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Förord 

Det är flera som hjälpt till och stöttat oss i arbetet med denna uppsats. Vi vill tacka er som 

ställt upp på intervjuer och bidragit med era uppfattningar. Ett stort tack vill vi också rikta till 

vår handledare Gun Sparrhoff som med sin kunskap och sina goda råd varit till stor hjälp 

under arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Industribranschen har idag vissa problem med att attrahera kompetent arbetskraft. Arbetet 

med att bygga ett starkt Employer Brand har därför blivit allt viktigare. Användandet av 

sociala medier har ökat och detta skapar nya möjligheter för företag att marknadsföra sig. 

Frågan är dock om företagen använder denna möjlighet i sitt arbete med Employer Branding. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur industriföretag arbetar med Employer Branding 

genom sociala medier. Metoden som används för att besvara syftet var kvalitativa intervjuer, 

med HR-verksamma inom industribranschenen, och en fenomenografisk ansats. Det som 

eftersöktes var därmed informanternas uppfattning av dessa två fenomen, Employer Branding 

och sociala medier. Det huvudsakliga resultatet var att de intervjuade företagen visserligen 

arbetade med Employer Branding, men att endast ett fåtal använde sig av sociala medier. 

Resursfrågan var den största anledningen till att sociala medier inte användes i den 

utsträckning informanterna önskade. Nästan samtliga informanter ville och såg ett behov i att 

användandet av sociala medier skulle öka då det var ett enkelt sätt att nå ut till många på kort 

tid. Informanterna resonerade även kring risker med sociala medier och vilken information de 

ville publicera på dessa sidor, något som presenteras närmre i rapporten. 

 

Nyckelord: Employer Branding, social media, marketing, social network, human resource 

management, strategic management. 
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Inledning 

Uttrycket och fenomenet Employer Branding har blivit något som fler arbetsgivare och 

organisationer börjat arbeta med. Företag befinner sig idag på en arbetsmarknad där det krävs 

att de sticker ut ur mängden för att kunna locka till sig den mest kompetenta arbetskraften. 

Employer Branding handlar om just det, att marknadsföra sitt företag för att kunna locka till 

sig personal och behålla den befintliga.  

Dagens internetsamhälle och användandet av sociala medier1 bland människor öppnar upp 

nya möjligheter för arbetet med Employer Branding. Enligt en undersökning (SOI2013.se) 

besöker 66 % av Internetanvändarna någon gång ett socialt nätverk. Organisationer som 

befinner sig på ett socialt nätverk och som bedriver ett aktivt Employer Branding arbete torde 

därmed öka sina möjligheter att nå ut till framtida medarbetare.  

I en debattartikel (Corren.se, 2014) skriven av yrkesverksamma inom industri beskrivs deras 

svårigheter med att finna kvalificerad arbetskraft, något som legat till grund för vårt urval.  

Utmaningen ligger i att nå de attraktiva målgrupperna och finna aktiviteter som bidrar till ett 

starkt Employer Brand. Barrow & Mosley (2010) diskuterar hur Employer Branding blivit en 

viktig del av för en organisations överlevnad och hur det handlar om att attrahera, behålla och 

motivera medarbetare. Intresset för industriutbildningar sjunker, enligt våra informanter, och 

det är därför viktigt att på ett tidigt stadie få människor intresserade av arbeten som gynnar 

branschen. Utgångspunkten i denna studie har varit att undersöka hur HR-medarbetare inom 

industribranschen uppfattar fenomenen Employer Branding och sociala medier samt hur de 

arbetar med dessa områden. Information går snabbt att sprida vid användandet av sociala 

medier, vilket kan vara både positivt och negativt ur arbetsgivarsynpunkt. Detta var ytterligare 

en frågeställning som låg till grund för undersökningen, vilket typ av information väljer 

företagen att publicera om man är aktiv på sociala medier. 

Vi gick in i denna studie med uppfattningen att Employer Branding och sociala medier är 

något positivt. Medvetenheten om detta har gjort att vi försökt lägga våra egna värderingar 

och förutfattade meningar åt sidan för att gå in i studien med ett öppet sinne. Detta för att 

kunna utforma frågor och analysera det insamlade materialet utan att lägga in egna 

värderingar i resultatet.  

