaningar, Ansvar, Möjligheter, Lagarbete, 

Coachning och kostnadsmedvetenhet- det är IKEA helt enkelt.” Under fliken ‖Jobba på 

IKEA‖ presenteras en anslagstavla med de i meningen ovan kommunicerade 

orden/budskapen som visar på IKEA:s enkla företagskultur. Anslagstavlan ger ett enkelt 

och samtidigt informativt intryck och tydliggör den text som presenteras. Genom att 

ifrågasätta det som företaget gör kan IKEA göra saker ännu bättre, vilket leder till 

ständig förbättring kommunicerar de under fliken ‖Jobba på IKEA‖. IKEA vill leda 

genom att vara en bra förebild. Företaget genomsyras av att hela tiden vara medveten 

om att små kostnader tillsammans kan blir stora kostnader. Entusiasm ligger som grund 

för att medarbetarna ska vara engagerade i jobbet och tycka att det är kul att jobba för 

IKEA. På IKEA är det viktigt att vara lyhörd och ta tillvara på det som kan läras av 

medarbetare, kunder, leverantörer och konkurrenter. IKEA kommunicerar att företaget 

ser möjligheter att lösa problem inte bara när det gäller stora frågor och problem utan 

även gällande små vardagsnära problem. Ansvar på IKEA vilar på allas axlar då IKEA 

inte tänker på position eller befattning.”Vi vågar ta ansvar och törs ge ansvar.” 

”Ansvar är motiverande och hjälper dig att känna entusiasm för arbetet. Det är IKEA:s 

sätt.” Enkelheten hos IKEA är helt enkelt deras sätt att vara, deras prissättning och 

deras arbetsätt. Det är inte alltid lätt med enkelhet, IKEA växer så det knakar så idag har 

det införts mer strategiskt arbete bakom enkelheten. ”Det kan vara svårt att vara enkel i 

en komplicerad värld, med det är IKEA:s sätt.” Lagarbete inom IKEA baseras på 

samarbete för att få saker gjorda och för att företagets kunder ska få den bästa möjliga 

upplevelsen. ‖Alla arbetar tillsammans. Vi är alla jämlika. Alla varuhuschefer jag har 

haft drar vagnar och arbetar på golvet i varuhuset. Vi arbetar på kvällar och helger. Vi 

har ett gemensamt mål. För oss handlar det om att arbeta som en sammansvetsad enhet 

för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen. ‖ (IKEA, Jobba på IKEA, 2010, 

F) 
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IKEA har även en sida under fliken ‖Jobba på IKEA‖ som består av ett trivseltest. 

Trivseltestet går ut på att ge den sökande en idé om hur den skulle trivas med att vara 

anställd hos IKEA.  Så här kan ett eventuellt svar på testet se ut:  

 

Alternativ nr 1: ‖Grattis! Du verkar passa IKEA lika bra som insatsnyckeln passar 

IKEA-möblerna. På IKEA har vi en unik företagskultur vilket skiljer oss från de flesta 

andra företag. Det vore roligt om du ville ta reda på mer om hur det är att jobba på 

IKEA. Så gör dig redo att fördjupa dig i vår historia, vår verksamhet och viktigast av 

allt- vår företagskultur. Varför? För att det finns ingen annan som är exakt som vi. Och 

det tror vi är något som du kommer att uppskatta.” 

 

Alternativ nr 2: ”Oj då! Ditt rum känns lite naket. Det ser ut som om du inte skulle 

trivas med att jobba på IKEA. Om du tittar i IKEA-katalogen eller besöker något av 

våra varuhus så ser du att vi gillar trivsel. Vi tycker att våra medarbetare ska trivas lika 

bra på jobbet som de trivs hemma. IKEA har en unik företagskultur, och en del 

värderingar som är viktiga för dig kanske inte finns inom IKEA. Av dina svar kan vi 

utläsa att du kanske trivs bättre som kund på IKEA än som medarbetare på IKEA. Vi 

hoppas kunna erbjuda dig allt du behöver för ett gladare, varmare och trivsammare 

hem. Tack för visat intresse för att jobba på IKEA.” 

(IKEA, Jobba på IKEA, 2010, F) 

 

Texten och frågorna är skrivna på ett lättsamt och trevligt sätt och även om den som tar 

testet inte passar som medarbetare på IKEA (enligt testet) finns det ändå en positiv 

klang i beskedet till personen som utför trivseltestet. Företagskulturen belyses som 

viktig i båda alternativens svar. 

 
Rekryteringsannonser 

IKEA:s rekryteringsannonser var alla väldigt olika utformade varför uppsatsens 

författare valt att presentera innehållet i de engelska annonserna först för att därefter 

beskriva de rekryteringsannonser som kommunicerats på svenska.  

 

De engelska rekryteringsannonserna avser alla olika positioner inom IKEA vid 

huvudkontoret i Älmhult. Endast en av rekryteringsannonserna har ett uttalat krav på att 

personen som söker ska ha mycket goda kunskaper i engelska. I några av de engelska 

annonserna nämns tidigt visionen och de värderingar som hålls av IKEA. I en av 

annonserna berörs IKEA:s vision mer uttalat än i de andra annonserna genom att den 

belyser IKEA:s vision om att skapa en bättre vardag för många människor, företagets 

kunder, medarbetare och för de människor som producerar IKEA:s produkter. IKEA:s 

värderingar berörs även mer ingående i en av annonserna då respekt, ärlighet och 

enkelhet i kombination med olika sätt att tänka lyfts fram som viktigt. Arbetsklimatet 

beskrivs i en av annonserna som en vibrerande kultur där de anställdas idéer blir hörda, 

möjligheterna är gränslösa, de anställda får lära nya färdigheter och målet är att förbättra 

vardagen för många människor. En utförlig arbetsbeskrivning ges i samtliga engelska 

rekryteringsannonser samt önskemål om de sökandes bakgrund och utbildning. 

Samtliga engelska annonser visar på ett eller annat sätt vad IKEA står för och uttrycker 

sig på ett inspirerande och lockande sätt och visar även vad företaget önskar för 

personliga kvaliteter hos de sökande. Vikt läggs vid personens förmåga, att se IKEA 

som en helhet och att behålla fokus på kunderna. IKEA erbjuder den sökande en 

utmanande tjänst med stora möjligheter för rätt person kommuniceras i annonserna. 

Med vilja att fortsätta utvecklas erbjuder IKEA intern kompetensutveckling och i en av 
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annonserna erbjuds en internationell miljö med flera chanser till att lära sig nya 

färdigheter. Det presenteras även i annonsen att de anställdas idéer blir hörda. IKEA 

kommunicerar i en av annonserna: ”Vi erbjuder en tjänst i en snabbt föränderlig och 

global miljö med ständiga utmaningar”. En av annonserna uttrycker IKEA även tidigt: 

”Om du visar dig själv, visar du även hur du arbetar” och utifrån detta går 

rekryteringsannonsen vidare till att förklara IKEA:s förståelse för att arbete endast är en 

liten del av de anställdas liv. IKEA vill göra vad företaget kan för att hålla motivationen 

i topp. Reslutat och målinriktade personer som kan agera som en IKEA-ambassadör och 

som har en god samarbetsförmåga är vad företaget är ute efter. Lärandet och 

utvecklingen på IKEA pågår i varje del, varje dag tillsammans med partners kollegor i 

det vardagliga arbetslivet. Andra citat som lyfts fram i rekryteringsannonserna är: 

”IKEA har ett särskilt ätt att göra saker på. Förhoppningsvis har du också det”. 

(Arbetsförmedlingen, Hitta lediga jobb, 2010, C) 

  

De svenska rekryteringsannonserna avser tjänster som medarbetare till IKEA 

Haparanda. IKEA Haparanda beskrivs genom att upplysa den sökanden om de 230 

säljfokuserande medarbetarna på varuhuset som har en mängd olika erfarenheter och 

bakgrunder. IKEA i Haparanda strävar efter att ”Skapa en bättre vardag för de många 

människorna‖.  De svenska rekryteringsannonserna belyser att ”IKEA välkomnar 

mångfald både i betydelsen att skapa en kreativ, dynamisk arbetsmiljö och när det 

gäller kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och annat‖.  Tjänsterna är 

utformade som sommarjobb med möjlighet att hoppa in extra efter sommaren vid 

behov. Tjänsterna är kombinationstjänster vilket innebär att arbetet avser två eller flera 

avdelningar. Arbetet avser varierande arbetstider och även helgarbete. Serviceinriktade 

och tålmodiga personer eftersöktes. De annonser som kommunicerats på svenska var de 

enda som tydligt gick in på ett resonemang kring arbetstider. (Arbetsförmedlingen, Hitta 

lediga jobb, 2010, C) 

5.1.2 Ernst & Young 
 
Sammanfattning  

Informationen som kommuniceras under flikarna ‖Om oss‖ och ‖Att arbeta på Ernst & 

Young‖ tar upp hur nyanställda tas hand om av företaget och den roll som deras 

alumnnätverk har för anställda och tidigare anställda på företaget. Detta framkommer 

däremot inte i någon av de rekryteringsannonser som granskats. 

Rekryteringsannonserna upplevs som mer spretiga i innehåll än den övriga 

informationen som granskats på hemsidan. De engagemang som presenteras under 

flikarna ‖Om oss‖ och ‖Att arbeta på Ernst & Young‖ återfinns varken i 

rekryteringsannonserna eller på ett tydligt sätt på förstasidan. Hemsidans flikar ‖Om 

oss‖ och ‖Att arbeta på Ernst & Young‖ hade både information som var tydlig med 

vissa återkommande ord och uttryck som visade på vad företaget vill och vad de 

eftersträvar. Rekryteringsannonserna är mer knapphändiga i sin information och inte 

heller konsekventa med den information de innehåller. Den information som hittas i 

rekryteringsannonserna går att koppla samman med övrig information på hemsidan 

även om information inte återkommer konsekvent, så som den gjort via de andra 

flikarna på hemsidan.  

 
Förstasidan 

Ernst & Youngs hemsidas förstasida är ljus och presenterar väldigt mycket information 

främst kring insikter och nyheter som berör företaget. Logotypen har företaget valt att 
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lägga i det övre vänstra hörnet på förstasidan. Företaget har valt att ha breda vita partier 

på sidorna av förstasidan som centrerar sidinnehållet. (Ernst & Young, 2010, A)  

 
Om oss 

Det finns en tydligt presenterad vision av företaget under huvudfliken ‖Om oss” som 

lyder: ”Ernst och Young ska vara det revisionsföretag som bidrar mest till 

medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende‖.  Detta är 

även något som framgår av citatet ‖Quality in everything we do‖ som följer med loggan 

på varje sida av hemsidan. En klar och tydlig upprepning av vikten av kvalitet finns 

genomgående under huvudfliken ‖Om oss‖.  Ernst och Young understryker vikten av 

samverkan och att de gemensamma värderingarna är länken mellan medarbetarna 

världen över för detta globala företag.  Företagets värderingar handlar om integritet, 

engagemang och relationsbyggande på professionell grund. Ernst & Young 

understryker sin professionalism genom en global uppförande kod samt en ‖Ethics 

hotline‖ för kunderna där de kan anmäla medarbetare som inte följer företagets givna 

värderingar eller på annat sätt uppför sig oetiskt eller olagligt. (Ernst & Young, Om oss, 

2010, B) 

 

Företagets kultur har en historia som går tillbaka till 1800-talet och redan då fanns 

kvalitet och service med som ledord presenteras under huvudfliken ‖Om oss‖. Det 

uppstod även tidigt en förståelse för vikten av bra medarbetar vilket bidrog till att 

internutbildning infördes. Företaget har även en lång erfarenhet av att vara ett globalt 

och aktivt bolag. Medarbetarna är i fokus på Ernst & Young och ömsesidig respekt samt 

teamwork anser företaget vara ledorden i den kultur som byggts upp. Företaget ger sina 

medarbetare ett globalt ramverk för karriärutveckling och förser sina medarbetare med 

utmanande uppdrag, internutbildning och coachning för att de ska nå och utvidga sina 

ambitionsnivåer presenteras under huvudfliken ‖Om oss‖. Nyanställda guidas in i 

organisationen av andra medarbetare och får hjälp med att bygga relationer till kunder 

och andra medarbetare inom företaget. Relationer presenterar företaget under 

huvudfliken ‖Om oss‖ är viktigt och Ernst & Young har även ett alumnnätverk för att 

kunna hålla kontakt med gamla medarbetare som även välkomnas tillbaka av företaget 

genom att de anses kunna tillföra nya erfarenheter och perspektiv som berikar företaget. 

(Ernst & Young, Om oss, 2010, B) 

 

Ernst & Young har bland annat 2010 blivit utnämnda till branschledande inom kvalitet, 

kompetens, kunnande samt service och fått utmärkelser som populär och attraktiv 

arbetsgivare i branschen, årets revisionsbolag somt topprakning inom skatt. Det finns 

under fliken ‖Om oss‖ en genomgående enkel och kortfattad beskrivning av företagets 

vision och värderingar och hur företaget ser på sina medarbetare och företagets historia. 

Detta informationsunderlag har flera gemensamma nämnare och påpekar samstämmigt 

vad företaget anser som viktigt (kvalitet, service och medarbetarfokus). Informationen 

under huvudfliken ‖Om oss‖ inger förtroende genom företagets uppförandekod och 

”ethic hotline”. (Ernst & Young, Om oss, 2010, B) 

 
Att arbeta på Ernst & Young  

Ernst och Young beskriver sig själv som en arbetsgivare som hjälper sina medarbetare 

att nå sin unika potential under fliken ”Att arbeta på Ernst & Young”. Företaget 

beskriver sig ha en företagskultur som tar fram det bästa hos medarbetarna. Ernst & 

Young förespråkar mångfald eftersom de anser att det berikar den rådgining som 

företaget ger sina kunder. Ernst & Young berör hur stora de är genom att belysa att de 

har medarbetare från hela världen och att de erbjuder utlandstjänstgöring för den 
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intresserade. Ernst & Young är ett av världens största revisions- och rådgivningsföretag 

och finns aktiva i 140 länder presenterar de under fliken ‖Att arbeta på Ernst & Young‖. 

‖På Ernst & Young arbetar du med människor som bryr sig om kvalitet, integritet, 

relationer och varandra. Utöver detta kommer du naturligtvis dra nytt av de härliga 

och varierande erfarenheter som du får när du arbetar i en annorlunda kultur.‖ 

Företagskulturen beskriver Ernst & Young genom ledorden hänsyn, integritet och 

lagarbete. Företaget vill försäkra att olika synsätt tas tillvara för att tillfullo nyttja den 

mångfald som finns bland de egna medarbetarna. Oberoende av vilket Ernst & Young 

kontor du befinner dig på i världen kommunicerar företaget att du kommer att uppleva 

en miljö som ger dig möjlighet att hela tiden utvecklas. Nyanställda tas omhand och 

välkomnas av de övriga medarbetarna. Ernst & Young har ett alumnnätverk för tidigare 

anställd då företaget gärna vill hålla kontakten med medarbetare som valt att lämna 

företaget. (Ernst & Young, Att arbeta på Ernst & Young, 2010, C) 

 

Ernst & Young uppmuntrar alla sina medarbetare att aktivt sätta mål och jobba för en 

god karriärutveckling. Företaget vill att medarbetaren själv tar ansvar för sin egen 

utveckling och karriär men finns där för att stötta och uppmuntra medarbetarna.  Många 

möjligheter finns till att utforska olika delar av den globala organisationen. De interna 

utbildningarna som ges utgår från medarbetarens behov. Syftet med utbildningarna är 

att utveckla färdigheter, anta nya utmaningar och styra karriären i nya riktningar. 

Internutbildningar ska leda till att medarbetaren som gått utbildningen i sin tur kan 

sporra och stödja sina kollegor i deras utveckling. Ernst & Young ger även sina 

medarbetare en mentor som ska ge regelbunden feedback och vägledning i det dagliga 

arbetet. Möjlighet att diskutera och fråga sina kollegor ses som självklar då ”Lagandan 

på företaget är stark och det finns alltid någon att fråga”. Förflyttning av medarbetare 

inom företaget görs möjligt genom att para ihop medarbetarens erfarenheter och 

kunskap med kundernas behov genom både korta och långa internationella uppdrag. 

Viktigt är att de anställdas personliga målsättningar stämmer överens med företagets 

kommuniceras under fliken ‖Att jobba på Ernst & Young‖. (Ernst & Young, Att arbeta 

på Ernst & Young, 2010, C) 

 

Ernst & Young har som målsättning att bli det ledande företaget för samhällsansvar 

inom revisions- och rådgivningsbranschen. Miljöfrågar är något företaget engagerar sig 

i genom att göra sitt bästa för att minska den egna miljöpåverkan. Företaget anser att det 

är viktigt att stödja affärslivet i alla de länder som de är verksamma inom genom att 

tänka strategiskt kring de samhällsinvesteringar som de gör idag för att det ska finnas en 

affärsmiljö även imorgon att ha framgång i. Belöningar och förmåner som erbjuds 

medarbetare på Ernst & Young är bland annat marknadsmässig och individuell 

lönesättning. Personliga mål som satts tillsammans med ens chef kan leda till en premie 

om utsatta mål uppnås. Premiens storlek beror på var man befinner sig i karriären och 

hur väl målen har levts upp till. Utöver lön och premier erbjuds även anställda 

friskvårdsbidrag, riskkuponger, hem-pc samt ett omfattande skydd vid långvarig 

sjukdom. (Ernst & Young, Att arbeta på Ernst & Young, 2010, C) 
 

Informationen under fliken ‖Att jobba på Ernst & Young‖ lägger genomgående vikt vid 

eget ansvar och utveckling av de anställdas egna möjligheter och vad företaget har att 

erbjuda för vägar för att stödja denna utveckling. Företaget för en dialog med besökaren 

genom att stalla frågor. Samma uttryck återkommer på flera ställen under fliken ‖Att 

jobba på Ernst & Young‖ som kommunicerar vad företaget i fråga anser som viktigt. 
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Rekryteringsannonser 

Under fliken ‖Att söka arbete hos Ernst & Young” guidar företaget den sökande genom 

rekryteringsprocessen. Ernst & Young introducerar den ansökande till vad de anser är 

viktigt för företagets organisation genom att belysa vikten av att medarbetarna känner 

sig hemma i både företagskulturen och teamet. Företaget beskriver även vad som 

förväntas gällande bakgrund, mål och ambitioner av den sökande. Företaget guidar den 

sökanden genom att erbjuda en mall av rekryteringsprocessen och en utförlig 

beskrivning på vad företaget söker efter hos en medarbetare.  Här belyser Ernst & 

Young egenskaper så som integritet, respekt, laganda och förmågan att bygga 

relationer på professionell grund som viktiga och betydande för företaget. Dessa 

egenskaper lägger grunden till att individen tar ansvar för sin egen karriärutveckling 

samt har modet att säga nej till uppdrag som strider mot dessa värderingar. Förmågan att 

sätta sig in i kundens verksamhet är även av vikt kommuniceras under fliken ‖Att söka 

arbete hos Ernst & Young‖. Ernst & Young vill även att den sökanden utmärker sig 

akademiskt, inom fritidsaktiviteter och genom samhällsengagemang. Ernst & Young 

kommunicerar att företaget vill rekrytera personer med energi, entusiasm och modet att 

leda, personer som är bra på att arbeta i team och inte minst personer som visar hänsyn 

genom att se ett värde i människors olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter. (Ernst 

& Young, Att arbeta på Ernst & Young, 2010, C) 

 

De granskade rekryteringsannonserna som hämtades från Ernst & Youngs egen 

hemsida via fliken ‖Studenter‖ innehåller korta beskrivningar av företagets storlek och 

globala omfattning. Gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av 

högsta kvalitet förenar företaget världen över presenteras i dessa rekryteringsannonser. 

Vilka dessa värderingar är framgår dock inte. Företaget tar upp sin drivkraft att hjälpa 

medarbetare, kunder och omvärlden de verkar i att uppnå sin fulla potential i 

rekryteringsannonserna. Även hur Ernst & Young AB är uppbyggt och dess relation till 

Ernst & Young Global Ltd presenteras. I en av rekryteringsannonserna finns en mer 

utförlig beskrivning av den region där tjänsten kommer placeras och hur många 

medarbetare som arbetar på Ernst & Young i regionen. I några av annonserna söker 

företaget någon som vill ha ett omväxlande arbete som kräver engagemang, 

ansvarstagande och initiativförmåga. En analytisk förmåga, noggrannhet och ett 

affärsmässigttänkande efterfrågas också. I några av annonserna har företaget med ett 

stycke om vad Ernst & Young kan erbjuda och i en av annonserna erbjuds 

vidareutbildning och kompetensutveckling då det är företagets främsta konkurrensmedel 

för att attrahera de bästa medarbetarna. I en annan annons listar företaget följande 

erbjudanden: utvecklingsmöjligheter, internationella arbetstillfällen, möjlighet att styra 

sin egen individuella utveckling och snabbt en mer ansvarsfull roll inom företaget. 