                                                 
1 Det vi i denna rapport anser vara sociala medier är webbplatser och/eller mobila appar där människor kan 

interagera med varandra i sociala nätverk. Sociala medier, för oss, innefattar internetforum, sociala nätverk och 

bloggar. Exempel på olika typer av sociala medier kan vara Facebook, Twitter, LinkedIn, hemsidor och 

Instagram - för att nämna några. 

http://www.corren.se/asikter/debatt/industrin-behover-utbildad-arbetskraft-6628464-artikel.aspx
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Uppsatsen är skriven med en fenomenografisk metodansats vilket innebär att forskaren är 

intresserad av att samla kunskap kring hur ett fenomen uppfattas av människor och inte kring 

hur något egentligen är (Larsson, 1986). I denna uppsats har vi alltså undersökt hur HR-

verksamma i industribranschen uppfattar fenomenen Employer Branding och sociala medier 

och hur arbetet med dessa kan te sig. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats, beskriva och 

jämföra HR-verksammas, inom industribranschen, uppfattningar om sociala medier och dess 

betydelse för organisationers arbete med Employer Branding.  

Frågeställningar: 

 Hur uppfattas fenomenen Employer Branding och sociala medier av HR-

medarbetarna? 

 Hur används sociala medier i arbetet med Employer Branding? 

 Vilken information om sig själva väljer företagen att publicera? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika organisationerna när det kommer 

till användandet av sociala medier i deras Employer Branding arbete? 

Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras en genomgång av den teori som kommer användas för att 

analysera uppsatsens empiriska material. Först ges en beskrivning av begreppen Employer 

Branding och sociala medier samt en genomgång av teorier kring ämnet. Syftet med detta är 

att beskriva utgångspunkten för uppsatsen samt skapa en förståelse för den koppling som här 

görs mellan Employer Branding och sociala medier. 

Allmänt om Employer Branding och sociala medier 

Simon Barrow och Robert Mosley (2005) beskriver begreppet Employer Branding som en 

samling av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som kommer med en 

anställning hos en arbetsgivare. De menar att huvudsyftet med Employer Branding är att förse 

ledningen med en strategi för att kunna prioritera, öka produktiviteten och förbättra 

rekryteringar, behålla medarbetare och skapa ett engagemang bland de anställda. 

Barrow och Mosley (2005) diskuterar vidare hur Employer Branding blivit en viktig del för 

en organisations överlevnad. Med hjälp av detta kan organisationer säkra kundlojaliteten, öka 
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tillväxten, öka vinsterna och skapa evigt engagemang från de anställda. Ett varumärke 

behöver inte vara mer än en namnbricka och ett löfte om utveckling. Det talar om för dig var 

något kommer ifrån och det bär på en garanti att vad som blivit utlovat å varumärkets vägnar 

kommer bli utfört. Författarna menar fortsättningsvis att varumärket får en påtaglig mening i 

de funktionella fördelarna, men det tenderar också att leverera värde på andra mer subtila och 

komplexa sätt. Känslomässigt engagemang är ett hett ämne på arbetsmarknaden och de 

psykologiska fördelarna associerade med Employer Branding är lika viktiga här som de är för 

produkter och tjänster (Barrow & Mosley, 2005). Barrow och Mosley (2005) skriver att 

människors känslomässiga hängivenhet till en arbetsgivare tenderar att påverkas av det värde 

de erhåller från den totala upplevelsen av arbetet. Detta inkluderat den naturliga 

tillfredsställelsen av de arbetsuppgifter de utför, huruvida de känner sig uppskattade av sina 

kollegor och deras tro på kvalité, syfte och värderingar i organisationen de representerar. 

Barrow och Mosley (2005) beskriver att syftet med Employer Branding-arbete är att de mål 

och värderingar som finns inom företaget, stämmer överens med de värderingar som 

organisationer önskar sända ut till sin omvärld. En stark image kan även leda till ökad 

försäljning. Tester visar att människor ofta betygssätter identiska produkter högre om de 

marknadsförs än om de inte gör det.  