(Ernst & Young, Att arbeta på Ernst & Young, 2010, C) 

 

Ernst & Youngs rekryteringsannonser som granskats via Arbetsförmedlingens hemsida 

inleder med att beskriva företaget som en global aktör, vilka tjänster företaget erbjuder 

samt företagets förenade värderingar och viljan att leverera högsta kvalitet. Vad dessa 

värden är finns däremot inte specificerat. I dessa rekryteringsannonser beskrivs även de 

kontor som tjänsterna är placerade på i korta ordalag. Invävt i texten som beskriver 

tjänsten återfinns även vad företaget erbjuder: ”Ett stimulerande, variationsrikt arbete 

och trevlig arbetsmiljö”. Även utvecklande och utmanade uppdrag erbjuds 

kommuniceras i de rekryteringsannonser som granskats via Arbetsförmedlingens 

hemsida. I en av annonserna finns det möjlighet att styra sin egen utveckling genom en 

individuell utvecklingsplan. Ernst & Youngs rekryteringsannonser som granskats via 
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Arbetsförmedlingens hemsida efterfrågar någon med stor drivkraft, hög integritet, 

professionellt arbetsätt och stort ansvartagande. Personen i fråga ska även vara 

utåtriktad, kunna bygga relationer och inneha ett affärsmässigt tänkande. 

(Arbetsförmedlingen, Hitta lediga jobb, 2010, C) 

 

Språkmässigt är det en rekryteringsannons som sticker ut med meningen: ‖Har du 

viljan, drivkraften och affärssinnet finns din framtid hos oss!”, då de andra 

rekryteringsannonserna saknar denna form av uttryck. I övrigt är 

rekryteringsannonserna innehållsmässigt kortfattat skrivna och ger i vissa fall begränsat 

med information.  
 
5.1.3 Hennes & Mauritz (H&M) 
 
Sammanfattning 

Informationen som presenteras under flikarna ‖Om HM‖ och ‖Jobba på HM‖ 

presenterar liknande budskap. Fliken ‖Om HM‖ presenterar en tydligare vision än vad 

som går att finna under fliken ‖Jobba på HM‖. Engagemangen H&M besitter beskrivs 

mer ingående under fliken ‖Om HM‖ än under fliken ‖Jobba på HM‖. Många olika 

värderingar presenters under de två flikarna och i rekryteringsannonserna och även om 

de påminner om varandra är de inte alltid helt överensstämmande. Varken 

rekryteringsannonserna eller förstasidan presenterar på ett tydligt sätt något av de 

engagemang som H&M har vilket de andra två flikarna vikt mycket av sin information 

till. Rekryteringsannonserna är mindre röriga än de andra två flikarna som båda 

innehåller en rad upprepningar. Det är främst rekryteringsannonserna som på ett smidigt 

och smart vis valt att visa upp en nyanserad bild genom positiva och negativa budskap. 
 
Förstasidan 

På H&M:s hemsidas förstasida möts besökaren av en bild på bikinitjejer som täcker 

hela sidan. Logotypen har företaget valt att lägga i det övre vänstra hörnet på sidan. 

Hemsidans förstasida presenterar inga andra budskap än en innehållsmeny som nästan 

försvinner in i den stora bakgrundsbilden. (H&M, 2010)  

 
Om HM 

På ett flertal ställen under huvudfliken ”Om HM” står det att företaget vill kunna ge 

kunden mode och kvalitet till bästa pris och även vara en god arbetsgivare. H&M 

erbjuder ett brett och varierat sortiment för dam, herr, ungdom och barn presenteras 

under huvudfliken ‖Om HM‖. H&M finns i 37 länder skriver de på ett ställe och på 34 

ställen på ett annat ställe under samma huvudflik ‖Om HM‖. Företaget har 76 000 

medarbetare och 2 000 butiker världen över. H&M kommunicerar att de har expanderat 

kraftigt de senaste åren och 6-7 000 nya arbeten förväntas skapas bara under de 

närmaste åren. Rekryteringsbehovet beskrivs alltså som stort. H&M:s värderingar utgår 

från kvalitet, hållbarhet, ansvar, engagemang respekt för individen och tillverkning 

under goda förhållanden. H&M presenterar under huvudfliken ‖Om HM‖ att de arbetar 

efter ett stort antal principer och globala riktlinjer. Bland annat en princip om att alltid 

finnas på bästa affärsläge. H&M:s historia och utveckling finns väl beskriven under 

huvudfliken ‖Om HM‖ och H&M verkar ständigt för att tänka nytt. På H&M tillåts de 

anställda vara entreprenörer, det finns ansvar på alla nivåer, support ges till nyanställda 

från mer erfarna medarbetare, fackföreningsfrihet råder och rimliga löner sätts. När det 

gäller resonemang kring arbete och fritid presenterar H&M under huvudfliken ‖Om 

HM‖ att rimliga arbetstider alltid eftersträvas. H&M beskriver att de tar både socialt och 

miljömässigt ansvar. Företaget arbetar för mångfald och jämställdhet, de motverkar 
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diskriminering, sponsrar främst ridsport, ger katastrofhjälp, stödjer ”Better cotton 

initiative” och samarbetar med UNICEF gällande projektet ”All for children”. På H&M 

tillåts de anställda växa och utvecklas inom företaget och de anställda får ta ansvar 

redan från första stund. De fördelar och förmåner som presenteras rör främst rimlig 

lönesättning och arbetstider.  Mycket information och vissa upprepningar presenteras 

under huvudfliken ‖Om HM‖. På vissa ställen känns informationen lite lätt rörig och 

oredigerad. I främst argumentationen kring företagets sponsring upplevs en viss värme 

och personlig närvaro i texten. (H&M, Om HM, 2010, B)  

 
Jobba på HM 

Under huvudfliken ”Jobba på HM” presenteras målsättningen företaget har om att vara 

en god arbetsgivare och att även ge mode och kvalitet till bästa pris. H&M beskrivs 

under huvudfliken ‖Jobba på HM‖ som ett modeföretag som vuxit kraftigt de senaste 

åren. Företaget har aldrig haft fler medarbetare än vad som nu är fallet. Företaget 

presenterar under huvudfliken ‖Jobba på HM‖ att det bara blir bara mer och mer 

framgångsrika. Under huvudfliken ‖Jobba på HM‖ presenteras även att företaget har 

avtal med UNI (Union Network International), EWC (European Works Council) och 

även att företaget verkar för ”Öppna dörrens princip” vilket innebär att alla har rätt att 

diskutera arbetsrelaterade frågor direkt med ledningen. En viss bakgrund och historia 

presenteras även under huvudfliken ‖Jobba på HM‖. H&M beskriver att de utvecklar 

system och ständigt genomför förbättringsåtgärder. Det råder ett öppet arbetsklimat med 

ett gott kamratskap. Coachning ses som en självklarhet, de anställda får ta mycket eget 

ansvar och byta arbetsuppgifter med jämna mellanrum. Rimliga löner utbetalas, 

fackföreningsfrihet råder och samarbete ses som viktigt. Resonemang kring arbete och 

fritid finns då företaget eftersträvar rimliga arbetstider. H&M presenterar under 

huvudfliken ‖Jobba på HM‖ att företaget tar ett miljö och socialt ansvar, att CSR är 

viktigt, att de ofta tar emot praktikanter och att de utvecklat fungerande traineeprogram. 

På H&M växer de anställda genom nyfikenhet, initiativtagande och driftighet. Det finns 

mängder med utvecklingsmöjligheter påstår företaget under huvudfliken ‖Jobba på 

HM‖. De fördelar som beskrivs med företaget är bland annat de utvecklingsmöjligheter 

som finns, det stora ansvaret anställd tidigt får och att de anställda får vistas i en miljö 

med bra arbetskamrater. Under huvudfliken ‖Jobba på HM‖ presenterar företaget 

mycket information och säger på vissa ställen samma sak flera gånger. Informationen 

upplevs alltså överlag som något rörig. (H&M, Jobba på HM, 2010, C)  

 
Rekryteringsannonser 

Under fliken ”Lediga jobb” har ett antal rekryteringsannonser granskats som 

kommunicerar att H&M eftersträvar så bra och kostnadseffektiva lösningar som möjligt 

vilket innebär mode och kvalitet till bästa pris. Produkten som erbjuds beskrivs som 

modevaror och företaget är globalt enligt de granskade rekryteringsannonserna. 

Lönsamheten av företaget framgår inte på ett tydligt sätt och de värderingar som satts 

upp handlar om rakhet, enkelhet och snabbhet. På H&M får de anställda vara med och 

vidareutveckla processer och införa nya systemstöd under högt tempo och snabba 

förändringar. Arbetsklimatet är uppbyggt kring nära samarbeten, självständighet och 

omväxlande uppgifter. Några engagemang från företagets sida syns inte i 

rekryteringsannonserna. I rekryteringsannonserna presenteras det att de anställda växer 

genom hjälp från andra medarbetare. De fördelar som presenteras i 

rekryteringsannonserna är att de anställda får vara med och påverka från första stund. 

Informationen i rekryteringsannonserna känns logisk utifrån rubriksättning och 

presenteras på ca 1 sida per annons vilket upplevs som tillräckligt. Annonserna är 

väldigt tydliga och trovärdigheten av budskapen stärks genom att även nyanserade 
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budskap (organisationen möts ständigt av tuffa utmaningar) vävts in på ett smidigt vis. 

Rekryteringsannonserna är främst inriktade på beskrivningar av arbetsuppgifterna och 

vilken specifik kompetens som efterfrågas. (H&M, Lediga jobb, 2010, D)  
 
5.1.4 Google 
 
Sammanfattning 

Informationen under huvudflikarna ‖Bolagsinformation‖ och ‖Jobb på Google‖ 

presenterar överlag liknande budskap. Den mission om att ordna världens samlade 

information som presenteras under huvudfliken ‖Bolagsinformation‖ finns inte med 

under ‖Jobb på Google‖ på ett lika tydligt vis. Informationen under huvudfliken 

‖Bolagsinformation‖ är på svenska medan ‖Jobb på Google‖ främst presenterar 

information på engelska. Huvudfliken ‖Bolagsinformation‖ upplevs som mer fördjupad 

gällande företagets tekniska uppbyggnad medan ‖Jobb på Google‖ mer fokuserar på de 

fördelar företaget erbjuder de anställda. Rekryteringsannonserna som är på engelska 

skiljer sig från de andra huvudflikarna med sitt strikta språk men även av anledning att 

mindre fokus lagts i rekryteringsannonserna på att tala om hur bra företaget är, vilka 

fördelar Google erbjuder och vilka värderingar företaget har.  
 
Förstasidan 

Googles hemsidas förstasida är vit, ren och enkel och har centrerat logotypen till mitten 

av hemsidan. Förutom logotypen finns ett tydligt fält som besökaren kan söka 

information ifrån. (Google, 2010) 
 
Bolagsinformation 

Under huvudfliken ”Bolagsinformation” presenteras att Google vill ordna världens 

samlade information och göra den tillgänglig för alla. Google vill även ligga i framkant 

av tekniska sammanhang och företagets drivkraft är missnöjet med hur saker fungerar. 

Företagets tjänst beskrivs som en ny metod för onlinesökningar och företaget 

kommunicerar att de har kontor över hela världen. Google beskriver under huvudfliken 

‖Bolagsinformation‖ att de är världens största sökmotor, att de har skapat sökmotorn 

som har tillgång till störst del av Internet, att de ständigt växer och att deras lönsamhet 

blomstrar. Deras värderingar är uppbyggda kring att inte vara diskriminerande. Google 

presenterar under huvudfliken ‖Bolagsinformation‖ att de har världens största 

forskningsgrupper, att de har principer för programvara och sekretess och att de tar 

säkerhetsfrågor på största allvar. Googles historik finns beskriven under huvudfliken 

‖Bolagsinformation‖ och Google beskriver att de utvecklar nya innovationer, ny 

serverkonfiguration, prioriterar tekniken, hela tiden utforskar nya områden och idéer 

och ser det som viktigt att vara först. På Google kommunicerar man under huvudfliken 

‖Bolagsinformation‖ att det är en avslappnad och skön stämning på företaget. De 

anställda kan vara seriösa utan kostym, det finns fikarum med massa snacks, allt bygger 

på laginsatser och en småföretagarkänsla, alla äter lunch tillsammans som företaget står 

för, vem som helst har tillåtelse att kontakta toppcheferna, vinprovning, salsa, cyklar, 

gym, yoga och massagestolar erbjuds och att ha roligt sätts i centrum. När det gäller 

resonemang kring arbete och fritid hjälper Google till att ordna fritidsaktiviteter och 

hela arbetsplatsen består av mycket fritid. Google är engagerade i mobiltjänster och 

försöker bekämpa bedräglig Internetprogramvara. På Google växer de anställda genom 

att leka sig fram med sin goda kunskap och stimuleras av varandra. Fördelar och 

förmåner som företaget kommunicerar handlar mycket om det sköna arbetsklimatet och 

de aktiviteter som de anställda får göra på arbetstid. Informationen som presenteras 

under huvudfliken ‖Bolagsinformation‖ är logisk utifrån rubriksättning och fokuset 
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ligger främst på olika tekniska beskrivningar av tjänsten och just det sköna 

arbetsklimatet. Ett flertal slangbegrepp och halvlustiga uttryck används i texten. Ett 

exempel på detta är ”Att safta iväg en volleyboll över nätet till någon i 

företagsledningen”. En hel del stavfel finns även i texten under huvudfliken 

‖Bolagsinformation‖ och överlag är texten väldigt positiv, Google är bara bäst enligt det 

som kommuniceras. Kommunikationen upplevs väldigt personlig och det är fullt med 

levande beskrivningar som gör att man nästan kan se arbetsplatsen framför sig. 

Informationen under huvudfliken ‖Bolagsinformation‖ är på svenska och viss 

information är inte uppdaterad sedan 2006. (Google, Bolagsinformation, 2010, C)  

 
Jobb på Google 

Under huvudfliken ”Jobb på Google” (som främst har information på engelska) 

presenterar företaget att de har fokus på innovationer och smarta företagslösningar och 

att de njuter av friheten att kunna skapa nästa generations webbteknologi. Företaget 

beskriver under huvudfliken ‖Jobb på Google‖ att Google både finns och är 

framgångsrika över hela världen. Google finns bland annat med på en topp 5 ranking för 

tredje året i rad på FORTUNE Magazine´s prestigefulla lista över ‖100 Best Companies 

to Work For‖. De värderingar som presenteras under huvudfliken ‖Jobb på Google‖ 

handlar om samarbete, kreativitet, hälsa, glädje och att företaget inte vill vara som alla 

andra. Fokus ligger på innovationer och att skapa en arbetsplats som är annorlunda mot 

alla andra arbetsplatser. Google beskrivs som en platt organisation med 

småföretagarkänsla. Företaget firar lagframgångar på fredagens TGIF-möten och 

massage är ett återkommande element på arbetstid. Resonemang kring arbete och fritid 

sker på flera ställen under huvudfliken ‖Jobb på Google‖ då företaget beskriver att även 

arbetet ska vara som fritid, en rolig fritid. Inget direkt engagemang beskrivs under 

huvudfliken ‖Jobb på Google‖. De anställda växer genom att lära av varandra då 

företaget besitter stor kompetens och alla nykomlingar får såkallade ‖Google buddies‖. 

De fördelar och förmåner som presenteras under huvudfliken ‖Jobb på Google‖ påstås 

vara ”utöver det vanliga”. Fördelarna handlar om skräddarsydda kompensationspaket, 

flexibilitet, bra lön och bonusar, fördelaktiga ledighetsregler, gratis lunch och middag, 

barnvaktsservice med mera. (Google, Jobb på Google, 2010, D)   

 

“Målet är att ta bort allt onödigt som finns i de anställdas väg. Vi erbjuder ett 

standardpaket med fördelar, men vi toppar även erbjudandet med första klassens 

måltider, gym, tvättinrättningar, massagerum, hårklippning, biltvätt, 

kommunikationsbussar – alltså nästan allt som en hårt arbetande anställd kan tänkas 

vilja ha. Det är bara att inse: programmerare vill programmera, de vill inte tvätta sina 

kläder. Så vi gör det enkelt för dem att utföra båda jobben.” 

Eric Schmidt, CEO (Google, 2010, D)  

 

Informationen som presenteras under huvudfliken ”Jobb på Google” upplevs som 

logisk utifrån rubriksättning och även informativ. Många listor presenteras överlag och 

slangbegrepp som ”Nooglers” (nya Googlers) och starka ord som ”love” används på ett 

flertal ställen. Det material som presenteras är enbart positivt och man känner mycket 

värme och personlig närvaro i texten. Beskrivningarna känns levande då mycket citat 

inkluderats. Huvuddelen av kommunikationen under huvudfliken ‖Jobb på Google‖ är 

på engelska och handlar om företagets fördelar. Informationen under huvudfliken ‖Jobb 

på Google‖ upplevs på vissa ställen som fördjupad. (Google, Jobb på Google, 2010, D)  
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Rekryteringsannonser 

I de granskade rekryteringsannonserna under fliken ”Lediga jobb” presenteras att 

Googles mission är att organisera världens information och att risker är en del av 

företagets vardag. Företaget beskrivs som en global ledande sökmotortjänst som utökas 

allt mer och som redan vunnit ett flertal tunga priser. Alla de granskade 

rekryteringsannonserna är dessutom skrivna på engelska. Googles värderingar framgår 

inte på ett tydligt sätt i de granskade rekryteringsannonserna. De skriver i de granskade 

rekryteringsannonserna att utvecklingen går fort, att det gäller att hänga med i den 

tekniska utvecklingen och alltid ligga i framkant. I de granskade rekryteringsannonserna 

kommuniceras att det varken är tyst eller tråkigt och i regel även ett väldigt tempo på 

företaget. De anställda arbetar både självständigt och i grupp men inget direkt 

resonemang kring arbete och fritid finns presenterat i de granskade 

rekryteringsannonserna. Inga engagemang finns heller presenterade. Möjligen växer de 

anställda genom att jobba både i grupp och självständigt men det framgår inte på ett 

tydligt vis. Informationen som presenteras upplevs logisk utifrån rubriksättning och det 

är främst området den potentiellt anställda ska ansvara för, rollen och kvalifikationerna 

som presenteras. Inga slangbegrepp används och ingen direkt personlig närvaro finns i 

texten. Rekryteringsannonserna ger en seriös bild av Google som företag. (Google, 

2010, Lediga jobb, E)  
 
5.1.5 Swedbank 
 
Sammanfattning 

Informationen som presenteras under flikarna ‖Om Swedbank‖ och ‖Karriär‖ 

presenterar överrensstämmande budskap i stort. Huvudfliken ‖Om företaget‖ fokuserar 

något mer på vad företaget vill uppnå, vilken mission, vision och affärsidé företaget har 

och har mer ingående beskrivningar av Swedbanks policys, engagemang och 

framgångar. Fliken ‖Karriär‖ har istället något mer fokus på resonemang runt förmåner, 

belöningsmodeller, karriärvägar och rekryteringsprocessen. Språket och känslan i 

kommunikationen är väldigt likartad under de båda flikarna. Kommunikationen som 

presenteras på förstasidan och främst i de rekryteringsannonser som granskats under 

fliken ‖Lediga tjänster‖ ger bilden av ett hårdare och mer resultatinriktat företag än den 

kommunikation som kommunicerats under de andra två granskade flikarna. Alla de 

engagemang som kommunicerats under ‖Om Swedbank‖ och ‖Karriär‖ syns inte alls i 

rekryteringsannonserna eller på förstasidan och värderingarna som råder är svåra att 

upptäcka. Viss information som hittas under huvudfliken ‖Om Swedbank‖ går även att 

hitta i exakt samma form under fliken ‖Karriär‖. (Fliken ‖Karriär‖ ligger under 

huvudfliken ‖Om Swedbank vilket gjorde att just den information ‖Karriär‖ 

presenterade hoppades över när fliken ‖Om Swedbank‖ granskades.) 
 
Förstasidan 

På Swedbanks hemsidas förstasida är det mycket som händer på samma gång. 

Förstasidan är ljus och logotypen har lagts i det övre högra hörnet. Det som presenteras 

är bland annat aktuella nyheter, hur besökaren kan kontakta företaget på olika sätt och 

hur den bästa rätan hittas. (Swedbank, 2010) 

Om Swedbank 

Under huvudfliken ”Om Swedbank” går det tydligt att utläsa både företagets vision och 

mission då företaget själv tar upp begreppen. Swedbanks produkt och 

tjänsteerbjudanden omnämns på ett flertal ställen och företaget presenterar stolt att deras 

bank är en fullsortimentsbank som genom ‖Internetbanken‖ har öppet dygnet runt. Att 
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Swedbank är en internationell koncern med många anställda, många privatkunder och 

även företagskunder är något som tydligt framgår under huvudfliken ‖Om Swedbank‖. 

Swedbank har under bara 2009 vunnit många utmärkelser och priser som de stolt räknar 

upp. Företaget har blivit rankat som den mest attraktiva arbetsgivaren inom den 

finansiella sektorn, blivit utsedd till det mest jämställda börsbolaget i Sverige och inte 

minst blivit utsedd till årets bästa affärsbank i Sverige för att bara nämna några 

utmärkelser. Värderingar som återkommer gång på gång handlar om enkelhet, 

öppenhet, omtanke och hållbarhet. De finns en rad andra värden som också tas upp men 

de presenterade är de mest förekommande. Swedbank har en värdegrund och en rad 

uppsatta policys, riktlinjer, strategier, etiska uppförandekoder och miljöcertifieringar. 