Laick och Dean (2011), å sin sida, menar att Employer Branding omfattar profileringen, 

positioneringen och kommunikationen som en organisation arbetar med för att marknadsföra 

sig som en attraktiv arbetsgivare för de relevanta målgrupperna. Utmaningen, enligt dem, 

ligger i att finna arbetssätt och idéer för att bilda ett varumärke som sedan länge applicerats av 

marknad och av ledningen. Detta i syfte att locka till sig medarbetare och för att marknadsföra 

sig som en framgångsrik arbetsgivare. 

Även Kimpakorn och Tocquer (2010) diskuterar hur Employer Branding spelar en avgörande 

roll för företagets varumärke. De menar att det är viktigt att skilja på företagets varumärke 

och Employer Brand. Employer Brand är organisationens image sett ur anställdas och 

potentiella anställdas perspektiv. De anställdas attityd och beteende är en del av kundens 

totala upplevelse av företaget och det är därför viktigt att de anställda är engagerade i att 

stödja varumärket och att de levererar den bild man vill visa av företaget till sina kunder. 

Kimpakorn & Tocquer (2010) menar att syftet med Employer Branding är att övertyga 

anställda om att organisationen är en bra plats att arbeta på, att behålla dem och att försäkra 

sig om att de förstår organisationens mål och visioner.  
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Girard och Fallery (2010) säger att vi går mot ett samhälle som blir alltmer beroende av 

tillgången till internet, något som leder till nya utmaningar för organisationer och som kräver 

anpassning efter denna utveckling. Författarna beskriver detta som att vi rör oss från 

internettrenden “web 1.0”, vilket innebär användande av karriär- och internetsidor 

innehållandes jobb-annonser och rekryteringssystem, mot “web 2.0”. Web 2.0 är ett uttryck 

för fenomenet sociala medier som öppnar upp för nya möjligheter för både arbetsgivare och 

anställda. Arbetsgivare har nu möjlighet att, med hjälp av sociala medier, som till exempel 

Facebook, My space och YouTube, marknadsföra sig på ett helt nytt sätt. Med verktygen från 

web 2.0 menar Girard och Fallery (2010) att organisationer kan främja djupare samarbeten, ge 

kunder, anställda och potentiella anställda mer utrymme. De kan på ett helt nytt sätt ta del av 

varandras erfarenheter och kunskaper. Forskarna diskuterar vidare hur detta ställer nya krav 

på HR-medarbetare. Dessa nya krav innebär att HR-verksamma bör ha kunskap i 

marknadsföring samt om vilket förhållningssätt företaget ska ha till användandet av sociala 

medier. Det kräver även att företag aktivt arbetar med Employer Branding och få sina 

anställda att dela den bild man vill förmedla ut av sin organisation (Girard & Fallery, 2010). 

Girard och Fallery (2010) menar att Web 2.0 främst leder till fördelar som att företag kan 

skapa ett interaktivt, dynamiskt och kommunikativt HRM-arbete. Med hjälp av web 2.0 är det 

möjligt att utveckla en attraktiv bild av sig själv som arbetsgivare. Utmaningen ligger i att all 

information, bra som dålig, nu blir lättillgänglig för alla som är intresserade av den. 

Arbete med Employer Branding och sociala medier 

Bondarouk, Ruël, Axinia och Arama (2013) beskriver i deras forskning att det finns en 

tvetydighet mellan akademiker och yrkesverksamma HR-medarbetare när det kommer till 

användandet av sociala medier. Akademikerna ansåg att den främsta effekten av detta arbete 

var att finna målgrupper för rekrytering, att marknadsföra sitt varumärke samt utnyttja sociala 

medierna som en kommunikationsväg. De yrkesverksamma såg snarare sin image som 

arbetsgivare, synlighet av företaget och att vara lättillgänglig som de främsta vinsterna av att 

använda sig av sociala medier. De menade att sociala medier erbjöd dem möjligheter för att 

skapa unika Employer Branding strategier.  

Bondarouk et al (2013) diskuterar vidare hur detta i sin tur innebär att HR-medarbetare måste 

förstå marknadsföring och involvera sådana strategier i HRM-arbetet. De beskriver vikten av 

att företag finns på sociala medier då människor idag spenderar mer tid på internet. Vill 

företagen också nå ut till en yngre målgrupp och locka till sig unga medarbetare som till 
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exempel studenter så krävs det, enligt Bondarouk et al (2013), att företagen börjar visa sig på 

Internetsidor där målgruppen finns.  