Swedbanks historia presenteras på ett tydligt vis och ständiga förbättringar är något som 

eftersträvas. Arbetsklimatet på Swedbank ses som öppet. Alla anställda ska erbjudas 

förutsättningar för att må bra, förebyggande åtgärder ses som viktigt och Bankhälsan, 

inspiratörer och hälsoombud finns att tillgå. Ett resonemang kring arbete och fritid tar 

Swedbank upp under huvudfliken ‖Om Swedbank‖ när de påstår att balans i livet är 

viktigt och även försöker göra det lättare för företagets anställda att kombinera arbete, 

privatliv och föräldraskap. Alla anställda ges dessutom samma möjligheter gällande lön, 

förmåner och hur arbetsförhållanden utformas presenteras under huvudfliken ‖Om 

Swedbank‖. Swedbank engagerar sig i att skapa ett bättre samhälle och en renare miljö, 

företaget försöker stoppa barnsexhandeln, lägger sig i klimatdebatten, går in som 

sponsorer för idrott, kultur och samhälle och företaget stödjer ”FN:s Global Compact” 

och ”Borneo Orangutan Survival” för att nämna några av de engagemang som tas upp 

under huvudfliken ‖Om Swedbank‖. Swedbank försöker hjälpa människor att utvecklas 

genom att ändra mönster och strukturer som hindrar de anställdas fulla potential. Inga 

tydliga förmåner presenteras förutom att det på Swedbank inte finns några osakliga 

löneskillnader och att företaget har en transparent och öppen kommunikation som 

genomsyrar företaget. Informationen som presenteras under huvudfliken ‖Om 

Swedbank‖ är tydlig, fyllig och informativ. Både positiva och mer nyanserade budskap 

presenteras under huvudfliken ‖Om Swedbank‖. Exempel på nyanserade infallsvinklar 

är kommunikation som att företaget har smalare produkt och tjänsteutbud i Ryssland, 

Swedbanks historia presenteras som brokig och företaget påstår att de försöker skapa 

goda relationer med media både i positiva och negativa sammanhang. Bilderna som 

finns med under huvudfliken ‖Om Swedbank‖ upplevs som varma och personliga och 

texten uppfattas i många fall som omsorgsfullt skriven. (Swedbank, Om Swedbank, 

2010, B)  

 
Karriär 

Under fliken ”Karriär” presenteras företagets vision och mission på ett tydligt sätt och 

även information om företagets produkter, tjänster och företagets storlek går lätt att hitta 

igen. När det gäller lönsamhet och framgång av företaget presenteras bland annat att 

Swedbank är en av Sveriges största arbetsgivare och även några av de priser som de 

vunnit. Värderingar och normer som enkelhet, öppenhet, omtanke och hållbarhet 

presenteras under fliken ‖Karriär‖. De policys och etiska standards som företaget 

beskriver att de följer presenteras på ett tydligt sätt. Swedbanks bakgrund presenteras 

lite kortfattat och arbetsplatsen beskrivs som förändringsbenägen och framtidssatsande 

med ett öppet arbetsklimat. Ett tydligt resonemang finns kring arbete och fritid och att 

det ses som viktigt att anställda ska kunna uppnå balans i livet. Balansen ska uppnås 

bland annat genom friskvårdsbidrag och bidrag vid föräldraledighet. Begreppen 

personliga förmåner och varierade belöningar uttrycker Swedbank med tydlighet under 

fliken ‖Karriär‖ (förmånerna är bland annat de just presenterade bidragen för friskvård 
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och vid föräldraledighet). Under fliken ‖Karriär‖ presenteras att Swedbank försöker 

bidra till ett bättre samhälle, en renare miljö, jämställdhet, mångfald och även stiftat 

nätverket Young Professionals. Fliken ‖Karriär‖ presenterar även att de anställda tillåts 

växa genom egen drivkraft, vilja och uppmuntran. Swedbank uppmuntrar även både 

intern rörlighet och utbildning och hjälper de anställda att sätta upp individuella 

utvecklingsplaner och personliga mål. Mängden information upplevs som lagom, logisk 

och tydlig och bilderna ger en viss värme och personlig närvaro till texten. Den 

information som presenteras under fliken ‖Karriär‖ känns fördjupad om just hur det är 

att jobba på Swedbank. (Swedbank, Karriär, 2010, C)  

 
Rekryteringsannonser 

Någon tydlig vision, mission eller affärsidé finns inte presenterad gällande de 

rekryteringsannonser som granskats under fliken ”Lediga tjänster”. Någon direkt 

beskrivning av Swedbanks tjänster återfanns inte heller i rekryteringsannonserna utan 

istället beskrivs den specifika avdelningens rekryteringsbehov ingående. Att Swedbank 

är ett internationellt företag och placerat på flera platser i världen framgår hos 

majoriteten av de granskade rekryteringsannonserna. Majoriteten av de granskade 

annonserna är även skrivna på engelska. Hur lönsamt företaget är och vilka värderingar 

som råder blir väldigt oklart. I majoriteten av rekryteringsannonserna beskrivs att det är 

viktigt för Swedbank att utveckla nya produkter och tjänster som passar kundernas 

behov både nu och i framtiden. Att samarbete är något som är viktigt för företaget 

presenteras på ett flertal ställen i rekryteringsannonserna, däremot finns inget 

resonemang kring arbete och fritid. Det enda engagemang som mycket kortfattat finns 

beskrivet är att företaget inriktat sig på socialt ansvarstagande. Hur de anställda ska 

kunna utvecklas och vilka förmåner som erbjuds finns inte presenterat. En stor fokus 

gällande rekryteringsannonserna är på just vad den sökande ska ha för kvalifikationer 

och informationen känns varken speciellt varm eller levande. (Swedbank, Lediga 

tjänster, 2010, D) 
 

5.1.6 Sammanställning av företagen med topplacering på Universums lista 2010 
Informationen som presenteras under flikarna ‖Om företaget‖ och ‖Att arbeta på 

företaget‖ kommunicerar överrensstämmande budskap i stort gällande de topplacerade 

företagen på Universums lista 2010. Huvudfliken ‖Om företaget‖ fokuserar i regel 

något mer på vad företaget vill uppnå, vilken mission, vision och affärsidé företaget har 

och har mer ingående information om policys, engagemang och framgångar. Fliken ‖Att 

arbeta på företaget‖ har istället i regel haft något mer fokus på resonemang runt 

förmåner, belöningsmodeller, karriärvägar och rekryteringsprocessen. Företagen som 

placerat sig i toppen på Universums lista har gemensamt att deras engagemang syns 

under både fliken ‖Om företaget‖ och fliken ‖Att arbeta på företaget‖. Engagemangen 

beskrivs dock generellt mer ingående under fliken ‖Om företaget‖ än under fliken ‖Att 

arbeta på företaget‖. Språket och känslan i kommunikationen är likartad i regel under de 

båda flikarna. Rekryteringsannonserna är övergripande mer knapphändiga i sin 

information och generellt framkommer inte något av företagens engagemang. 

Rekryteringsannonserna skiljer sig även från de andra huvudflikarna med ett något 

striktare språk men även av anledning att mindre fokus lagts i rekryteringsannonserna 

på att tala om vilka värderingar som råder. Rekryteringsannonserna upplevs dessutom 

som mindre röriga än de andra två flikarna som båda innehåller en rad upprepningar för 

flera företag. I några av de topplacerade företagens rekryteringsannonser framkom 

vision och affärsidé däremot på ett eller annat sätt. I regel presenterades inte information 

om företaget i stort i rekryteringsannonserna som generellt var fallet under de andra 
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flikarna. Det är främst rekryteringsannonserna som valt att på ett smidigt och smart vis 

visa upp en nyanserad bild genom positiva och negativa budskap gällande de 

topplacerade företagen på Universums lista. Majoriteten av de topplacerade företagen 

på Universums lista presenterade under både fliken ‖Om oss‖ och fliken ‖Att arbeta på 

företaget‖ ett resonemang kring arbete och fritid och även hur de anställda avancerar.  

 
5.2 Placering 100, 99, 98, 97 och 95 på Universums lista 
 

5.2.1 Volkswagen Group Sverige 
 
Sammanfattning  

De tre kommunikationskanalerna ‖Om oss‖, ‖Jobba med oss‖ och de utvalda 

rekryteringsannonserna har i stort överrensstämmande kommunikation som ger en 

enhetlig men diffus bild av företaget då varken mission, vision eller affärsidé finns att ta 

del utav. Stor tyngdpunkt under huvudfliken ‖Om oss‖ ligger på företagets miljöarbete 

men detta miljöengagemang syns varken på förstasidan eller under någon av de andra 

kommunikationskanalerna. Framförallt huvudfliken ‖Jobba med oss‖ och 

rekryteringsannonserna upplevs som väldigt kortfattade och innehåller därigenom även 

begränsat med information. Hur många som jobbar inom Volkswagen organisationen i 

Sverige syns enbart i en av rekryteringsannonserna och alltså inte under de andra 

huvudflikarna ‖Om oss‖ och ‖Jobba med oss‖ som istället kommunicerat hur många 

som jobbar i hela koncernen. 
 
Förstasidan 

Volkswagens hemsidas förstasida är ren, enkel och presenterar främst de olika 

varumärkena som finns till försäljning och företagets storlek. Förstasidan innehåller en 

enda bild och den bilden visar (som uppsatsens författare förmodar) företagets 

huvudkontor. Redan på hemsidans förstasida kan besökaren klart och tydligt se vilka 

jobb som finns ute. (Volkswagen Group, 2010) 

 
Om oss 

Volkswagen Group:s huvudflik ”Om oss” har ingen tydlig beskrivning av vad företaget 

vill uppnå eller vad deras affärsidé är då varken vision, mission eller ambitioner 

framställts i klartext. Det mål som beskrivs rör enbart företagets miljöprestanda. Under 

huvudfliken ‖Om oss‖ beskrivs företaget som en generalagent och importör av bilar, 

reservdelar och tillbehör och det påpekas tydligt att företaget är ett helägt dotterbolag 

till Volkswagen AG. Storleken på företaget beskrivs främst ifrån hur det ser ut för 

huvudbolaget Volkswagen AG. Företaget framställs som väldigt lönsamt men dess 

värderingar och normer är desto svårare att få grepp om. Under huvudflik ‖Om oss‖ 

räknas ett flertal certifieringar och policys runt miljö upp. Företagets historia är tydligt 

beskriven med illustrerande bilder och under huvudfliken ‖Om oss‖ beskrivs att 

företagets miljöledningssystem och kvalitetscertifieringar kräver ständig förbättring och 

utveckling. Arbetsklimatet beskrivs som att det mycket är uppbyggt kring att de 

anställda visar förtroende för kollegors arbete. Ett resonemang kring arbete och fritid 

finns inte presenterat under huvudfliken ‖Om oss‖ och företaget påpekar att de anställda 

själva ansvarar för ständig förbättring och utveckling. Fördelar och förmåner finns inte 

specifikt presenterat mer än att företaget påpekar att de anställda får en hög 

miljömedvetenhet. Informationen under huvudfliken ‖Om oss‖ upplevs som knaper 

men är logisk utifrån rubriksättning. Det som väl presenteras är tydligt och det enda 

funna slangbegreppet är möjligen ”Folkorna” som upplevdes helt rätt i sitt 
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textsammanhang. Få nyanserade kommunikationsvinklingar presenteras och överlag 

upplevdes språket som förhållandevis torrt. (Volkswagen Group, Om oss, 2010, D) 
 
Jobba med oss 

Under huvudfliken ”Jobba med oss” presenteras varken någon vision eller mission av 

den företagskultur som råder. Även det konkreta arbetssätet har företaget valt att inte 

kommunicera under huvudfliken ‖Jobba med oss‖. Företaget beskriver sig som den 

största bilimportören i Sverige och påstår att de har ett starkt fäste på den svenska 

marknaden. Informationen under huvudfliken ‖Jobba med oss‖ är logisk men väldigt 

knaper då den bestod av en enda sida. Den presenterade informationen under 

huvudfliken ‖Jobba med oss‖ saknar helt personlig närvaro och värme. (Volkswagen 

Group, Jobba med oss, 2010, E) 

 
Rekryteringsannonser 

Under huvudfliken ”Jobba med oss” (Volkswagen Group, Jobba med oss, 2010, E) låg 

de granskade rekryteringsannonserna presenterade. I dessa rekryteringsannonsers 

kommunikation framgick varken vision, mission eller affärsidé. Att Volkswagen Group 

Sverige ingår i Volkswagen koncernen presenteras och även hur många som jobbar 

inom hela Volkswagen organisationen i Sverige. Någon lönsamhet och företagets 

värderingar kommuniceras inte heller i dessa rekryteringsannonser. Ett resonemang 

kring arbete och fritid eller engagemang i stort visas inte heller upp i de granskade 

rekryteringsannonserna. En viss historisk utveckling tas upp och företaget använder 

system som nyare C# och ASP.NET kod. Det är viktigt att vara självgående och det är 

kontorstid som gäller på företaget. På Volkswagen Group Sverige presenteras att 

anställda utvecklas genom att tillåtas vara självständiga. De fördelar och förmåner som 

kommuniceras i rekryteringsannonserna är möjligen stimulansen av att vidareutveckla 

och lösa problem i befintliga system. Informationen i annonserna är knaper och det är 

främst vilka kvalifikationer som krävs som presenteras. (Volkswagen Group, 

Systemutvecklare, 2010, F; Volkswagen Group, Supporttekniker, 2010, G)  
 

5.2.2 Dell 
 
Sammanfattning 

Ingen av rekryteringsannonserna belyser vad företaget kan erbjuda de anställda eller vad 

Dell som företag står för. Rekryteringsannonserna visade alltså endast vad tjänsterna 

innebär och vilka kvalifikationer som de sökande bör ha. De kvalifikationer som 

efterfrågas i rekryteringsannonserna går att hitta igen under fliken ‖Careers‖. Även 

vikten av teknikintresse återfinns under fliken ‖Om företaget‖.  Informationen under 

‖Careers‖ och ‖Om företaget‖ visar en samstämmighet om att tyngdpunkten för Dell 

ligger på innovation, global räckvidd, mångfald samt konsumentfokus. Dells sociala och 

miljömässiga ansvar belyses endast under huvudfliken ‖Om företaget‖ och återfinns 

inte under någon annan flik. Ingen koppling till innovation eller socialt och 

miljömässigt ansvar finns att finna på förstasidan. 

 
Förstasidan 

På Dells hemsidas förstasida möts besökaren av ett bildspel med företagets produkter. 

Förstasida ger ett strukturerat intryck med sparsmakad information. Den information 

som presenteras handlar främst om diverse produkterbjudanden. Företaget har valt att ha 

breda vita partier på sidorna av förstasidan som centrerar sidinnehållet. Logotypen är 

liten till storlek och finns placerad i det övre vänstra hörnet. (Dell, 2010) 
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About Dell home 

Under huvudfliken ‖About Dell home” möts besökaren av en engelsk hemsida, vilken 

kommunicerar den globala räckvidd som företaget beskriver sig inneha. Företaget är 

även noga med att beskriva sitt globala sociala, etiska och miljömässiga ansvarstagande.  

Under huvudfliken ‖About Dell home‖ klargörs även företagets historiska koncept: 

“Genom att sälja datasystem direkt till kunder kan vi bäst förstå deras behov och på ett 

produktivt sätt erbjuda de mest effektiva datalösningarna för att möta dessa behov. Vår 

utvecklade företagsstrategi kombinerar vår revolutionerade ”direktkundmodell” med 

nya distributionskanaler för att nå kommersiella kunder och individuella kunder 

världen över”. Både individuella och företagskunder är viktiga för Dell. Innovations- 

och problemlösning är genomgående teman som även belyses genom de framsteg 

företaget gjort och vunnit med sina innovationer, de patent de har och hur väl företaget 

lyckats med att vara en god samarbetspartner. Hur stor spriding och användning det 

finns av Dells produkter och tjänster världen över framgår under huvudfliken ‖About 

Dell home‖. (Dell, About Dell home, 2010, A) 
 
Careers 

Under fliken ”Careers” möts läsaren av vad Dell anser framgång vara: integritet, 

lagarbete och en passion för teknologi. Dell utlovar karriärmöjligheter av globalt 

omfång och understryker att en karriär på Dell är flexibel, bygger på meritokrati och ger 

global mobilitet. Samverkan, självbestämmande och möjligheter är även återkommande 

ord som används för att beskriva de möjligheter som företaget erbjuder sina anställda.  

Stor tyngdpunkt i den information som ges via fliken ‖Careers‖ ligger även på de 

utvecklingsmöjligheter företaget erbjuder. Dell söker drivna individer med talang och 

belyser sin konsumentfokus där de anställda har en viktig roll att spela. Dell 

kommunicerar att företaget har relationsprogram med universitet för att knyta kontakter 

och leta duktiga studenter till organisationen.  Mångfald är något som företaget ser som 

en nyckelfaktor till sin egen framgång då mångfalden har fostrat en vinnande kultur 

inom företaget. Dell beskriver sina anställda som högt begåvade, hängivna och 

reflekterande. Dell uppskattar skillnaderna som gör Dellfamiljen till en rik kultur av 

mångfald och välkomnar de olika synsätt som företagets anställda för med sig. Dell 

förespråkar lärande under fliken ‖Careers‖ genom att utföra olika arbetsuppgifter, 

nätverka och inte minst genom coachning. Företaget ger sina anställda förmåner för väl 

utfört arbete genom olika bonussystem som kan variera beroende vilket land de 

anställda befinner sig i. Informationen under fliken ”Careers‖ trycker mycket på 

mångfald, de globala karriärmöjligheterna, vad olika arbetsgrupper inom företaget 

sysslar med och de anställdas utvecklingsmöjligheter. Företaget upprepar ord som 

stärker det buskap företaget försöker förmedla ut. Vissa svåra ord som meritokrati 

(samhälle där makt och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter 

utbildningsmässiga meriter) (Nationalencyklopedin, 2010) finns med under fliken 

‖Careers‖. (Dell, Careers, 2010, B)  

 
Rekryteringannonser 

De rekryteringsannonser som granskats har övergripande i stora drag beskrivit vad den 

sökta tjänsten innebär och även en mer ingående beskrivning av mer exakta 

arbetsuppgifter. Dell specificerar i rekryteringsannonserna vilken utbildning och 

arbetslivserfarenhet de söker. Företaget kommunicerar att de söker individer som är 

teknikintresserade, motiverade, problemlösare och innehar yrkeserfarenhet. De 

kvalifikationer företaget söker hos den anställda är kvalifikationer som matchar den 

beskrivning som ges av tjänsten ifråga. Information är kort och tydlig gällande vad 

tjänsten innebär och tekniska beskrivningar förekommer. (Dell, Jobbsearch, 2010, C) 



 
68 

5.2.3 Axfood 
 

Sammanfattning 

Axfoods hemsidas förstasida tillsammans med texterna under huvudfliken ‖Om oss‖ 

kommunicerar på ett likartat sätt det sociala och miljömässiga ansvar som Axfood säger 

sig ta. Under fliken ‖Jobb‖ återfinns enbart det sociala ansvar företaget vill ta genom 

mångfald och fler kvinnliga chefer. Ett flertal av rekryteringsannonserna knyter dåligt 

samman med vad som framgått under de övriga flikarna om företaget. Tjänsten beskrivs 

och företaget i korthet i rekryteringsannonserna men några kärnvärden eller andra 

kvalifikationer som presenteras under ‖Jobb‖ återfinns inte. Rekryteringsannonserna 

gällande Willys butiker knyter samman med Willys affärsidé och även med saker som 

företaget belyst som viktigt under huvudfliken ‖Jobb‖ (ansvar, ärlighet och samarbete). 

Företagets mångfald och sociala ansvar belyses även de i rekryteringsannonserna men 

enbart gällande Willys butiker. 
 
Förstasidan 

På Axfoods hemsidas förstasida möts besökaren av en rullande text som visar ‖Ansvar 

en självklarhet, hållbar utveckling mer än ett begrepp”, ”Svenskt börsbolag, matkvalitet 

du kan lita på” och ”Starkt varumärke inom detalj och partihandeln”. Det finns även 

ett textstycke som belyser det samarbete som Axfood har med Rädda Barnen, som 

huvudpartner under 2010. Förstasidan är ljus och logotypen går att finna i det övre 

vänstra hörnet. (Axfood, 2010) 

 
Om Axfood 

Under huvudfliken ‖Om Axfood” återfinns affärsidén i form av: ‖Utveckla och driva 

framgångsrika matkoncept i Norden som vilar på tydliga och attraktiva 

kunderbjudande‖, samt Axfoods vision: ”Genom lönsam tillväxt bli ett av Nordens 

ledande dagligvarubolag”. Axfood är den näst största aktören på den svenska 

marknaden idag.  Axfoods strategi vilar på fem hörnstenar: lönsamhet, tillväxt, kund, 

socialt och miljömässigt ansvar samt medarbetare och organisation. Företaget vill vara 

det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden. Under huvudfliken 

‖Om Axfood‖ beskriver företaget genom vilka mål de ska uppnå lönsamhet och tillväxt. 