I en intervjustudie av Lara Moroko och Mark D Uncles (2008) tillfrågades yrkesverksamma 

inom industribranschen om sina uppfattningar om vad de ansåg vara framgångsrika och icke-

framgångsrika Employer Brands. Det som framkom var att framgångsrika Employer Brands 

främst består av två egenskaper: attraktionskraft och riktighet. Det informanterna menade med 

“riktighet” var att det ska finnas en röd tråd mellan företagets Employer Brand, upplevelsen 

av företaget hos de anställda, kulturen och de värderingar som finns på företaget. Moroko & 

Uncles (2008) beskriver att ett företags Employer Brand, på ett positivt eller negativt sätt, kan 

påverka anställdas förväntningar och erfarenheter av organisationen under deras tid vid 

företaget, från att ha attraherats av företaget, genom hela anställningen tills dess de väljer att 

lämna. Företagets Employer Brand fortsätter också att påverka den enskilde individen efter att 

denne avslutat sin anställning då personen antingen kan sprida ett positivt eller ett negativt 

rykte om sin tidigare arbetsplats. 

I en undersökning av Sehgal och Malati (2013) beskrivs Employer Branding som en 

organisations förmåga att fånga dess essens på ett sätt som engagerar medarbetarna och andra 

intressenter. Fenomenet beskrivs som en samling attribut och kvalitéer som gör en 

organisation unik och som lockar till en anställning. Forskarna menar att de anställda är de 

viktigaste interna intressenterna då de spelar en avgörande roll för organisationens överlevnad 

och framgång. Att attrahera och behålla den rätta kompetensen har blivit viktigt för en 

organisations framgång. Sehgal & Malati (2013) beskriver vidare Employer Branding som 

organisationens värdesystem, policys och beteenden i förhållande till att attrahera, motivera 

och behålla den befintliga och potentiella arbetskraften.  

Forskaren Darlene Fichter (2007) diskuterar hur företag kan optimera användandet av sociala 

medier, detta innefattar bland annat vikten av att vara vänlig och mena det som publiceras. 

Hon säger att företag, på sociala medier, inte innehar makten, det är kunden som besitter 

denna. Företag kan endast försöka hålla en god ton genom konversationen. Om en kund 

kommer med klagomål menar hon att det bästa en organisation kan göra är att visa att man 

lyssnar och tar till sig av vad de har att säga.  

Fitcher (2007) beskriver att en organisation måste vara “link-worthy”. Hon menar att 

organisationen inte måste sprida information om sig själv, utan låta publiken sköta detta. Få 

publiken att länka bilder, tävlingar eller annan intressant fakta som man vill få ut om sitt 

företag. Vidare gäller det att hitta de sidor som målgruppen använder sig mest av. Det är 
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sedan upp till företagen att vara aktiv, delta i konversationerna och kommunicera med sina 

mottagare.  

Fitcher (2007) beskriver även vikten av att organisationer arbetar fram en strategi för hur man 

vill använda sig av sociala medier. Att det finns en plan och att kompetent personal, som är 

insatta i användandet, har ansvaret. 

Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) har genomfört forskning som visar att kreativitet, 

psykologiska värden och användandet av sociala medier är positivt relaterade till företagets 

varumärke. Användandet av sociala medier vid arbetet med Employer Branding kan vara 

hjälpfullt för att bygga upp ett gott rykte. Författarna beskriver att detta är en viktig aspekt då 

det finns en tydlig koppling mellan ett gott rykte och förmågan att locka till sig nya 

medarbetare. Sivertzen et al (2013) har också upptäckt att användandet av sociala medier kan 

bli mer effektivt om organisationen fokuserar på de egenskaper som verkar vara av vikt för 

potentiella medarbetare när de överväger en arbetsgivare.  

Även Girard, Fallery och Rodhain (2013) skriver i sin artikel att sociala medier skapar 

möjligheter för organisationer att utveckla varumärket samt att övervaka sitt rykte. Dock säger 

författarna att organisationer måste vara medvetna om att det nya internetbeteendet bland en 

organisations intressenter kräver att de tänker över sina kommunikationsvägar.  

Idag används sociala medier inte enbart som ett komplement till andra rekryteringsverktyg på 

internet utan som ett mer och mer viktigt verktyg vid rekrytering och Employer Branding 

strategier menar Girard et al (2013). 