Axfood vill vara med att driva arbetet för en hållbar utveckling för att bli bäst i sin 

bransch kommunicerar de under huvudfliken ‖Om Axfood‖.  Axfood vill ha engagerade 

och stolta medarbetare som hjälper till att samverka för att organisationen ska bli skött 

effektivt.  Att utveckla ledarskap, ge tydliga karriärvägar för medarbetare inom 

koncernen samt att etablera en levande värdegrund kring Axfoods kärnvärden är viktigt 

för företaget. (Axfood, Om Axfood, 2010, A)  

 

Axfood har kvalitet i fokus eftersom det är av betydelse för både kunder och företaget. 

Företagets kvalitetsarbete bygger på öppenhet, ärlighet och att stå för vad företaget gör 

kommuniceras under huvudfliken ‖Om Axfood‖. Kvalitetsarbetet är både förebyggande 

och korrigerande.  Axfood har flera olika sätt att försäkra sig om kvalitet. Bland annat 

används kontrollprogram som är godkända av livsmedelsverket och andra externa 

kontroller. Axfood vill visa god affärsetik och bedriva sina affärer enligt göd affärssed i 

relation till leverantörer och andra samarbetspartners. Axfood vill försäkra sig mot 

mutor, bestickning, korruption och allmänt umgänge i branschen genom att säkerställa 

ett gemensamt uppträdande bland de anställda som arbetar för Axfood presenterar 

företaget under huvudfliken ‖Om Axfood‖. Axfood vill även säkerställa att de 

leverantörer de samarbetar med visar upp god affärssed och affärsetik samt håller sig till 

de lagar och regelsystem som finns nationellt som internationellt. Axfood har aktivt 
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tagit ställning i de egenägda butikerna genom att avstå från produkter som strider mot 

företagets värderingar. Axfood ställer krav på sina medarbetare att inte vara delaktiga i 

konkurrensbegränsande aktiveter eller styra prisbilden på något vis. (Axfood, Om 

Axfood, 2010, A) 

 

Willys, en av Axfoods verksamheter är en ledande lågpriskedja med en affärsidé som 

lyder: ‖Leda och utveckla lågprissegmentet för mat genom att erbjuda Sveriges 

billigaste matkasse och ge våra kunder en inspirerande butiksupplevelse‖ 

kommuniceras under huvudfliken ‖Om Axfood‖. Willys har börjat samarbeta med 

Naturskyddsföreningen och även ansökt om miljömärkningen Bra Miljöval för kedjans 

butiker. Denna miljömärkning menar företaget under huvudfliken ‖Om Axfood‖ 

kommunicerar att butiken har ett brett urval av miljömärkta produkter, ekologiska 

livsmedel och ett aktivt miljöarbete genom avfallshantering, återvinning och 

energieffektivitet. (Axfood, Om Axfood, 2010, A) 

 

Den text som presenteras under fliken ‖Om Axfood‖ ger läsaren en bild av Axfoods 

ställningstagande vad gäller kvalitet och etik, är kortfattad och övergripande ofta i 

punktform. De fem strategierna som beskrivs upplevs som mål för hur organisation ska 

leda företaget framåt och vad chefer ska ha att arbeta mot istället för en beskrivning av 

vad företaget står för.  
 
Jobb  

Axfood har under huvudfliken ”Jobb” placerat ett Youtubeklipp på fem minuter. 

Klippet visar vad det innebär att vara butikschef och vilka arbetsuppgifter som ingår i 

detta arbete. Klippet visar även vilka utbildningar och arbetslivserfarenhet som legat till 

grund för att personen på klippet nått upp till positionen som butikschef.  Klippet 

kommuniceras som en inspirationskälla för unga. Axfood anser att deras medarbetare 

gör skillnad varje dag och att företagets 7 000 anställda bidrar till att hålla vällfyllda 

butiker och bemöta kunderna på bästa sätt. Axfood kommunicerar en policy under 

huvudfliken ‖Jobb‖ som stödjer samtliga bolag i koncernen att aktivt arbeta lokalt för 

jämställdhet och mångfald. Det är därför viktigt för Axfood att öka antalet kvinnor i 

ledande befattning och att personalstyrkan speglar den mångfald som deras kunder 

visar. Kärnvärdena Axfood har är: ‖Butiken är scenen”, ”Du är viktig”, ”Vi vågar”, 

”Vi har koll” och ”Starka tillsammans‖. Axfood vill att deras medarbetare ska vara 

stolta och engagerade. Företaget vill även att de anställda arbetar med kärnvärdena samt 

att kostnadsmedvetenhet och effektivitet genomsyrar organisationen kommuniceras 

under huvudfliken ‖Jobb‖.  Det är genom utbildning och dialog inom koncernen som 

Axfoods kärnvärden ska omsättas i handling.  Axfood vill säkerställa att deras 

medarbetare har rätt kompetens genom ledarskapsutveckling och utbildning i 

rekrytering.  Axfood beskriver hur deras kärnvärden har hjälpt dem till att skapa ett 

modernt och kommunikativt ledarskap. Kärnvärdena anser Axfood hjälper ledarskapet 

att fatta rätt beslut och prioritera det som är viktigt i den dagliga verksamheten 

presenteras under huvudfliken ‖Jobb‖. Axfood uppmuntrar även medarbetarna till att 

aktivt ta ansvar för det som inte finns i arbetsbeskrivningarna men som ändå kan vara 

avgörande i mötet med kunden. Axfood vill ge sina medarbetare en möjlighet till att 

påverka. (Axfood, Jobb, 2010, C) 

 

Axfood vill att medarbetarna ska växa och utvecklas och det är därför vanligt att 

arbetsrotera mellan olika tjänster kommuniceras under huvudfliken ‖Jobb‖. Rotationen 

minskar även arbetsskador och ger ökad trivsel bland de anställda. Axfood vill även att 
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deras medarbetare aktivt tar eget ansvar för sin egen utveckling och erbjuder därför 

möjlighet till utbildning och vidareutveckling inom koncernen. Det vanligaste sättet att 

avancera inom koncernen är genom att delta i de utbildningar som erbjuds, att bli ledare 

eller specialist för att sedan internrekryteras presenteras under huvudfliken ‖Jobb‖.  

Axfood-akademin ses som en mötesplats där medarbetarna har möjlighet till 

erfarenhetsutbyte. Medarbetarna erbjuds förmåner i form av en säljpremie vilket innebär 

en ekonomisk belöning för de medarbetare som bidragit med att öka försäljningen i 

butik.  Axfood uppmuntrar även föräldraledighet och täcker upp så att medarbetaren får 

80 % av sin lön om de nått över försäkringskassans tak på ersättning under ledigheten. 

Medarbetarna uppmuntras även aktivt att delta i friskvård genom friskvårdsbidrag 

förmedlas under huvudfliken ‖Jobb‖. (Axfood, Jobb, 2010, C) 
 
Rekryteringsannonser 

Några av de granskade rekryteringsannonserna är för högre positioner inom företaget 

och har handlagts av rekryteringsbolagen Proffice och Poolia. Dessa annonser ger en 

väldigt kort beskrivning av företagets storlek och de arbetsuppgifterna som ingår i 

tjänsten. Personerna som söks ska vara självgående, analytiska, ansvarstagande, 

noggranna, mål- och resultatinriktade, ha hög social kompetens och serviceanda samt 

inneha en god samarbetsförmåga.  Dessa rekryteringsannonser ger en bild av vad 

framförallt tjänsten innebär och vilka kvalifikationer som Axfood värdesätter. 

(Arbetsförmedlingen, Hitta lediga jobb, 2010, C) 

 

Den andra delen av de granskade annonserna är hämtade från fliken ‖Lediga jobb‖ på 

Axfoods egen hemsida. Dessa annonser avser medarbetarrekrytering till olika Willys 

butiker och tjänsterna avser diverse butikchefstjänster. I dessa annonser finns det en 

intresseväckare i hur företaget beskriver sin verksamhet: ‖Spännande Framtid!”. En 

fråga ställs även i annonserna om ‖Vill du vara med dem att utveckla och befästa Willys 

affärsidé - Sveriges Billigaste Matkasse?”. I slutet av annonserna ges en kortfattad men 

tydlig beskrivning av företaget Willys, företagets affärsidé och koncept samt vilken 

omsättning företaget har och inte minst Willys kopplingen till Axfood.  Texten i 

annonserna avslutas med ‖Resan har bara börjat‖.  Dessa uttryck i början och i slutet 

av annonserna gör texten spännande och inbjudande. Annonserna beskriver de 

arbetsuppgifter som kopplats till respektive tjänst samt de kvalifikationer som företaget 

vill att den sökande ska besitta. Några av annonserna efterfrågade utöver erfarenhet och 

ledaregenskaper, ‖Förmågan att hålla högt tempo samtidigt som du prioriterar ordning 

och reda, kunna arbeta under ansvar, vara ärlig, ha lätt för att samarbeta i team och 

inte tveka när jobbet kräver extra engagemang‖. I dessa annonser framkommer även att 

arbetet innebär varierande arbetstid och även jouransvar. Företagets kärnvärden var 

även listade i ett antal annonser som något som företaget vill att den potentiellt anställda 

ska ställa upp på. Under övrig information i annonserna från Axfoods egen hemsida 

kommunicerades att företaget värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och 

könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. (Axfood, 

Lediga jobb, 2010, D) 
 
5.2.4 Malmö Stad 
 

Sammanfattning 

De två kommunikationskanalerna ‖Jobb och praktik‖ (som bakat ihop ‖Om företaget‖ 

med ‖Att jobba på företaget‖) och de utvalda rekryteringsannonserna har i stort 

överrensstämmande kommunikation som ger en enhetlig bild av Malmö Stad. 

Visionerna som presenteras under de två kommunikationskanalerna skiljer sig åt något 
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och engagemangen beskrivs mer ingående under huvudfliken ‖Jobb och praktik‖. Jobb 

och praktik fliken och arbetsgivarens förstasida ger även ett något mer rörigt intryck än 

de granskade rekryteringsannonserna. 
 
Förstasidan 

Malmö Stads hemsidas förstasida ger ett rörigt intryck vilket gör att deras logotyp 

nästan försvinner genom alla bilder och information. De informationsområden som 

sticker ut är främst miljö, hållbarhet och nyheter och aktiviteter om arbetsgivaren. 

(Malmö Stad, 2010) 

 
Jobb och praktik 

Malmö Stad vill ge bästa möjliga service, värnar om människors lika värde, 

jämställdhet och mångfald beskriver arbetsgivaren under huvudfliken ”Jobb och 

praktik”. Malmö Stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med sina 20 000 

anställda vilket gör att de själva presenterar sig som en stor arbetsgivare. Malmö Stad 

jobbar efter en rad policys beskriver företaget under huvudfliken ‖Jobb och praktik‖. 

Malmö Stad vill förbättra förnya och utveckla sin organisation och strävar efter att bli 

framtidens arbetsplats. Malmö Stad beskriver att de har en god arbetsmiljö som uppnåtts 

genom tydlighet i organisationen, uppdrag och mål. Malmö Stad bedriver 

arbetsmiljöarbete genom avtal med friskvårdsanläggningar och subventionerade priser 

på träningskort. Malmö Stads anställda har också blivit allt friskare. Malmö Stad ger 

sina anställda möjligheter till önskad tjänstgöringsgrad, de samverkar med fackliga 

organisationer, utför medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, har samverkansgrupper och 

erbjuder olika arbetstidsmodeller. Jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö, arbetstid och att 

motverka diskriminering är några av de områden som Malmö Stad engagerar sig i. 

Malmö Stad har även satsat 50 miljoner på Unga Malmö-bor och erbjuder 1 000 

praktikplatser varje år kommunicerar de under huvudfliken ‖Jobb och praktik‖. Malmö 

Stad försöker få de anställda att växa genom konstruktiv kritik, kompetensutveckling 

och inte minst genom öppen, tillförlitlig och tydlig kommunikation. De som är anställda 

hos Malmö Stad får rabatt på kläder, glasögon och förmånliga priser på konst vid 

medlemskap i konstföreningen. Informationen som presenteras under huvudfliken ‖Jobb 

och praktik‖ upplevs som logisk med tanke på rubriksättning men ibland är det nästan 

för mycket information som ges. I vissa fall kommer även samma information tillbaka 

på flera ställen. Även om informationen är rörig på vissa ställen känns texten varm och 

personligt skriven. (Malmö Stad, Jobb och praktik, 2010, B)  

 
Rekryteringsannonser 

Visionen som presenteras i de rekryteringsannonser som granskats under fliken 

”Lediga jobb” påpekar att Malmö Stad ska bli en socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

hållbar stad. Malmö Stad presenteras som en av de största arbetsgivarna i Skåne och 

dess anställda möter malmöborna i livets alla skeenden. Malmö Stad beskriver i 

rekryteringsannonserna att deras målsättning är att bli en attraktiv arbetsgivare och att 

företagets värderingar handlar om människors lika värde.  Malmö Stad ska införa ett 

nytt IT-stöd och de värdesätter förnyelse och samhällsutveckling skriver de i 

rekryteringsannonserna. Att arbeta hos Malmö Stad innebär att både kunna arbeta 

självständigt och tillsammans med andra. Inget tydligt resonemang kring arbete och 

fritid finns presenterat i rekryteringsannonserna. Att involvera de unga ytterligare och 

göra Malmö till en renare stad är de engagemang som tas upp i rekryteringsannonserna. 

Malmö Stad kommunicerar i rekryteringsannonserna att de låter sina anställda växa 

främst genom att samarbeta med andra. Rekryteringsannonserna upplevs 
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genomarbetade och tydliga. De har en klar rubriksättning och en viss värme finns 

inbakad i budskapen. (Malmö Stad, Lediga jobb, 2010, C)  
 

5.2.5 ICA Banken 
 

Sammanfattning 

De tre kommunikationskanalerna ‖Om ICA Banken‖, ‖Jobba på ICA‖ och de utvalda 

rekryteringsannonserna är alla lätta att ta till sig men har några förvirrande element i sin 

kommunikation som känns viktiga att belysa. Visionen och missionen presenteras på 

lite olika sätt under huvudflikarna ‖Om ICA Banken‖ och ‖Jobba på ICA‖ och gällande 

rekryteringsannonserna presenteras ingen vision, mission eller affärsidé alls. Under 

huvudfliken ‖Om ICA Banken‖ presenterar att företaget har 3,1 miljoner kunder i sin 

kunddatabas medan det i rekryteringsannonserna presenteras att ICA Banken har 3,7 

miljoner kunder.  
 
Förstasidan 

ICA Bankens hemsidas förstasida ger ett strukturerat intryck med information som 

känns lätt at ta till sig. Företaget har valt att ha breda röda partier på sidorna av 

förstasidan som centrerar sidinnehållet. Den information som presenteras fokuserar 

främst på rabatter på bankförsäkringar och bolåneräntan och vilket bankkort som passar 

kunden bäst. (ICA Banken, 2010) 

 
Om ICA Banken 

ICA Banken vill genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICA:s kunder 

och därför erbjuder de finansiella tjänster med syftet att förenkla vardagen för kunden 

vilket beskrivs under huvudfliken ”Om ICA Banken”. ICA Bankens idé är bra räntor, 

tydliga villkor och låga avgifter. ICA Banken presenterar att de har 200 anställda och 

3,1 miljoner kunder i företagets kunddatabas varav drygt 300 000 utnyttjar 

banktjänsterna. ICA Banken kommunicerar att företaget har ett komplett utbud av 

banktjänster för privatpersoner. Kort historik om företagets bakgrund presenteras och 

det enda engagemanget som egentligen presenteras under huvudfliken ‖Om ICA 

Banken‖ är deras samarbete med olika partners. Varken arbetsklimatsaspekter, 

resonemang kring arbete och fritid, avancemang eller förmåner finns presenterat under 

huvudfliken ‖Om ICA Banken‖. Inget resonemang kring användandet av den senaste 

teknologin presenteras heller under huvudfliken ‖Om ICA Banken‖. Informationen som 

presenteras känns logisk utifrån rubrikerna men det finns väldigt lite information att ta 

på. (ICA Banken, Om ICA Banken 2010, B)  

 
Jobba på ICA 

Under huvudfliken ”Jobba på ICA” presenteras att företagets vision är att göra varje 

dag lite enklare för kunden och att missionen företaget jobbar efter är att vara det 

ledande detaljhandelsföretaget. ICA Bankens verksamhet beskrivs inte närmare under 

huvudfliken ‖Jobba på ICA‖ utan det är mer ICA allmänt som presenteras. Det enda 

som nämns om bankverksamheten är att med bland annat banktjänsten så blir bredden 

på olika befattningar som ICA har väldigt stor. ICA beskrivs här som en koncern med 

verksamhet i ett flertal länder. Hur framgångsrikt företaget är framkommer inte riktigt. 

De värderingar som främst framkommer är att ICA värdesätter värdebaserat ledarskap, 

personligt engagemang, stabilitet, trygghet och ett brinnande intresse för mat och 

handel. Koncernen har gemensamma policys och riktlinjer gällande exempelvis 

mångfald, jämställdhet och utbildning. Företaget kommunicerar även att det är viktigt 

att de anställda delar företagets synsätt. Under fliken ‖Jobba på ICA‖ framgår det även 
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att företagets arbete alltid måste ligga i framkant för att hänga med. Företaget är 

engagerat i friskvård, kompetensutveckling och ledarskap och anser att personalen ska 

kunna gå hur långt som helst genom den kompetensutveckling som erbjuds. Alla 

medarbetare ges en individuell utvecklingsplan, det erbjuds många olika karriärvägar 

och företaget har en intern utbildningsresurs som benämns ICA-skolan. Resonemang 

kring arbete och fritid och fördelar och förmåner med företaget benämns inte nämnvärt. 

Det enda som kommuniceras kring detta ämne är att ICA anser sig vara en stabil och 

trygg organisation som gör det enkelt för de anställda. Inte heller företagets historia 

finns med under huvudfliken ‖Jobba på ICA‖. Det presenteras logisk information med 

tanke på rubrikerna under huvudfliken ‖Jobba på ICA‖ och mängden upplevs som 

tillfredställande. Informationen är enkel att ta till sig och fokuserad på hela ICA 

koncernen. (ICA Banken, Jobba på ICA, 2010, C)  

 
Rekryteringsannonser 

Det presenteras varken någon vision, mission eller affärsidé i de granskade 

rekryteringsannonser som ICA Banken lagt ut på Vakanser.se. Företaget beskrivs som 

en utpräglad Internet- och telefonbank som erbjuder kvalificerade banktjänster. 

Företaget presenterar i sina rekryteringsannonsera att de har 3,7 miljoner kunder men 

inte något specifikt om hur lönsamt de anser att företaget är. Möjligen låter de siffran 

tala för sig själv? Det är svårt att avgöra om några värderingar presenteras. Möjligen är 

trygghet och enkelhet som kommuniceras viktiga normer för företaget. ICA Banken 

påstår i rekryteringsannonserna att de erbjuder kvalificerade banktjänster. Väldigt lite 

historisk bakgrund finns med i de granskade rekryteringsannonserna. ICA Banken 

menar att de använder den senaste teknologin, moderna verktyg och processer. Goda 

relationer bygger upp arbetsklimatet, men varken resonemang kring arbete och fritid 

eller engagemang av något slag finns presenterat i de granskade rekryteringsannonserna. 

Genom noggrannhet och kommunikation låter företaget de anställda växa och några 

fördelar eller förmåner finns inte presenterat. Informationen i rekryteringsannonserna 

känns logisk utifrån rubriksättning och informativ om vad ICA Banken gör, hur 

tjänstens arbetsuppgifter ser ut och vilka kvalifikationer som söks. (Vakanser.se, 2010)  

 

5.2.6 Sammanställning av företagen med bottenplacering på Universums lista 2010 
Gällande ungefär hälften av företagen påminde kommunikationen under fliken ‖Om 

företaget‖ och fliken ‖Att arbeta på företaget‖ mycket om varandra medan 

rekryteringsannonserna hade andra fokus och informationsvinklingar som gav andra 

intryck gällande de fem företagen som placerat sig i botten på Universums 100-lista 

2010. Majoriteten av företagen som placerat sig i botten på Universums 100-lista har 

gemensamt att deras engagemang främst syns under fliken ‖Om företaget‖. Överlag 

innehöll rekryteringsannonserna sällan värderingar, någon vision eller affärsidé eller ens 

någon presentation av företaget i stort. Ungefär hälften av de bottenplacerade företagen 

presenterade enbart en otydlig vision under de granskade flikarna och 

rekryteringsannonserna. Majoriteten av förtagen framställer sig själva som väldigt 

lönsamma. Policys och riktlinjer finns främst presenterat under fliken ‖Om företaget‖ 

och i stort sett aldrig i rekryteringsannonserna. I regel har de bottenplacerade företagen 

på Universums 100-lista inget resonemang alls kring arbete och fritid presenterat. Ett 

resonemang kring avancemang finns däremot främst under fliken ‖Att arbeta på 

företaget‖ men gällande ett antal företag även i rekryteringsannonserna. 
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6. Analys av den externa kommunikationen 
Under rubriken Analys av den externa kommunikationen analyserar uppsatsens författare den 

externa kommunikationen med den redan presenterade teorin. Analysen avser att svara på hur 

identitet och image kommuniceras ur ett arbetsgivarperspektiv och om det finns en röd tråd 

gällande den externa kommunikationen. 

 

6.1 Skapandet av ett starkt varumärke 
Skapandet av ett starkt varumärke anses ha stor betydelse för företag då varumärken i 

dess olika former finns integrerade i intressenternas vardagliga existens. Varumärket 

anses ge företaget möjlighet att kommunicera och integrera med den mångfalden av 

intressenter, både internt och externt som omger företaget. (Balmer & Gray, 2003, s. 

972-973) Ett starkt varumärke anses öka företagets genomslagskraft att väcka 

medvetenhet, skapa engagemang och ger en större övertalningsförmåga för att kunna 

påverka intressenters beteenden. (Dowling, 2004, s. 198) Ett starkt varumärke kan alltså 

förvandlas till en värdefull strategisk resurs som ger företaget hållbara och 

konkurrenskraftiga fördelar. (Wallström & Karlsson, 2008) För att skapa ett starkt 

varumärke finns det en kombination av olika komponenter som bygger upp varumärket 

som till exempel kultur, vision, värden samt kommunikation, vilka uppsatsens författare 

nu ska gå vidare med att analysera. 

Varumärken som har en välkänd status och som ses som ikoner inom sitt segment anses 

ha lätt att ge en viss uppfattning utifrån sin status till potentiellt anställda. (Moroko & 

Uncles, 2008, s. 167-168) Detta anser uppsatsens författare kan vara fallet för till 

exempel Google som själva påstår att de är världens största sökmotor (Google, 

Bolagsinformation, 2010, C) och därigenom kan ses som en ikon inom sitt område. En 

konsekvent kommunikation av identiteten anses förstärka upplevelsen av varumärket 

(Burmann et al. 2009, s. 115-116) och namnet och logotypen får en viktig roll för att 

skapa medvetenhet och igenkänning och framförallt tillit till varumärket och företaget. 

(Balmer & Gray, 2003, s. 982) Här kan IKEA:s användande av svenska flaggan i sin 

logotyp, samt deras konsekvent presenterade vision ses som ett strategiskt och 

konsekvent sätt att visa upp sin identitet och förstärka upplevelsen av varumärket anser 

uppsatsens författare. Företaget Ernst & Young har valt att använda ett citat som belyser 

deras verksamhet som följer med logotypen på varje sida av hemsidan vilket uppsatsens 

författare anser ökar igenkänningen av varumärket.  

Företagets egna värden och värderingar har fått en mer betydande roll menar Knox och 

Bickerton (2003) för varumärket och ett lager av mervärden har lagts till för att behålla 

en distinkt skillnad mellan egna produkter och tjänster gentemot konkurrenternas 

produkter och tjänster på samma marknad. (s. 999) Google var ett av de företag som 

uppsatsens författare upplevde lagt till ett flertal mervärden för att skilja ut sig mot 

konkurrenterna och även hade ett uttalat fokus på att skapa en arbetsplats som är 

annorlunda mot alla andra arbetsplatser. (Google, Jobb på Google, 2010, D) Även 

IKEA börjar under huvudfliken ‖Om IKEA‖ att förklara hur de är annorlunda som 

företag. (IKEA, Om IKEA, 2010, E) Värden och värderingar kan användas på olika sätt 

i kommunikationen via varumärket. de Chernatony et al. (2006) anser att företag ibland 

överdriver önskade värden till ansökanden och gör sig därmed skyldiga till att försöka 

attrahera så många ansökanden från konkurrenter som möjligt istället för att låta den 

ansökande själv välja från en grund av överrensstämmande kulturinformation. (s. 822) 

Detta upplevde uppsatsens författare ibland var fallet i studien då vissa företag som till 

exempel H&M överöste besökaren på hemsidan med en rad olika värden och 

värderingar som företaget hade satt upp. Knox och Bickerton (2003) anser att de värden 
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som varumärket skapar och kommunicerar blir en tillgång för marknadsföringen av en 

produkt, tjänst eller ett företag genom att värdena ger en distinkt skillnad till 

konkurrenters likvärdiga produkter och tjänster. (s. 999) Ett av de företag som i studien 

visat sig vara diffusa med sin presentation av värden var Volkswagen Group Sverige då 

varken mission, vision eller affärsidé fanns att ta del utav på ett tydligt vis. Detta tolkar 

uppsatsens författare som att det kan bli svårt för bland annat konsumenter och 

potentiellt anställda att se en distinkt skillnad till konkurrerande företag med likvärdiga 

produkter och tjänster.  

 

Varumärket anses även som en chans för företag att skilja ut sig från konkurrenterna i 

en globaliserad värld menar Hatch och Schultz (2003). I studien av de utvalda tio 

företagen på Universums 100-lista upplever uppsatsens författare att några av företagen 

på sina hemsidor tagit denna chans på allvar mer än andra. Främst IKEA och Google 

upplever uppsatsens författare sticker ut med annorlunda text och lekfulla inslag. 

Swedbank sticker också ut och skiljer sig från konkurrenterna på ett positivt sätt med en 

hemsida som upplevs som genomtänkt och uppdaterad. Ett varumärke ska helst även 

innefatta ett långsiktigt tänkande, ett engagemang och en ökad medvetenhet kring 

varumärket för att hänga med i utvecklingen menar de Chernatony och Riley (1998, s. 

437-438). Detta tyckte uppsatsens författare att de kunde se genom studien då ett flertal 

företag beskrev att de var innovativa, såg till bland annat lönsamhet inom den egna 

organisationen samt kvalitetsutveckling av sina tjänster. Dessa företag var blanda annat 

IKEA, Dell, Ernst & Young och Google. Många av företagen visade även upp ett socialt 

och miljömässigt engagemang men även andra mer företagsspecifika engagemang och 

hjärtfrågor som IKEA:s samarbete med UNICEF och Rädda Barnen, H&M:s ”Better 

cotton initiative” och Malmö Stads satsning på unga Malmö-bor.  Även Swedbank och 

Axfood hade ett visat engagemang gällande sociala och miljömässiga frågor.  

 

Hatch och Schultz (2003) påpekar att det idag finns fler interna och externa intressenter 

som företag med fördel kan rikta sin marknadsföring mot vilket gjort att många företag 

valt att skifta sin marknadsföring från att enbart fokusera på konsumenter till att 

fokusera på fler intressenter. Detta upplevde uppsatsens författare att majoriteten av de 

granskade företagen försökt göra i sin externa kommunikation genom att bland annat 

tala om företags- och privatkunder, leverantörer och samarbetspartners på lite olika 

ställen i sin kommunikation framförallt under fliken som i regel beskrev företagets 

vision och organisation.  Hatch och Schultz (2003) menar att den centrala idén bakom 

företagsvarumärket är den strategiska visionen som ger form till och uttrycker högsta 

ledningens ambition för vad företaget försöker åstadkomma i framtiden. (s. 1047-1048) 

Främst IKEA, Ernst & Young, H&M, Google, Swedbank, Axfood, Malmö Stad och 

ICA Banken uttryckte en tydlig vision under åtminstone en av 

kommunikationskanalerna. Tydliga visioner i rekryteringsannonserna var det få företag 

som ens valt att ta med. Dowling (2004) anser att det är viktigt att varumärket via 

kommunikation talar om vem företaget är för dess intressenter, visar vad företaget kan 

göra för sina intressenter och skapar en koppling till hur företaget lever upp till sina 

ansvarsområden. (s. 198) Uppsatsens författare upplever att bland annat Ernst & Young 

och Swedbank lyckats genom sin kommunikation, policys och riktlinjer övertyga 

besökaren om att de faktiskt lever upp till sina ansvarsområden under flikarna ‖Om 

företaget‖ och ‖Att arbeta på företaget‖. Hatch och Schultz (2003) anser att 

företagsvarumärket ger marknadsföringen en möjlighet att använda företagets vision 

och kultur till att skapa tydliga samt unika säljade förslag. (s. 1042) Flera företag har 
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inte använt sig av varken sin kultur eller vision för att skapa tydliga och säljande 

förslag. Volkswagen Group Sverige är ett tydligt exempel på detta. 

 
6.2 Skapandet av en stark identitet 
Varumärkets identitet kan ses som en form av gruppidentitet enligt Burmann et al. 

(2009) som uttrycker en rad delade värden, kompetenser, ursprung, visioner, 

kommunikationsstilar och beteenden. Varumärkesidentiteten innefattar även 

personlighet, kultur, relationer, reflektioner och en självbild av organisationen. (Knox & 

Bickerton 2003, s. 1003) För potentiellt anställd blir varumärkets identitet en 

självuppfyllelse av den egna identiteten samt något som ger löften om ett jobb och 

ekonomiska förmåner i form av en lön. De löften som arbetsgivarvarumärket ger till 

potentiellt anställda och kärnan bakom identiteten till potentiellt anställda visar dess 

positionering gentemot konkurrerande företag och organisationer. En konsekvent 

kommunikation av identiteten anses förstärka upplevelsen av varumärket. (Burmann et 

al., 2009, s. 115-116) Varumärkes identitet byggs upp över tid och formas av värden 

som bör vara uttalade, kärnfulla, välformulerade och distinkta. De förändras till viss del 

med tiden för att kunna flyta ihop med organisationen och dess aktiviteter. För att dessa 

värden ska bära kraft och visa företagets identitet kräver de engagemang av hela 

företaget. För att värden ska fungera och ses som relevanta bör de vara införlivade och 

förenliga med organisationens dagliga struktur. (Balmer & Gray, 2003, s. 980) Detta 

gäller även för arbetsgivarvarumärket och dess uppbyggnad då den är beroende av de 

redan existerande värdena, relationer, kulturer och så vidare som redan finns inom 

företaget för att ge en så rättvisande och återspeglande bild av verkligheten som möjligt.  

Cornelissen et al. (2007) påstår att företagets viktigaste källor av identitet kommer ur 

deras strategi, struktur, kultur och historia. (s. 7) Då vissa av de studerade företagen på 

Universums 100-lista som till exempel Volkswagen Group Sverige inte presenterade 

någon tydlig kultur, vision eller ambitioner var det svårt för uppsatsens författare att se 

en tydlig identitet träda fram. Den förmedlade identiteten kan förväntas ge en 

uppfattning om produktens, tjänstens eller företagets personlighet, karaktär och värde 

(Veloutsou, 2008, s. 299). Samtliga av de tio utvalda företagen gav på ett eller annat sätt 

mer bilder än en klar och tydlig identitet av sitt företag, då att inte kommunicera mycket 

alls eller kommunicera många olika saker också enligt uppsatsens författare ger en bild 

eller uppfattning av företaget ifråga. Studien visar att företagen som placerat sig i 

toppen av 100-listan genom sin externa kommunikation visar upp ett något mer 

sammansvetsad identitet än företagen som placerat sig i botten på 100-listan. 

Företagets identitet anses ligga till grund för hur företagets kultur och varumärke formas 

och utvecklas. Företagets identitet blir till en plattfrom för företagets 

kommunikationsriktlinjer, rykte och image. Detta gör att Balmer (2008) anser att 

företagets identitet är aktiv och involverande samt föränderlig och något som aldrig blir 

färdigställt. Det är viktigt för företag idag att förändra sig i symbios med den tid 

företaget befinner sig i. (s. 886) Ernst & Young visade genom sin historia hur de 

utvecklat och förfinat sin medarbetarfokus som finns inom företaget som de nu ser som 

en välfungerande strategi för att attrahera medarbetare. Samtidigt visade företaget med 

sitt kunskaps- och utvecklingsfokus att de eftersträvar att lära sig mer både som 

organisation och om sina medarbetare. Ernst & Youngs förhållningsätt till medarbetarna 

och företagets kunskap upplevs som väl inarbetat vilket förhoppningsvis leder till att 

företaget förmedlar ut en image som finns väl förankrad inom företaget. 

Extern kommunikationen till potentiellt anställda och andra intressenter är en form av 

självförstärkare av identitet för företaget och organisationen som visar hur de vill att 
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andra ser dem. Detta blir alltså till en form av auto -kommunikation för att fastställa sin 

egen självbild, sin identitet. (Knox & Freeman, 2006) Identiteten är en viktig grund då 

den fastställer hur vi upplever oss själva. För företaget och organisationens del formas 

den genom hur de vill att andra ska se dem och hur de själva ser på sig som 

organisation. Samtidigt formas och influeras identiteten av samhällets antaganden och 

värderingar och företagets olika intressenter blir till medskapare i företagets identitet. 

Med detta kommer den första kopplingen till imagen in. Utifrån hur företaget definierar 

sig själv ger dem dess identitet i imagen av dess intressenter. (Hatch & Schultz 1997, s. 

359-360) Grunden till arbetsgivarvarumärkets identitet kan sägas komma ur både 

organisationen identitet som ger mening till de anställda och potentiellt anställda medan 

företagets identitet anses spegla image. För att förstå allt detta finns den sociala 

identiteten som kan ge företaget kunskap om sin egen och andras identiteter utifrån ett 

socialt perspektiv i samverkan med de externa och interna intressenterna av företaget. 

(Cornelissen et al., 2007, s. 2-3) Här kan IKEA:s användande av svenska flaggan i sin 

logotyp, samt deras konsekventa vision som genomsyrar företaget anses som ett 

startegiskt och konsekvent sätt att via upp sin identitet hos företaget vilket därmed också 

kan ha skapat en stark identitet. Genom att skapa en stark identitet genom till exempel 

en logotyp har företaget ökat sina möjligheter till att bli igenkänd. Företagen som 

uppsatsens författare undersökt upplevdes långt ifrån alla ha skapat en stark och 

genomgående identitet hos sitt företag.  

 
6.3 Skapandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke 
För att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke anses en god förståelse av företaget för 

den egna organisationen vara en väsentlig grund att börja uppbyggandet på. De löften 

som arbetsgivarvarumärket ger till potentiellt anställda anses ha större bärkraft om de 

speglar löften som ges till konsumenterna. De löften som varumärket ger bör även bli 

förstärkta av företagets anställda i mötet med de potentiellt anställda för att ge 

arbetsgivarvarumärket trovärdighet. (Berthon et al., 2005, s. 154) Ytterligare saker som 

talar för att ett företag bör skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke anses vara för att det 

ger företaget möjlighet att skilja ut sig från andra arbetsgivarvarumärken och därmed 

ökar chanserna att attrahera potentiellt anställda. Ett företag som inte lyckas skapa ett 

arbetsgivarvarumärke som skiljer ut sig får svårare att konkurera om potentiellt 

anställda. Samtidigt anses det svårt att specificera vad som gjort att ett starkt 

arbetsgivarvarumärke skiljer ut sig bättre än dess konkurrenter. Detta visar på den 

problematik som företag möts av i skapandet av arbetsgivarvarumärket. Svårigheter 

med att kunna skilja ut sig från konkurrenterna anses svårt för alla former av 

varumärken.  Starka arbetsgivarvarumärken anses vara kända och uppmärksammade av 

både anställda och potentiellt anställda. Ett starkt arbetsgivarvarumärke känns lättare 

igen och har därmed en stor fördel gentemot sina konkurrenter (Moroko & Uncles, 

2008, s. 164-165) Varför är det viktigt att arbetsgivarvarumärket är ett starkt 

varumärke? Jo, därför att forskning har visat att ett starkt arbetsgivarvarumärke bland 

annat hjälper till att reducera kostnader kring rekryteringen. (Berthon et al., 2005, s. 

154) Ernst & Young anses enligt 100-listan ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och deras 

hemsida under fliken ‖Att arbeta på Ernst & Young‖ ger den sökande en väldigt utförlig 

bild av företaget och hur de vill att den sökande ska gå tillväga i rekryteringsprocessen. 

(Ernst & Young, Att arbeta på Ernst & Young, 2010, C) En utförlig beskrivning av vem 

företaget vill se som sökande antar uppsatsens författare kan hjälpa till att just reducera 

rekryteringskostnaden.  
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Arbetsgivarvarumärkets uppgift anses vara att marknadsföra företaget som arbetsgivare 

till potentiellt anställda. Här anses det viktigt att varumärket kan visa upp en klar bild av 

vad som gör företaget annorlunda och önskvärt som arbetsgivare. (Backhaus, 2004, s. 

119-120) IKEA gav en bra inblick i varför hela företaget är annorlunda inte minst 

visade företagets trivseltest detta. Med trivseltestet lät IKEA de sökande veta ännu en 

gång vad det är IKEA efterfrågar, hur det är att arbeta på företaget, hur kulturen påverka 

sättet företaget arbetar på och vilka medarbetare som kommer att trivas på företaget. 

(IKEA, Jobba på IKEA, 2010, F) Ett starkt arbetsgivarvarumärke har en god förståelse 

för den egna organisationen och en förståelse för organisationen gör att 

arbetsgivarvarumärket ger en realistisk bild av vad organisationen kan erbjuda och 

leverera till en potentiellt anställd. (Moroko & Uncles, 2008, s. 166) IKEA:s hemsida 

visar upp en bild av en organisation som vet vilka de är och uttrycker det själva genom: 

‖Vi är annorlunda‖. Det tänk som visas upp i både vision och affärside löper som en 

röd tråd genom företagets presentation av sig själv och hur de beskriver arbetskulturen 

på IKEA (IKEA, Om IKEA, 2010, E; IKEA, Jobba på IKEA, 2010, F). Även i vissa 

rekryteringsannonser framkommer det tänk organisationen har om kundfokus och 

kostnadsmedvetenhet. Här visar de även spår av arbetskulturen som de säger att IKEA 

står för. IKEA förmedlar företagets värden och dessa framgår i både företagets kultur, 

vision samt affärsidé vilket är i enlighet med vad Ambler och Barrow (1996) anser att 

ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke bör uppvisa.  

Moroko och Uncles (2008) påstår att ett arbetsgivarvarumärke som skiljer ut sig 

gentemot andra ses som ett vinnande koncept i ”kriget om talanger”. Framförallt är det 

arbetsgivarvarumärken som inte lyckas med att skilja ut sig genom att vara själslösa och 

inte säga någonting om vare sig företagets identitet, karaktärer eller vad organisationens 

står för som lever farligt. (s. 164-165) Google och Volkswagen Group Sverige är två 

företag som skilt ut sig i studien men på helt olika sätt. Google uppfattas skapat ett 

vinnande koncept genom alla sina fantastiska förmåner och sin fria företagskultur som 

inget av de andra granskade företagen verkar ligga i närheten av (Google, 

Bolagsinformation, 2010, C). Volkswagen Group Sverige däremot har mer skilt ut sig 

genom att vara just själslösa och genom att inte säga någonting om vare sig företagets 

identitet, karaktärer eller vad organisationens står för. (Volkswagen Group, ‖Om oss‖, 

2010, D) Detta gör att uppsatsens författare tolkar in att Volkswagen Group Sverige rent 

av kan leva farligt åtminstone i ”kriget om talanger”. Moroko och Uncles (2008) anser 

även att de flesta arbetsgivarvarumärken inte kan på ett meningsfullt sätt urskiljas fullt 

ut i praktiken. (s. 164-165) Hur det förhåller sig på denna punkt för de studerade 

företagen känns svårt för uppsatsens författare att uttala sig om utifrån studiens upplägg. 

 

Framgångsrika arbetsgivarvarumärken sägs ge löften som kan styrkas av den exakta och 

uppriktiga information som ges genom kommunikation. (Moroko & Uncles, 2008, s. 

165) Ett av företagen som främst sticker ut med enhetlig kommunikation är Swedbank. 

Trots detta är företagets rekryteringsannonser inte helt likvärdiga den övriga granskade 

kommunikationen. Hur uppriktig och exakt informationen är kan uppsatsens författare 

inte uttala sig om däremot förekom vissa motsägelsefulla element som i ICA Bankens 

fall (ICA Banken, Om ICA Banken, 2010, B; ICA Banken, Jobba på ICA, 2010, C) med 

inkonsekventa budskap under olika flikar som genast minskar trovärdigheten. Dåligt 

uppdaterad information som i Googles fall (Google, Bolagsinformation, 2010, C) gör 

också att känslan av exakthet i kommunikationen minskar anser uppsatsens författare. 

Företagets arbetsgivarvarumärke stärks när konsumentbaserade löften och 

företagsvisioner är i linje med de fördelar som erbjuds de anställda i form av till 
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exempel arbetsförhållanden, arbetstider, semester, balans mellan arbete och fritid, 

utbildning och andra faktorer som leder till arbetstillfredsställelse och en möjlig 

personlig utveckling. (Moroko & Uncles, 2008, s. 167-168) Även aspekter av ett 

företags produktvarumärke bör synas i personligheten kring arbetsgivarvarumärket för 

att öka trovärdigheten av arbetsgivarvarumärket hos potentiellt anställda anser Ambler 

och Barrow (1996). (s. 187) Majoriteten av de topplacerade företagen presenterade 

under både fliken ‖Om oss‖ och fliken ‖Att arbeta på företaget‖ denna typ av 

resonemang i sin kommunikation vilket pekar mot att de stärkt sitt 

arbetsgivarvarumärke anser uppsatsens författare. De bottenplacerade företagen däremot 

har inte i samma utsträckning presenterat resonemang kring vikten av 

arbetstillfredsställelse vilket gör att de inte i denna precisa bemärkelse stärkt sitt 

arbetsgivarvarumärke. IKEA visade i en av rekryteringsannonserna en förståelse för att 

livet innebär mer än bara arbete och uppmuntrade där med den sökande att känna att det 

finns utrymme för ett privatliv också. Detta resonemang kan ställas mot flera av de 

andra företagen där framförallt presentationen av arbetsplatsen hade stort fokus på 

möjligheter inom företaget i form av karriärmöjligheter och personlig utveckling 

kopplad till arbetsuppgifterna inom företaget. Globala arbetsmöjligheter var något som 

både Dell och Ernst & Young använde som något positivt för deras anställda. Här 

uppvisades inte någon vilja att diskutera en balans mellan arbetsliv och fritid. Med detta 

så blir bilden väldigt karriärinriktad och det är därför antagligen den bilden de 

potentiellt anställda kommer att förvänta sig av företagen i fråga anser uppsatsens 

författare. Ambler och Barrow (1996) menar att det är viktigt att aktivt leda och 

informera kring kultur då kulturen har en avgörande roll som pådrivare av ett 

framgångsrikt arbetsgivarvarumärke. (s. 188) Det var långt ifrån alla av de studerade 

företagen som visade upp en tydlig kultur i sin kommunikation. Volkswagen Group 

Sverige var det företag som lyckades sämst genom sin externa kommunikation att 

förmedla en bild av företagets kultur till hemsidesbesökaren. ICA Bankens 

kulturinformation var även den knapphändig men räddades av ICA-koncernens hemsida 

som alltså vid granskningen presenterade mer kulturinformation. Enligt Ambler och 

Barrow (1996) kräver dagens anställda precis som kunder mer respekt för individualism 

och en förståelse för uppsatta karriärmål. De kräver även träning och mentorskap för att 

kunna nå sina uppsatta karriärmål. Långt ifrån alla företag som studerats kommunicerar 

att de ger sina anställda en sådan typ av förståelse och respekt genom sin externa 

kommunikation. De företag som konkret diskuterade avancemang, coachning och 

vidareutbildning var främst de topplacerade företagen på Universums 100-lista som i 

regel både under fliken ‖Om oss‖ och fliken ‖Att arbeta på företaget‖ förde ett 

resonemang kring detta. 

Frågor som måste besvaras av företaget genom arbetsgivarvarumärket är om de 

potentiellt anställda verkligen förstår varumärket? (Moroko & Uncles, 2008, s. 163-164) 

Då majoriteten av företagen inte kommunicerade på ett enhetligt sett gällande de 

granskade kommunikationskanalerna ställer sig uppsatsens författare frågande till om 

potentiellt anställda verkligen kan lyckas förstå varumärket fullt ut gällande de 

studerade företagen? 

 

Den i många fall obetydliga källan som finns till information gällande en potentiell 

arbetsgivare gör att det är vanligt att den potentiellt anställda använder sig av sin 

förståelse för företagets företagsvarumärke och produktvarumärke för att förstå 

arbetsgivarvarumärket. (Moroko & Uncles, 2008, s. 167-168 ) Som i Volkswagen 

Group Sveriges fall till exempel där informationen överlag var väldigt knapphändig 

anser uppsatsens författare att de ansökande måste använda sig av andra källor än just 
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hemsidan och rekryteringsannonser för att kunna förstå arbetsgivarvarumärket fullt ut. 

Moroko och Uncles (2008) anser att ett verklighetsförankrat arbetsgivarvarumärke 

hjälper till att informera om villkoren om ömsesidiga förpliktelser som går i linje med 

vad företaget kan realistiskt erbjuda och leverera, samt hjälper till att motbevisa 

vilseledande information som kan framföras från externa källor utanför företaget. (s. 

166) Några av de granskade företagen däribland Swedbank har varit duktiga på att 

presentera en mer nyanserad bild av sitt företag. Swedbank presenterade bland annat 

under huvudfliken ‖Om Swedbank‖ att de har en brokig historia och att de försöker 

skapa en god relation med media även i svåra tider (Swedbank, Om Swedbank, 2010, 

B). Moroko och Uncles (2008) har även sett att ett företag kan misslyckas med sitt 

arbetsgivarvarumärke även om de kommunicerar sin egen organisationsstandard i 

perfekt harmoni med varumärket om företaget inte lyckas översätta det till vad 

potentiellt anställda är intresserade av. (s. 164) Möjligen kan detta resonemang vara en 

av förklaringarna till varför till exempel Malmö Stad som kommunicerat en likvärdigt 

överensstämmande bild som vissa av de topplacerade arbetsgivarna ligger så lågt på 

listan.  Roper och Davies (2007) menar att företagsvarumärket har sådan spännvid och 

förväntas kommunicera med så många olika intressenter att det inte går att förvänta sig 

att denna kommunikation ser likadan ut vilket gör att de anser att arbetsgivarvarumärket 

med fördel kan kommuniceras specifikt till sitt segment. En hemsida borde enligt deras 

resonemang dirigera varje intressent istället för att vad som nu verkar vara normen av en 

generellt övergripande presentation av företagsvarumärket. (s. 87-88) Till viss del kan 

detta ses hos företagen genom att de har en specifik flik som heter något i stil med ‖Att 

arbeta hos oss‖. Däremot har företagen ofta tappat bort sina värden och värderingar när 

det kommer till rekryteringsannonserna där de oftast endast beskrivit tjänsten och dess 

arbetsuppgifter.  

 

Ett tydligt och rättvisande arbetsgivarvarumärke anses få färre missnöjda potentiellt 

anställda då deras uppfattning av företaget har varit rättvisande. Ett problem för 

arbetsgivarvarumärket är att det inte kan göra sig mystiska och intressanta på samma 

sätt som produkt-, tjänste- eller företagsvarumärken kan eftersom de tilltänkta 

segmenten är de redan anställda samt potentiellt anställda. När de potentiellt anställda 

kommer i kontakt med företaget och mystiken går förlorad bör den utlovade mystiken 

finnas kvar inom företaget istället, annars riskerar företaget att få en hög 

personalomsättning. För ett arbetsgivarvarumärke kan svårigheter uppstå när de vill 

förmedla en bild till potentiellt anställda och med detta ger en bild av hur de vill 

uppfattas. För ett arbetsgivarvarumärke anses det av yttersta vikt att inte förmedla en 

drömbild utan att förmedla den verklighet som organisationen befinner sig i. Det är 

svårt för ett företag att styra över potentiellt anställdas upplevelse av 

arbetsgivarvarumärket och företaget. Potentiellt anställda har flera beröringspunkter 

med företaget innan och genom rekryteringsprocessen som påverkar och visar 

eventuella brister som finns mellan varumärkets löften och den uppenbara verkligheten. 

Detta gör att det blir väldigt viktigt för arbetsgivarvarumärket att ge en 

verklighetstrogen bild. (Moroko & Uncles, 2008, s. 166) Uppsatsens författare har 

endast kunnat se vad företaget själv har valt att presentera på sin hemsida för att ge en 

bild av vad de har att erbjuda som företag, vilket gjort att uppsatsens författare inte 

kunnat analysera om företaget gett en verklighetsbaserad bild eller ett drömscenario av 

sig själva.  Genomgående fanns det bra beskrivningar både om företaget och hur det är 

att jobba på företaget hos de flesta företagshemsidorna, däremot försvann många av 

dessa resonemang när uppsatsen författare tittade på rekrytringsannonserna. Här blev all 
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förmedling oftast väldigt knapphändig med ett fåtal uttalade värden och löften från 

företagets sida. 

 

För företag med flera produktvarumärken blir arbetsgivarvarumärket till ännu ett 

varumärke att marknadsföra mot ett specifikt segment av anställda och potentiellt 

anställda. (Ambler & Barrow, 1996, s. 188) Det företag som känns aktuellt utifrån detta 

resonemang är Axfood då företaget har flera verksamheter som ryms under 

företagsnamnet. Detta gör alltså att Axfood skulle kunna fokusera på 

arbetsgivarvarumärket som ett enskilt varumärke på ett tydligare sätt än många av de 

andra företagen på 100-listan.  

 

Huvudfokus för ett arbetsgivarvarumärke anses vara att bygga en image för den 

potentiella arbetsmarknaden som säger att företaget är en bra arbetsplats att arbeta på, 

till och med en av de bästa. (Berthon et al., 2005, s. 154) Majoriteten av de granskade 

företagen framställer sig själva som väldigt lönsamma. Detta gäller både för företagen i 

botten och toppen av Universums 100-lista. Google sticker ännu en gång ut när det 

gäller att upphöja sig själv då de nämner på ett flertal ställen i sin kommunikation att 

‖Företaget är bara bäst‖ och att företaget har ett ‖Väldigt avslappnat arbetsklimat‖ 

(Google, Bolagsinformation, 2010, C; Google, Jobb på Google, 2010, D). Enligt 

Burmann et al. (2008) har arbetsgivarvarumärkets image en påverkan på potentiellt 

anställda. Det är inte enbart arbetsgivarvarumärkets image som påverkar utan branschen 

som företaget befinner sig i har även en uppfattad image av potentiellt anställda vilket 

påverkar hur de utvärderar en potentiell arbetsgivare. (Burmann et al., 2008, s. 161) 

Utifrån detta resonemang kan det finnas en förklaring till varför vissa av de företag som 

hamnat längts ner på 100-listan ändå hade en välkommunicerande hemsida. Axfood 

visade enligt författarna en utförlig hemsida som beskrev väl hur organisationen 

fungerande vilket alltså ändå inte räckte för att företaget skulle nå en högre placering.  

 

 Är associationerna av värde sammanvävt hjälper detta att stärka upp 

arbetsgivarvarumärket. (Moroko & Uncles, 2008, s. 167-168) Då företagen med 

topplacering på Universums 100-lista i regel hade två flikar med överensstämmande 

kommunikation på sin hemsida anser uppsatsens författare att dessa företag genom sin 

hemsideskommunikation i alla fall inte försvagat sitt arbetsgivarvarumärke. För 

företagen med bottenplaceringar är uppsatsens författare mer osäkra på vad resultat för 

arbetsgivarvarumärket blir då ungefär hälften av företagen inte hade helt 

överensstämmande kommunikation under ens två av de tre granskade externa 

kommunikationskanalerna. Ambler och Barrow (1996) har som åsikt att det är viktigt 

att de svårgripbara delarna av ett arbetsgivarvarumärke ger både existerande och 

potentiellt anställda de rätta associationerna och att dessa med fördel kan byggas upp 

genom marknadsföring och HR-aktiviteter. (s. 188) I stort sett inget av de tio studerade 

företagen har lyckats med detta gällande sina rekryteringsannonser då majoriteten av 

rekryteringsannonserna endast kommunicerar information om den sökta befattningen 

och vilka kvalifikationer som krävs. De företag som har hamnat i botten på den lista 

uppsatsens författare tittat på kan förklaras av hemsidor med knapphändig information 

som i till exempel Volkswagens fall.  

 
6.4 Identitetskapande och extern kommunikation  
Enligt Miles och Mangold (2005) riktar sig den externa kommunikationen till både 

anställda och potentiellt anställda inom företaget. (Miles & Mangold, 2005, s. 541) 

Detta belyses ännu mer av Knox och Freeman (2006) som anser att extern 
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kommunikation och marknadsföring bör vara väl genomtänkt av företaget i fråga då 

extern kommunikation når konsumentsegmentet i vilken potentiellt anställda kan tänkas 

befinna sig och val av arbetsgivare kan baseras på denna kommunikation då den ger en 

uppfattning av företaget i fråga. Här är det viktigt att arbetsgivarvarumärket 

kommunicerar ut företagets värden och visioner till de potentiellt anställda eftersom de 

anses ligga till grund för den bild de får av företaget och hjälpa dem att välja vilket 

företag de ska vända sig till. En tilltalande extern kommunikation ökar företaget chanser 

att få fler intresserade potentiellt anställda. Extern kommunikation blir till en 

självstärkare av organisationen där den externa publiken fungerar som referens för hur 

företaget vill bli sedd av externa intressenter. (Knox & Freeman, 2006, s. 707) 

Företagen kan genom sina kommunikationskanaler visa vem de söker till företaget och 

genom att visa på arbetsuppgifterna och den kompetens de söker för just denna tjänst. 

Genom att väcka nyfikenhet och intresse med de rätta orden kan företagen uppmuntra 

potentiellt anställda att påbörja ansökningsprocessen hos dem som arbetsgivare. I denna 

kommunikation har framförallt rekryteringsannonserna en stor uppgift som första länk 

mellan potentiellt anställd och företaget och med detta blir innehållet i annonsen av stor 

vikt. Detta gör att kunskap om hur innehållet i en rekryteringsannons kan utformas blir 

väldigt viktig för rekryteringsprocessen och kommunikationen kring densamma. 

(Backhaus, 2004, s. 115-116) 

  

En tilltalande extern kommunikation anses öka företaget chanser att få fler intresserade 

potentiellt anställda. Extern kommunikation blir till en självstärkare av organisationen. 

(Knox & Freeman, 2006, s. 707) Främst Google, IKEA, Ernst & Young och Swedbank 

hade alla tilltalande och välarbetade budskap som enligt resonemanget ovan ökar 

företagens chanser att få fler intresserade potentiellt anställda. Problematiken kring den 

kommunikation som finns tillgänglig för potentiellt anställda anses vara att 

kommunikationen ofta anses ge otillräcklig information inom anställningsområdet. 

Förståelse för arbetsgivarvarumärket kan då tas från företagets produkt- eller 

företgatgsvarumärke. Moroko och Uncles (2008) anser att företagets 

arbetsgivarvarumärke stärks när konsumentbaserade löften och företagsvisioner är i 

linje med de fördelar som erbjuds anställda i form av arbetsförhållanden, möjlighet till 

personlig utveckling och så vidare.  Moroko och Uncles (2008) anser att det är lätt för 

den potentiellt anställda att dra slutsatser om hur det kommer att fungera internt på 

företaget baserat på den externa bild som visas upp. Detta behöver dessvärre inte alls 

höra ihop vilket kan vara svårt att se som utomstående då varumärket är sett som så 

framgångsrikt. För ett varumärke som anses gammalmodigt, ‖o-coolt‖ eller som 

kritiseras av allmänheten gäller det omvända.  (s. 167-168 ) Även om företagen med 

bottenplacering på Universums 100-lista genom sin externa kommunikation generellt 

visat upp en mindre sammanhängande bild av sitt företag än de topplacerade företagen 

visar detta resonemang på att det allstå inte går att överföra den externa bilden som 

visats upp på hur det fungerar internt på företaget. Vad som även kan hända när 

potentiellt anställda möts av otillräcklig information och osäkerhet blir att de ändå 

använder den information de har framför sig för att skaffa sig referenser till arbetet och 

organisationens karaktär påstår Allen et al. (2007, s. 1698) Frågan är bara vilka 

referenser de potentiellt anställda får när de använder informationen från de granskade 

företagens hemsidor när informationen generellt inte överensstämmer fullt ut? 

 

Det anses viktigt att se över motsägelsefulla kommunikationskällor genom att aktivt 

mäta de informationsledtrådar varumärkets kommunikation ger till dess intressenter. 

(Brodie, 2009; de Chernatony et al., 2006) ICA Banken till exempel hade tydligt 
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motsägelsefulla element i sin kommunikation när de presenterade olika siffror på antal 

kunder i företagets databas under huvudfliken ‖Om ICA Banken‖ och i 

rekryteringsannonserna. Då studien visat på att i stort sett inget av de studerade 

företagen hade helt överensstämmande extern kommunikation anser uppsatsens 

författare (utan att veta hur företagen idag arbetar) att det vore positivt om 

marknadsavdelningen för att göra kommunikationen mer överensstämmande i större 

utsträckning och mer konkret som Moroko och Uncles (2008) förespråkar kunde hjälpa 

företaget och HR-avdelningen att leda samstämmigheten av varumärkesbudskapet. 

 

Vikten av att se värden i kommunikation växer med ett allt mer förekommande fenomen 

av reklambudskap som inte är så lätt att se vem det riktar sig till eller betydelsen bakom 

budskapet. Detta är något som Ewing et al. (2002) argumenterar för då de anser att 

budskapet kan gälla rekrytering men det ser ut och känns som ett varumärke. Det är här 

arbetsgivarvarumärket kommer in som en möjlighet att leverera organisationens 

symbolik då rekryteringsannonser anses ha ett vidare syfte än att hitta lämplig personal. 

Rekryteringsannonserna bör sälja företagets image och lyfta fram företagets fördelar.  

Arbetsgivarvarumärket bör visualisera, skapa igenkännande och minnesvärda element 

av organisationens kommunikation för att locka potentiellt anställda. Dagens 

rekryteringsannonser förväntas sälja företagets image, lyfta fram företagets fördelar och 

ofta liknar dem alltmer annonser för produkter än för jobb. (Ewing, et al, 2002, s. 5-6) 

Detta resonemang stämmer inte in på studien som generellt visade upp strikta 

rekryteringsannonser som inte alls kändes säljande, vågade eller storslagna varken i sin 

kommunikation eller i sitt upplägg. 

 

Med utgångspunkt ur Roper och Davies (2007) argumentation om att 

företagsvarumärket har sådan spännvid och förväntas kommunicera med så olika 

intressenter att det inte går att förvänta sig att denna kommunikation ser likadan ut bör 

arbetsgivarvarumärket kommunicera specifikt till sitt segment. Ofast försöker företag 

visa upp en så positiv och generell bild av företaget för alla tänkbara läsare. (s. 87-88) 

till viss del kan detta ses hos företagen genom att de har en specifik flik som heter något 

i stil med att jobba hos oss. Ett antal av de företag som uppsatsens författare undersökt 

har varit väldigt liktydiga gällande sin kommunikation under de hemsidesflikar som 

granskats. I dessa fall har alltså en entydig kommunikation funnits om företagens 

värden och detta stöds av de Chernatony et als. (2006) resonemang om att en entydig 

varumärkeskommunikation är viktig oavsett hur den kommuniceras ut. Detta har alltså 

några företag klarat av att göra via hemsidan och de egna flikarna, däremot har de ofta 

tappat bort sina värden och värderingar när det kommer till rekryteringsannonserna där 

de oftast endast beskrivit tjänsten och arbetsuppgifterna.  

 

Knox och Freeman (2006) påpekar att för att kunna uppnå en intrigerad kommunikation 

som når och lockar de ‖rätta anställda‖ bör marknads- och HR-avdelningen samarbeta 

med utförandet av rekryteringsannonser och annat material som kan tänkas nå 

potentiellt anställda för att på ett enhetligt sätt nå det tilltänkta segmentet av potentiellt 

anställda. (s. 699) Då en enhetlighet inte uppnåtts tolkar uppsatsens författare det som 

att det i dagsläget inte finns ett välfungerande samarbete mellan HR- och 

marknadsavdelningen för något av de granskade företagen. Det teorin diskuterar kring 

HR- och marknadsföringsavdelningen anser uppsatsen författare se i 

rekryteringsannonserna eftersom de genomgående är inriktade på arbetsuppgifter vilket 

kan tolkas som att HR- och marknadsavdelningen inte har det samarbete som bland 

annat Moroko och Uncles (2008) och Ambler och Barrow (1996) förespråkar. Enligt 
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Moroko och Uncles (2008) har HR-avdelningen uppgifter som påminner om 

marknadsavdelningens uppgifter genom att de båda skapar värdeerbjudanden. Ambler 

och Barrow (1996) anser att HR:s roll liknar marknadsföring genom de 

utvecklingsmöjligheter och aktiviteter som ska sammanlänkas med identiteten av 

företaget (s. 188). Genom detta resonemang anser uppsatsens författare att 

rekryteringsannonserna skulle kunna belysa mer än enbart arbetsuppgifter och alltså 

även inkludera information kring företagets kultur och värden. Knox och Freeman 

(2006) anser att företagen behöver utveckla en mer konsekvent 

arbetsgivarvarumärkesimage genom formell och informell kommunikation om 

företagets nyckelbudskap i rekryteringskommunikationen. ( s. 699) Det enda företag av 

de uppsatsens författare granskat som använde sig av riktigt ledig kommun var Google 

med sitt lekfulla språk och slangbegrepp. Enligt Berthon et al. (2005) och de 

Chernatony et al. (2006) är det viktigt för marknadsförare att komma ihåg den interna 

publiken för företagets annonser och framförallt då de egna anställda. De anser att 

anställda influeras av dessa annonser och därför är det viktigt att denna influens är 

positiv. (s. 152; s. 828-830) Då uppsatsens författare upplevde att 

rekryteringsannonserna generellt var intetsägande är det tveksamt om dess influens på 

de anställda är positiv. 

 

Hemsidan ger en möjlighet att kommunicera obegränsad information om organisationen 

och om arbetsuppgifterna. Hemsidan gör även att företaget kan kommunicera sina 

budskap via en rad olika medel och kommunicera informationen till ett stort antal 

människor. (Da Camara, 2006, s. 11) Att detta förhåller sig på detta vis var inget som 

företagen i studien verkat tagit fasta på då det gäller rekryteringsannonserna. IKEA var 

ett av få företag som undersökts som tagit fasta på att olika medel kan användas i 

kommunikationen via hemsidan då de bland annat lagt in ett trivseltest i sin 

kommunikation och små personliga kommentarer från anställda som gav en mer 

informativ bild av vad som kan förväntas av IKEA som arbetsgivare (IKEA, Jobba på 

IKEA, 2010, F). Även Axfood hade tagit fast på att olika medel kan användas genom 

sitt Youtubeklipp som visade hur en möjlig karriärväg inom företaget kan se ut. På detta 

sätt gav klippet en bra och målande bild av både tjänsten i sig och företagskulturen. 

(Axfood, Jobb, 2010, C) Via hemsidan har företaget även en möjlighet att visa upp sitt 

arbetsgivarvarumärke då det är företaget själv som lagt grunden för den 

varumärkesidentitet de genom hemsidan kan förmedla ut internt som externt. Här kan 

företaget visa vad de står för, vad de vill och vad de har för ambitioner.  (Backhaus, 

2004, s. 117; Wallström & Karlsson, 2008, s. 26) Företag som Volkswagen Group 

Sverige har missat denna chans till att själv sätta upp ambitioner och mål och lägga 

grunden till sin varumärkesidentitet vilket uppsatsens författare finner märkligt.  

 

Internetrekrytering var en relativt outforskad aspekt av rekrytering i början av 2000-

talet. (Backhaus, 2004) Trots att tio år gått menar uppsatsens författare att de granskade 

företagen inte ger en bild av att satsa några större resurser på rekryteringsannonsernas 

utformning då annonserna i stort upplevs som väldigt homogena. Allen et al. (2007) 

påstår att de flesta företag idag rapporterar att de använder deras företagshemsida i 

rekryteringssyften (s. 1697) och Backhaus (2004) menar att Internet med åren har 

utvecklats till att bli en av de mest populära källorna till arbetsinformation för 

arbetssökande. Med detta i åtanke anser uppsatsens författare att det är konstigt att de 

granskade företagen inte lägger ner mer tid på eller förstår chansen de har att i 

rekryteringsannonserna även kommunicera sina värden. Allen et al. (2007) anser att det 

bör belysas att de hemsidor som den potentiellt anställde söker sig till, mest troligt är de 
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hemsidor vars företag redan har en positiv image i deras ögon. (s. 1697, 1704) Om det 

förhåller sig på detta vis är inget som uppsatsens författare genom sin studie kan svara 

på. Det finns ett antagande om att Internetanvändare har förväntningar om att finna 

information som är mer än tillräcklig via hemsidor. (Allen et al., 2007, s. 1698) De 

topplacerade företagen visade generellt upp en stor mängd information medan vissa av 

de bottenplacerade företagen som Volkswagen och ICA Banken hade ett betydligt mer 

begränsat kommunikationsinnehåll vilket kan göra att besökarna av några av de 

bottenplacerade företagens hemsidor kan uppleva att förväntningarna bara på grund av 

mängden innehåll går i stöpet. Realistiska arbetsbeskrivningar som förmedlar både 

positivt och negativt rekryteringsinnehåll ökar de anställdas tid på företaget. (Allen et 

al., 2004, s. 147) Av de granskade rekryteringsannonserna var det ingen som tydligt 

presenterade negativt rekryteringsinnehåll. 

 

Forskning har fastslagit att det är arbetsgivaren framgång och företagsbaserande 

egenskaper som skapar igenkänning hos potentiellt anställda. Därför blir det viktigt att 

dessa belyses i den externa kommunikation som omger rekryteringsprocessen. 

Rollspecifika egenskaper som visar vad arbetsuppgifterna innebär är mer sekundärt hos 

de potentiellt anställda. (Moroko & Uncles, 2008, s. 163-164) Kunskap om hur 

innehållet bör vara utformat är en viktig del i rekryteringsprocessen på samma sätt som 

förståelsen för en produkts eller tjänsts attribut är viktig för marknadsföraren. 

(Backhaus, 2004, s. s. 116) Tidiga rekrytringsaktiviteter anses även vara indirekt 

relaterade till intentioner och beslut hos potentiellt anställda genom två dimensioner av 

arbetsgivarvarumärket. Första dimensionen är att den generella attityden mot företaget 

genom den imageuppfattning som den potentiellt anställda har ses som betydande. Som 

andra dimension belyses upplevda jobbegenskaper. (Berthon et al., 2005, s. 154) 

Kommunikationen kring en rekryteringsannons bör därför innehålla företagsbaserad 

information samt en stärkande förmedling av den identitet som formar den potentiellt 

anställdas imageuppfattning. En beskrivning av arbetsuppgifterna är inte lika betydande 

men bör även finnas med. Det vi har sett hos företagens rekrytringsannonser är en 

varierande mängd av företagsbaserad information. I de flesta fall var informationen 

väldigt knapphändig om ens existerande. Men en utförlig beskrivning av arbetsuppgifter 

och tjänsten förekommer däremot alltid oavsett företag. I Dells fall var 

rekryteringsannonserna endast beskrivande av tjänsten och dess arbetsuppgifter, vilket 

innebär att hade inte annonserna legat på hemsidan där övrig information om företaget 

gick att hitta skulle dessa tjänster vara svåra att koppla ihop med företaget genom en 

avsaknad i annonserna av vad företaget står för och kan erbjuda potentiellt anställda. 

Ernst & Youngs rekryteringsannonser sticker ut jämfört med övrigt material via 

hemsidan då de blir väldigt inkonsekventa i vilken information som tas med och hur allt 

beskrivs. Informationen kan ändå gå att koppla till övriga texter från hemsidan men blir 

väldigt mycket fattigare än vad hemsidan i övrigt ger. Att konsekvent inkludera 

företagens värden även i rekryteringsannonserna skulle gynna företaget anser 

uppsatsens författare då annonserna då skulle ge en mer likvärdig bild som företaget ger 

av sig själv via hemsidan. Vad som oftast saknas i rekryteringsannonserna är alltså den 

företagsbaserade delen samt vad företaget kan erbjuda ny anställda. Bland annat IKEA 

hade några rekryteringsannonser som åtminstone redogjorde för företagets vision 

(Arbetsförmedlingen, Hitta lediga jobb, 2010, C). 

 

Huvudaktiviteten när det gäller rekrytering särskilt i de tidiga stegen av 

rekryteringsprocessen är att kommunicera information till de potentiellt anställda om 

arbetet, arbetsvillkor, förväntningar, värden, och klimat för att kunna övertyga de 
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arbetssökande att överväga att vilja bli anställd av företaget. (Allen et al., 2004, s. 144) 

De topplacerade företagen var i regel bättre på att kommunicera denna typ av 

information än de bottenplacerade företagen vilket gör att uppsatsens författare anser att 

de topplacerade företagen möjligen lättare kan övertyga de arbetssökande om att vilja 

bli anställda av företaget. Allen et al. (2007) anser att källors effektivitet skiljer sig 

genom den mängd, typ, riklighet och realism som informationen ger de sökande. (s. 

1698) Barber och Roehling (1993) menar att studier visat att specifik information anses 

viktigare för potentiellt anställda än generell information och därmed bör organisationer 

se till att ge så pass mycket information att den anställda kan bilda sig en bredare 

uppfattning av företaget och dess organisation. (Backhaus, 2004) ICA Banken och 

Volkswagen Group Sverige var de företag som presenterade minst information av de 

studerade företagen. Kommunikationen var i många fall även generell vilket gör att 

uppsatsens författare fick svårt att bilda sig en bredare uppfattning om företagen ifråga.  

 

Utformningen av kommunikationsbudskapet har visats sig ha betydelse för potentiellt 

anställda där vikten av en mer attraktiv text och levande beskrivningar uttryckt på ett 

konkret sätt påverkar läsaren. Även mängden uttryck och språket i annonsen anses ha 

betydelse och budskap som innehåller oväntad och personlig information uttryckt på ett 

förståligt och trovärdigt sätt upplevs som mer attraktiv. Företagen kan i 

rekryteringsannonserna väcka nyfikenhet och intresse genom att använda de rätta orden 

i beskrivningen av företaget och tjänsten och därigenom uppmuntra potentiellt anställda 

att påbörja ansökningsprocessen hos dem som arbetsgivare. (Backhaus, 2004, s. 115-

116) Vad de rätta orden är anser uppsatsens författare är svårt för studien att slå fast. En 

förmåga att ge en mångfald av ledtrådar och en förmåga att ge en upplevelse av 

personalfokusering (värme, personlig närvaro) och språkvariation skiljer rikare från 

svagare media menar Allen et al. (2004, s. 147). När det gäller de undersökta företagen 

stack Google, Swedbank och IKEA ut lite extra med mycket levande beskrivningar och 

värme i sina budskap. Google hade även en rad slangbegrepp och talspråk i sin 

kommunikation som inget av de andra företagen visade upp i samma utsträckning 

(Google, Bolagsinformation, 2010, C). Detta gör att uppsatsens författare tolkar det som 

att IKEA, Google och Swedbank presenterade ett rikt media. 

 

I slutändan ger all kommunikation via hemsidan och rekryteringsannonserarnas löften 

genom arbetsgivarvarumärket. Dessa löften ger förväntningar hos de potentiellt 

anställda inför hur den tilltänkta arbetsplatsen samt arbetsgivaren kan tänkas vara. 

Löftena som företaget ger och den bild som ges av företaget kan alltså ses som ett första 

steg av ett psykologiskt kontrakt som måste levas upp till i senare skeenden. Senare steg 

innebär att ytterligare aspekter tillkommer till det psykologiska kontraktet, som det som 

sägs vid en intervju och vid ett första möte med företaget och dess representanter. 

(Moroko & Uncles, 2008, s. 165) Detta visar på att även om kommunikationen är 

enhetlig på hemsidan kan andra saker spela in som denna studie inte studerat.  

 

de Chernatony et al. (2006) menar att det finns belägg för att entydighet inom 

varumärkeskommunikationen av värden är avgörande oberoende vilken väg/kanal 

värdena kommuniceras. Bara ett enda olämpligt kommunikationselement kan skada hela 

varumärkesvärdets kommunikationsmeddelande. (s. 830) Då i stort sett alla företag i 

studien hade kommunikation som inte upplevdes entydig genom de tre granskade 

kanalerna anser uppsatsens författare att bristfälligheter kan ha uppstått. 
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6.5 Image 
Relationen mellan identitet och image blir väldigt tydlig om man ser på organisationens 

image som involverande av externa åsikter om organisationen men även influerad av de 

interna processerna som formar dess identitet. Detta kan anses som rörligt för läsaren 

men dessa två komponenter är alltså väldigt beroende av varandra. En orsak till att det 

är på detta vis beror på att de anställda även tillhör externa grupper vilket leder till att de 

jämför företagets image med dess identitet. Företag har flera nivåer av interaktion 

mellan interna och externa intressenter vilket leder till att identitet och image dagligen 

möts i olika former av möten. (Hatch & Schultz, 1997) Relationen mellan image och 

identitet kan även förklaras med att image är en bas på mottagarens sida och identiteten 

i sin tur är är sändarens budskap. Imagen anses bestå av varumärkets attityder, 

funktioner och symboliska värden. Varumärkets image anses vara ett resultat av den 

slutsats potentiellt anställda har dragit utifrån den information som de har eller har fått 

om en potentiell arbetsgivare. (Burmann et al., 2009, s. 115)  

Arbetsgivarvarumärkets värden anses komma ur de anställdas och potentiellt anställdas 

uppfattning och berömning av de fördelar företaget kan erbjuda och hur företaget skiljer 

sig från sina konkurrenter. Arbetsgivarvarumärket anses ge värde till de anställda och 

potentiellt anställda genom företagets kultur, identitet och image. Associationerna som 

potentiellt anställda får av arbetsgivarvarumärket bör komma ur både marknadsföring 

och HR aktiviteter. (Ambler & Barrow, 1996, s. 188) Detta kan kopplas samman med 

imagens påverkan på arbetsgivarvarumärket och de potentiellt anställda. Flera olika 

imager påverkar de potentiellt anställda, allt från arbetsgivar-, produkt-, tjänste- och 

företagsvarumärkets image. Arbetsgivarvarumärket anses vara en liten del av 

företagsvarumärket och därför har det betydelse hur imagen ser ut kring företaget men 

även branschen som företaget befinner sig inom kan påverka hur dess image uppfattas. 

Hur mycket och när vilken av dessa imager påverkar den potentiellt anställda är inte helt 

fastställt. (Burmann et al., 2008, s. 161)  

 

Via ett företags hemsida möts den potentiellt anställda av företagets röst om sig själv 

som företag och arbetsgivare. Denna har dock formats av tidigare och nuvarande möten 

med intressenter och därmed skapat den uppfattning företaget har om sig själv. 

Företaget har här själv möjlighet att kommunicera det som de anser är deras identitet 

genom deras värderingar och företagskultur. Det som är svårt att påverka är de 

potentiellt anställdas imageuppfattning av företaget. Uppsatsens författare kan anta att 

potentiellt anställda söker sig till hemsidor vars image upplevs som positiv utifrån ett 

arbetsgivarvarumärke vilket är i linje med vad Belt och Paolillo (1982) diskuterade 

kring arbetsgivarvarumärkets imageförmåga att attrahera potentiellt anställda om 

varumärket upplevdes positivt. Därför blir hemsidan ett viktigt steg i kommunikation 

och bibehållandet av arbetsgivarvarumärkets image då den kan förstärka den 

uppfattning som den sökande redan har. Hemsidan blir ett bra forum för företaget att 

förmedla sin identitet och stärka imagen kring arbetsgivarvarumärket. I stort sett alla de 

undersökta företagen hade lagt till en rad positiva budskap om sig själva men det 

företag som mest tydligt talande om sig själv i positiva termer var Google. De företag 

som presenterade längre beskrivningar om sig själva var främst företagen som placerat 

sig i toppen av Universums 100-lista. Trots hemsidans betydelse som informationskanal 

av arbetsgivarvarumärket och förmedlare av image, anses de anställda inom ett företag 

och andra externa intressenter vara de som framförallt hjälper till att forma 

imageuppfattningen hos potentiellt anställda. Knox och Bickerton (2003) menar det är 

de anställdas agerande samt andra intressenters åsikter som hjälper till att forma 

imageuppfattningen hos intressenterna. Då uppsatsens författare enbart studerat 
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företagens kommunikation via hemsidan och dess rekryteringsannonser och därigenom 

inte haft andra beröringspunkter med företagen är det alltså kommunikationsbudskapen 

och möjliga förkunskaper om företagen som påverkat den imageuppfattning som 

framträtt. 

Igenkänning är något som gynnar ett arbetsgivarvarumärke eftersom det visar att det 

finns en generell uppfattning och attityd gentemot företaget hos potentiellt anställda. 

(Moroko & Uncles, 2008, s. 163-164) Det finns med andra ord en imageuppfattning 

som gör att arbetsgivarvarumärket för ett specifikt företag känns igen. Här kan tidiga 

rekrytringsaktiviteter hjälpa till att bygga upp denna imageuppfattning.  (Berthon et al., 

2005, s. 154) Image har betydelse för rekrytring av potentiellt anställda eftersom den 

bidrar till den första initiala attraktionen. Imagen som potentiellt anställda attraheras av 

är ofta en image som upplevs påminna om den egna självimagen. (Backhaus, 2004, 

s.119) Den egna självimagen bygger på hur man ser sig själv och vilken socialgrupp 

man associeras sig själv med. Detta i sin tur har byggts upp av identiteten som lagt 

grunden till hur man vill uppfattas. (Burmann et al., 2009, s. 114) Belt och Paolillo 

(1982) upptäckte i sin studie att en fördelaktig image är mer attraktiv för arbetssökande 

än en ofördelaktig. Detta resonemang kopplar uppsatsens författare till att det finns 

möjlighet att några av de utvalda företagen har generellt en mer positiv image än de 

andra eller en image som liknar de sökandes självimage som gör att arbetsgivaren blir 

mer attraktiv i deras ögon.  

 

Ett sätt för företag att ge potentiellt anställda en känsla för företagets image är via 

utförliga företagsbeskrivningar. De potentiellt anställda anses använda 

företagsbeskrivningar för att utveckla en egen känsla för företagsimagen och de anses 

reagerar positivt till längre beskrivningar som lägger till positiva attribut om företaget. 

(Gatewood et al., 1993) Ernst & Young är ett av de företag i studien som gett en utförlig 

beskrivning av hur det är att arbeta inom företaget och vilka möjligheter de anställda 

kommer att få. Hemsidans beskrivning av företaget och hur det är att arbeta på företaget 

samt den guide företaget ger sökanden ger en samstämmig och tydlig bild av vad 

företaget har att erbjuda och även förväntar sig av sökanden. Däremot brister företagets 

kommunikation när väl den sökande kommer till rekrytringsannonserna för där blir 

information knapphändig, vilket innebär att företaget genom sitt arbetsgivarvarumärke 

bör ha fångat den sökandes intresse så pass mycket innan annonsen att annonsen inte 

har betydelse för den potentiellt anställda. Risken finns dock att det lätt här kan uppstå 

en spricka i det psykologiska kontraktet som rekryteringsprocessen skapar enligt 

Moroko och Uncles (2008). 

 

Knox och Freeman (2006) menar att signaler som ges genom rekrytering influerar 

imagen av ett arbetsgivarvarumärke och uppfattas som signaler på vad den sökande kan 

förvänta sig av företagets organisation och kultur. (s. 697-698) Då majoriteten av de 

granskade rekryteringsannonserna inte gav några tydliga signaler på vad den sökande 

kan förvänta sig av företagets organisation och kultur anser uppsatsens författare att 

imagen av de utvalda företagens arbetsgivarvarumärke lätt kan uppfattas som diffus och 

otydlig. Genom att arbetsgivarvarumärkets image i ett tidigt skede av 

rekryteringsprocessens kan bli något som hjälper potentiellt anställda att besluta om 

vilken arbetsgivare de önskar söka sig till (Gatewood et al., 1993) ställer sig uppsatsens 

författare frågan om man utifrån detta resonemang kan anta att i alla fall studenter kan 

bli påverkade av den image som visas upp på 100-listan (som uppsatsens författare 

använt sig av), då listan kan anses spegla just ekonomistudenters imageuppfattning och 

styrkan i olika arbetsgivarvarumärken.  
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I denna studie har uppsatsens författare genom de budskap de tagit del av åtminstone 

fått en egen individuell imageuppfattning av vart och ett av de studerade företagen 

vilket överstämmer med de tankar Burmann et al. (2009) har om att det är företagets 

agerande och budskap som formar de externa intressenternas uppfattning av varumärket 

och därmed den image varumärket får genom intressenternas ögon. Varje studerat 

företag har alltså visat upp en individuell image för uppsatsens författare även om vissa 

likheter och gemensamma nämnare finns för företagen som placerat sig i toppen och i 

botten på Universums 100-lista.  
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7. Diskussion 
Under rubriken Diskussion presenterar uppsatsens författare en diskussion kring de 

funna teorierna och det empiriska materialet. 

de Chernatony et al. (2006) menar att det är bra om företaget ser till så att de nyanställda 

verkligen förstår de genuina kärnvärdena av varumärket som inte bara hjälper dem att 

guidas i sitt beteende utan också gör att de uppskattar punkterna som skiljer ut företaget 

från konkurrenterna. (s. 832) Ett flertal av de företag som granskats har punkter som 

skiljer ut dem från konkurrenterna men uppsatsens författare anser att företagen 

generellt skulle kunna tjäna på att lyfta ut dem ännu mer för att öka tydligheten över vad 

som faktiskt skiljer ut företaget mot konkurrenterna och inte minst de närmaste 

konkurrenterna. 

Teorin har visat på att meddelanden om varumärkets värde med regelbundenhet bör 

utvärderas så att de reflekterar de önskade värdena av varumärket. Det fanns företag i 

studien som visade att de möjligen skulle behöva ta fasta på att med större 

regelbundenhet uppdatera sin information då texten på vissa ställen inte uppdaterats på 

flera år. Den dåliga uppdateringen gör att uppsatsens författare även ställer sig frågande 

till om företagets värden verkligen reflekterar de önskade värdena av varumärket.  

 

Det har visat sig svårt för företagen att ge en rättvisande bild av sig själva genom 

arbetsgivarvarumärket och de sökande kan då inta alltid ha så lätt att veta vad företagen 

verkligen står för. Genom att det ofta fanns för knapphändig information om hur det är 

att arbeta på företaget kan hemsidan bli till en plats där företaget kan lägga upp som i 

Axfoods fall korta Youtubeklipp om tjänster, arbetsätt och olika projekt som företaget 

är delaktiga i för att visa vad som händer och sker inom företaget. Detta anser 

uppsatsens författare kan hjälpa den sökande att fastställa vilket företag de vill se som 

framtida arbetsgivare. 

 

Uppsatsen författarna anser att hemsidor är ett bra medium som kan stärka 

arbetsgivarvarumärkets image. Positiv image kring ett arbetsgivarvarumärke anses 

attrahera fler sökanden till företaget och bör därmed inte underskattas. En genomtänkt 

kommunikation ger en bra bild och hjälper till att bilda en uppfattning om företaget. En 

diskussion kan hållas kring hur entydig kommunikation ska vara eller om det är som 

Roper och Davies (2007) argumenterar att det är kontexten som är viktig och att alla 

inte vill ha samma sak ur ett varumärke och därmed bör arbetsgivarvarumärket tala 

direkt till detta segment och endast till detta segment. Enligt deras studie är det viktigare 

att behandla intressenterna efter de behov de har. Detta kan uppsatsen författare ställa 

sig bakom då författarna anser att en alltför generell bild inte inger någon tyngd i de 

beslut som en potentiellt anställd behöver fatta om potentiella arbetsgivare. Däremot 

kan en entydig kommunikation som de Chernatony et al. (2006) förespråkar kring 

värden och vision bakom företaget inte uteslutas ur arbetsgivarvarumärket anser 

uppsatsens författare då kommunikationen bör vara genomgående om än uttryckt på 

olika sätt gentemot olika interna och externa intressenter för att det ska ha den 

bäringskrafts som gör det till verkliga och upplevda värden av alla intressenterna.  

 

Företagets identitet anses ligga till grund för hur företagets kultur och varumärke formas 

och utvecklas. Företagets identitet blir till en plattfrom för företagets 

kommunikationsriktlinjer, rykte och image. Därför anser Balmer (2008) att företagets 
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identitet är aktiv, involverande samt föränderlig och något som aldrig blir helt 

färdigställt. (Balmer, 2008, s. 886) Baserat på detta resonemang anser uppsatsens 

författare att arbetsgivarvarumärket bör följa med de strömmar som finns i samhället 

som gör arbetsgivarvarumärket till ett attraktivt varumärke. Samtidigt får inte företaget 

tappa bort sig själv i denna process eftersom det då kan leda till att företagets 

arbetsgivarvarumärke försvagas om de inte kan leva upp till de löften som varumärket 

ger. De hemsidor uppsatsens författare studerat bör därför förändras och omformas efter 

vad som både speglar företaget genom dess identitet men samtidigt formas efter den 

imageuppfattningen företaget ger hos potentiellt anställda.  
 

Tar uppsatsens författare 100-listan i beräkning kan författarna se att vissa företag har 

hamnat högre upp på listan än andra. Detta skulle kunna bero på att de företag som 

placerat sig högt på listan har en mer framträdande roll gentemot andra företag inom 

samma bransch och att de därmed har en starkare företagsimage eller arbetsgivarimage 

gentemot likande företag i samma bransch.   
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8. Slutsatser 
Under rubriken Slutsatser presenterar uppsatsens författare resultatet av studien som 

framkommit, förslag till framtida forskning inom arbetsgivarvarumärkesområdet och 

inte minst råd till företagen. 
 
8.1 Studiens resultat 
Syftet med studien var att utreda hur den externa kommunikationen av identitet och 

image ser ut ur ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv och för att uppfylla denna 

målsättning använde uppsatsens författare de utvalda företagens egen hemsida och 

rekryteringsannonser som bedömningsgrund på hur kommunikationen ser ut och om det 

finns en röd tråd gällande kommunikationen.  

 

Genom att undersöka tio företag från Universums 100-lista har uppsatsens författare 

skapat en bild av hur den externa kommunikationen ser ut. Listan användas som en 

imageparameter och även en parameter på vilka företag som enligt Universum har ett 

starkt arbetsgivarvarumärke. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att det 

finns många andra imageparametrar som uppsatsens författare hade kunnat använda sig 

av.  

 

Slutsatserna från studien är följande: 

 

 Det finns inte en stark rödtråd gällande den externa kommunikationen rakt 

igenom för något företag i studien. Detta kan tänkas bero på att 

marknadsförings- och HR-avdelningen för de utvalda företagen ännu inte 

utvecklat ett tillräckligt välfungerande samarbete.  
 

 För vissa företag (främst de topplacerade företagen) i studien upplevs den röda 

tråden starkare än för andra företag i studien. Universums 100-lista kan allstå 

sägas ge en hyfsat rättvisande bild av den röda tråd företaget förmedlar genom 

sin externa kommunikation. De tendenser vi sett i studien visar att det inte finns 

någon tydligare röd tråd för produktions- än för tjänsteföretag och vice versa. 

 

 Identiteten kommuniceras generellt på lite olika sätt gällande de studerade 

kommunikationskanalerna. Identiteten framträder generellt starkast under fliken 

‖Om företaget‖ för både företagen i toppen och botten av 100-listan. 

 

 Imagen var svårt att studera genom en innehållsanalys och kräver antagligen 

andra undersökningsmetoder. 

 

 Informationen som presenteras under flikarna ‖Om företaget‖ och ‖Att arbeta på 

företaget‖ kommunicerar i stort en överrensstämmande identitet gällande de 

topplacerade företagen på Universums 100-lista. 

 

 För de bottenplacerade företagen på Universums 100-lista kommunicerade 

ungefär hälften av företagen en överensstämmande identiteten under fliken ‖Om 

företaget‖ och fliken ‖Att arbeta på företaget‖. 

 

 Överlag innehöll de granskade rekryteringsannonserna sällan värderingar, någon 

vision eller affärsidé eller ens någon presentation av företaget i stort vilket 

gjorde att en identitet var svår att upptäcka. 
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 Inget av företagen i studien har visat upp ett tydligt starkt arbetsgivarvarumärke 

utifrån den granskade externa kommunikationen då svaga eller olika identiteter i 

regel trätt fram. 

 

 Uppsatsens författare anser att studien visar på att teorin som använts har rätt i 

att det behövs någon typ av kvalitetskontrollsystem när det gäller servicen som 

ges av HR-avdelningen när framförallt rekryteringsannonserna visat sig i många 

fall ge fattigare och andra bilder av företaget i fråga.  

 

 Då studien visar på att inget av de studerade företagen hade helt 

överensstämmande extern kommunikation anser uppsatsens författare (utan att 

veta hur företagen idag arbetar) att det vore positivt om marknadsavdelningen 

för att göra kommunikationen mer överensstämmande i större utsträckning och 

mer konkret kunde hjälpa företaget och HR-avdelningen att identifiera 

meningsfulla och lönsamma segment inom huvudmarknaden, hitta effektiva 

kommunikationskanaler, leda samstämmigheten av varumärkesbudskapet, 

kontrollera alla huvudmarknadens beröringspunkter och inte minst bidra med 

produktutvecklare.  

 

 Studien har visat att det många gånger varit svårt för företagen att ge en 

överensstämmande bild av sig själva genom den externa 

hemsideskommunikationen vilket gör att de sökande inte alltid kan ha så lätt att 

veta vad företagen verkligen står för.  

 

 Trots att företagen har en möjlighet att väcka nyfikenhet för sitt företag genom 

hemsidan och i rekryteringsannonserna har få företag i studien tagit möjligheten 

på allvar.  

 
8.2 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har främst fokuserat på hur den externa kommunikationen av identitet och 

image ser ut och alltså inte vad som kommuniceras. Vad som kommuniceras har till viss 

del behandlats, men detta har inte analyserats i detalj utan endast fungerat som ett stöd 

till att se hur kommunikationen av identitet och image ser ut. En djupare analys av 

texternas innehåll och äkthet skulle därför vara intressant för en vidare undersökning. 

 

Uppsatsens författare anser att det var svårt studera hur image kommuniceras i denna 

studie då det mer är identiteten som kommuniceras och imagen som upplevs. En studie 

av image hade med fördel till exempel kunnat baseras på en enkät istället för en 

innehållsanalys som blev valet för denna studie. Det finns en möjlighet anser uppsatsens 

författare att imageuppfattningen kan vara mer påverkad av varumärkets historia än vad 

företaget kommunicerar idag, vilket i sig vore intressant att utreda. 
 
Då uppsatsens författare i teorin funnit belägg för att andra saker spelar in även om 

kommunikationen är enhetlig på hemsidan vore det intressant att undersöka alla element 

som ingår i rekryteringsprocessen. 
 
Det vore även intressant att utreda om vissa branscher anses ha starkare image gentemot 

andra branscher och i sådant fall av vilken anledning.  
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Då uppsatsens författare inte har haft möjlighet att tillfullo undersöka imagen hos de 

utvalda företagen vore ett intressant nästa steg att undersöka vad företagens image 

främst är kopplad till, arbetsgivarvarumärket, produkt-/tjänstevarumärket eller 

företagsvarumärket.  
 

Företagen kan i rekryteringsannonserna väcka nyfikenhet och intresse genom att 

använda de rätta orden i beskrivningen av företaget och tjänsten och därigenom 

uppmuntra potentiellt anställda att påbörja ansökningsprocessen hos dem som 

arbetsgivare. Vad de rätta orden är anser uppsatsens författare vore intressant att vidare 

studera.  
 
8.3 Råd till företagen 
Uppsatsens författare anser att det är viktigt att företagets identitet är aktiv och 

involverande samt föränderlig och alltså något som aldrig blir helt färdigställt. Baserat 

på detta bör arbetsgivarvarumärket följa med de strömmar som finns i samhället som 

gör arbetsgivarvarumärket till ett attraktivt varumärke. Samtidigt får inte företaget tappa 

bort sig själva i denna process eftersom det kan leda till att arbetsgivarvarumärket 

försvagas om företaget inte kan leva upp till de löften som varumärket ger.  

 

Visuella element som till exempel Youtubeklipp om tjänster, arbetsätt och olika projekt 

som företaget är delaktiga i skulle med fördel kunna läggas upp på alla företags 

hemsidor för att visa vad som händer och sker inom företaget då studien visat att det 

gällande många företag fanns för knapphändig information om hur det just är att arbeta 

på företaget anser uppsatsens författare.  
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9. Sanningskriterier 
Under rubriken Sanningskriterier diskuterar uppsatsens författare runt studiens trovärdighet 

och äkthet. 

Vissa forskare menar att kvalitativa studier ska bedömas utifrån helt andra kriterier än 

just validitet och reliabilitet som förutsätter att det är möjligt att komma fram till en 

enda och absolut bild av sociala verkligheten. Dessa forskare menar att det kan vara bra 

för kvalitativa studier om forskarna specificerar termer och metoder för att bedöma 

kvalitén i forskningen och även formulerar alternativ till vad reliabilitets- och 

validitetsbegreppen står för då de anser att det kan finnas mer än en hållbar beskrivning 

av verkligheten. Det är just trovärdighet och äkthet som är de grundläggande kriterierna 

för bedömning av en kvalitativ studie menar forskarna. Trovärdigheten betyder att hela 

studien blir utvärderad runt sin tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och bekräfta. (Bryman, 2008, s. 377-380; Bryman & Bell, 2005, s. 

306-308) Uppsatsens författare valde i metodkapitlet att använda sig av reliabilitets- och 

validitetsbegreppen för att främst försäkra kvalitén av datainsamlingen. Uppsatsens 

författare reflekterade där kring att validiteten och reliabiliteten var godtagbar men även 

hur författarna gjorde för att minimera de möjliga kvalitetsdefekterna. Då validitet och 

reliabilitet alltså är mer anpassade för kvantitativa studier har uppsatsens författare i 

detta kapitel valt att diskutera om hela deras kvalitativa studie uppfyller de viktiga 

kriterierna runt trovärdighet och äkthet. 
 
9.1 Trovärdighet 
 
Tillförlitlighet 
Att skapa en tillförlitlighet i resultatet inbegriper både att säkerställa att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som satts upp och att en rapportering sker till de 

personer som är en del av den studerade verkligheten som studerats för att de ska kunna 

bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt vis. (Bryman & Bell 2005, s. 

307) Uppsatsens författare har skapat hög tillförlitlighet av studien genom att använda 

sig av Brymans (2005, s. 226) checklista för att kontrollera att innehållsanalysen utförts 

i linje med de rekommendationer som finns. För att försäkra tillförlitligheten av studien 

ytterligare hade uppsatsens författare även kunnat skicka det empiriska materialet till 

varje undersökt företag för att få en bekräftelse på det funna resultatets korrekthet. Då 

uppsatsens författare ville undersöka hur kommunikation ser ut och inte hur företagen 

önskar eller själva anser att kommunikationen ser ut kändes ett sådant förfarande som 

ett dåligt och missvisande drag vilket bidrog till att inget av studiens utvalda företag 

kontaktades.  

 
Överfarbarhet 
Överförbarheten handlar om huruvida resultatet håller även i en annan kontext eller 

situationen eller i samma kontext men vid ett senare tillfälle. Kvalitativa forskare 

uppmanas att göra uttömmande redogörelser som förser andra personer med en databas 

som de kan använda för att se hur överförbart resultatet är på en annan miljö. Då 

kvalitativa studier ofta utförs på djupet av mindre grupper kan detta kriterium ses som 

ett problem att med en kvalitativ studie kunna uppfylla. (Bryman & Bell 2005, s. 307) I 

denna studie har alltså tio företag undersökts och analyserats på Universums 100-lista. 

Studien har enbart inkluderat tio förhållandevis stora företag vilket gör att resultatet inte 

är applicerbart på mindre företag som kan ha betydligt enklare 

hemsideskommunikationsmöjligheter. Om denna studie skulle utföras i ett annat 
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sammanhang skulle resultatet kanske inte heller bli detsamma då varje företags 

kommunikationsbudskap har studerats specifikt. Webbplatser förändras kontinuerligt 

och en analys kan ha sin grund i information som uppdateras flera gånger efter det att 

datainsamlingen är gjord (Bryman & Bell, 2005, s. 518). Trots att det förhåller sig på 

detta vis känns det däremot mer troligt att samma resultat skulle kunna uppträda om 

studien görs på samma företag men under en annan tid om uppsatsens författare tillåts 

anta att kommunikationsinnehållet inte har förändrats. Att samma resultat skulle 

framträda om studien gjordes under en annan tid är ändå inget uppsatsens författare med 

all säkerhet kan anta då det finns en hög sannolikhet att materialet åtminstone gällande 

några av företagen med regelbundenhet både byts ut och uppdateras.  

 
Pålitlighet 
Pålitligheten handlar om att anta ett granskande synsätt och genom detta säkerställa att 

det skapats en fullstädig och tillgänglig redogörelse genom alla faser av 

forskningsprocessen (problemformuleringen, val av undersökningspersoner, beslut 

angående analysen av data och så vidare). Kollegor kan fungera som granskare av i 

vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är berättigade när undersökningen böjar bli 

färdig. Ett problem med kollegor som bedömer forskarens data är att kvalitativa 

undersökningar generellt genererar så mycket data att det lätt kan bli en för krävande 

uppgift för de flesta att ta sig an. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Då studien har två 

författare och då datainsamlingsmetoden för studien är förhållandevis rak och beskriven 

i detalj i metodkapitlet ansåg inte uppsatsens författare att en utomstående behövdes för 

att säkerställa undersökningsförfarandet. All data som använts finns dessutom att tillgå 

på Internet (som tidigare beskrivits) givet att innehållet på företagens hemsidor och dess 

rekryteringsannonser inte förändrats eller tagits bort. 

 
En möjlighet att styrka och bekräfta  
Detta kriterium handlar om att forskaren utifrån insikten om att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning gör sitt bästa för att säkerställa 

att allt agerande skett i god tro. (Bryman & Bell 2005, s. 307) Uppsatsens författare har 

försökt reducera sin subjektivitet genom att ingående beskriva sin förförståelse och även 

haft den i beaktan under datainsamlingsprocessen. Ett exempel på detta är att uppsatsens 

författare inte försökt stirra sig blinda på kategorischemats rubriker och begrepp utan 

försökt vara öppna för att även andra formuleringar och begrepp för företagen kan 

betyda och kommunicera likvärdiga saker. 
 
9.2 Äkthet 
Äktheten av en kvalitativ studie utvärderas för att kunna undersöka om studiens resultat 

respresenterar en rättvis bild av vad som faktiskt har studerats. (Bryman & Bell 2005, s. 

308) Då de utvalda företagens hemsidor blivit noga genomgångna anser uppsatsens 

författare att studien representerar en rättvis och äkta bild av verkligheten. Den externa 

kommunikation som studerats finns tillgänglig på företagens officiella hemsidor, på 

arbetsformedlingen.se och vakanser.se och är enkel att få tillgång till för den som är 

intresserad av hur den utvalda datainsamlingen sett ut för denna studie. Trots 

noggrannheten gällande datainsamlingen finns det en viss möjlighet att uppsatsens 

författare ändå missat information som borde ingått i innehållsanalysen vilket i sådant 

fall skulle kunnat leda till ett resultat som avviker från verkligheten, med andra ord ett 

orättvist och oäkta resultat. Som beskrivits har riskerna försökts begränsats genom att 

uppsatsens författare försökt vara extra uppmärksamma och konsekventa i 

datainsamlingsprocessen. 
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Bilaga 1. Kategorischema 
 

1. Identitet 

 

1.1 Vision och affärsidé 

1.1.1 Vad vill företaget uppnå; mission, ambitioner och affärsidé 

 

1.2 Företagsattribut (varumärket som organisation) 

1.2.1 Beskrivning av produkten/tjänsten 

1.2.2 Storlek på företaget och lokalisering 

1.2.3 Lönsamhet och framgång av företaget 

 

1.3 Kultur 

1.3.1 Värderingar och normer 

1.3.2 Professionalism 

1.3.3 Historia 

1.3.4 Innovativ arbetsplats 

1.3.4 Arbetsklimat  

1.3.5 Resonemang kring arbete och fritid 

 

1.4 Konkreta arbetssättet 

1.4.1 Företaget i samhället; engagemang i någon riktning 

1.4.2 Avancemang; Hur man växer, träning och utveckling  

1.4.3 Fördelar och förmåner 

 

1.5 Språk och information 

1.5.1 Logisk och mängd information 

1.5.2 Tydlighet 

1.5.3 ‖Slangbegrepp‖  

1.5.4 Trovärdighet genom positiva och negativa budskap 

1.5.5 Värme; personlig närvaro i texten 

1.5.6 Språkvariation; levande beskrivningar 
 

1.6 Övrig kommentarruta 

 

 

 

Identiet – Om företaget Identitet – Att jobba hos 

oss 

 

Identitet –

Rekryteringsannonser  
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Företag + sektor 

 

Identitet ”Om företaget” 

1.1 Vision och affärsidé  

1.1.1 Vad företaget vill uppnå; mission, 
ambitioner och affärsidé 

 

 
 
 

1.2 Företagsattribut  

1.2.1 Beskrivning av produkten/tjänsten  
 

 
 
 

1.2.2 Storlek på företaget och lokalisering 
 

 
 
 

1.2.3 Lönsamhet och framgång av företaget  
 
 

1.3 Kultur  

1.3.1 Värderingar och normer 
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1.3.5 Arbetsklimat  
 
 

1.3.6 Resonemang kring arbete och fritid 
 

 
 
 

1.4 Konkreta arbetssättet  

1.4.1 Engagemang i någon riktning 
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1.5.2 Tydlighet 
 

 
 
 

1.5.3 ”Slangbegrepp”  
 

 
 
 

1.5.4 Trovärdighet genom positiva och 
negativa budskap 
 

 
 
 

1.5.5 Värme, personlig närvaro i texten 
 

 
 
 

1.5.6 Språkvariation, levande beskrivningar 
 

 
 
 

1.6 Övrig kommentarruta  
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1.3.5 Arbetsklimat  
 
 

1.3.6 Resonemang kring arbete och fritid 
 

 
 
 

1.4 Konkreta arbetssättet  

1.4.1 Engagemang i någon riktning 
 

 
 
 

1.4.2 Avancemang: Hur man växer, träning och 
utveckling  
 

 
 
 

1.4.3 Fördelar och förmåner 
 

 
 
 

1.5 Språk och information  

1.5.1 Logisk och mängd information 
 

 
 
 

1.5.2 Tydlighet 
 

 
 
 

1.5.3 ”Slangbegrepp”  
 

 
 
 

1.5.4 Trovärdighet genom positiva och 
negativa budskap 
 

 
 
 

1.5.5 Värme, personlig närvaro i texten 
 

 
 
 

1.5.6 Språkvariation, levande beskrivningar 
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1.1 Vision och affärsidé  

1.1.1 Vad företaget vill uppnå, mission, 
ambitioner och affärsidé 
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1.2 Företagsattribut  

1.2.1 Beskrivning av produkten/tjänsten  
 

 
 
 

1.2.2 Storlek på företaget och lokalisering 
 

 
 
 

1.2.3 Lönsamhet och framgång av företaget  
 
 

1.3 Kultur  

1.3.1 Värderingar och normer 
 
 

 
 

1.3.2 Professionalitet 
 

 
 
 

1.3.3 Historia  
 
 

1.3.4 Innovativ arbetsplats 
 

 
 
 

1.3.5 Arbetsklimat  
 
 

1.3.6 Resonemang kring arbete och fritid 
 

 
 
 

1.4 Konkreta arbetssättet  

1.4.1 Engagemang i någon riktning 
 

 
 
 

1.4.2 Avancemang: Hur man växer, träning och 
utveckling  
 

 
 
 

1.4.3 Fördelar och förmåner 
 

 
 
 

1.5 Språk och information  

1.5.1 Logisk och mängd information 
 

 
 
 

1.5.2 Tydlighet 
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1.5.4 Trovärdighet genom positiva och 
negativa budskap 
 

 
 
 

1.5.5 Värme, personlig närvaro i texten 
 

 
 
 

1.5.6 Språkvariation, levande beskrivningar 
 

 
 
 

1.6 Övrig kommentarruta  
 
 

 

 

 