Informationsspridning  

Att det idag finns information om potentiella arbetsgivare, bra som dålig, lättillgänglig för den 

som vill finna den diskuterar Bondarouk et al (2013) i sin artikel. De uttrycker att det kan få 

förödande konsekvenser för varumärket om missnöjda anställda delar med sig av denna 

uppfattning på internet. Organisationer och HR-medarbetare bör avspegla den verkliga bilden 

av företaget när de använder sig av sociala medier. (Bondarouk et al, 2013). Vikten av att ha 

nöjda anställda tar även Davis (2007) upp i sin artikel. Där diskuterar han hur den interna 

marknadsföringen är minst lika viktig som den externa. Davis (2007) beskriver hur företag, 

genom att aktivt arbeta med sitt interna Employer Brand, kan förebygga att anställda väljer att 

lämna företaget för att söka andra arbeten.  

Laick och Dean (2011) säger att den traditionella företagsbroschyren och företagshemsidan 

inte längre är de främsta marknadsföringsvägarna. Vill arbetssökande och/eller kunder få 
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information om en arbetsgivare används idag andra sökvägar, som exempelvis sociala medier. 

Detta, enligt Laick och Dean (2011), ställer nya krav på HR-medarbetare och det kräver att 

HR-avdelningar intar en proaktiv roll för att skapa en lockande profil i den digitala världen. 

De påtalar även att den demografiska förändringen, vilken innebär att arbetsgivare inte alltid 

kan tillfredsställa sina behov av kompetent personal inom det närliggande området, gör att 

HR-medarbetare måste börja använda sig av nya rekryteringskanaler. Laick och Dean (2011) 

diskuterar att denna spridning har bidragit till att sociala medier utvecklats till en sådan kanal. 

På samma vis använder arbetssökande dessa verktyg för att finna information om potentiella 

arbetsgivare och för att få en bättre bild av hur företagskulturen ser ut. Web 2.0 och sociala 

medier i synnerhet erbjuder transparenta och autentiska vägar till att dela med sig av den 

“sanna verkligheten”.  

Metod 

Studiens design 

Vi valde att studera hur industriföretag arbetar med Employer Branding och sociala medier 

för att vi antog att det var ett ämne som vi, i vår kommande yrkesroll, kommer arbeta med. 

Sociala medier finns numera överallt, i våra datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Enligt en 

undersökning (SOI2013.se) besöker 66 % av Internetanvändarna någon gång ett socialt 

nätverk och spenderar 3,2 timmar i veckan till att besöka dem. Vår upplevelse var att detta 

skapar möjligheter för organisationer att synas. Organisationer kan, tror vi, med hjälp av 

sociala medier skapa ett gott Employer Brand och lyckas attrahera kompetent personal.  

Vi valde en fenomenografisk ansats för att ta reda på hur HR-verksamma uppfattar begreppen 

Employer Branding och sociala medier, samt hur de arbetar med detta. Vi fann det intressant 

att söka informanternas uppfattningar för att bilda kunskap om hur vår framtida yrkeskategori 

resonerar kring detta fenomen.  

Bryman (2011) uttrycker att den kvalitativa forskningsstrategin lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamlingen och analysen av datamaterialet. Vi valde att genomföra en 

kvalitativ studie då vi var intresserade av informanternas egna berättelser och uppfattningar 

kring fenomenen Employer Branding och sociala medier. Bryman (2011) beskriver hur den 

kvantitativa forskningsstrategin i sin tur betonar kvantifiering när det gäller insamling och 

analys av data. Då vårt fokus i denna studie inte låg på att mäta olika företeelser utan snarare 

på att reda ut likheter och skillnader och få ta del av olika beskrivningar av ett fenomen så föll 

vårt val på en kvalitativ studie. Genom intervjuer skulle vi ges möjlighet att ställa öppna 
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frågor som gav dem utrymme att reflektera och ge oss mer uttömmande svar. 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att kunna gå djupare i det valda ämnet. I en 

sådan studie har vi möjligheten att ställa öppna frågor och ge informanterna utrymme att tolka 

och berätta sin uppfattning. Något vi ansåg inte vara möjligt i en kvantitativ studie. Enligt 

Bryman (2011) ges även möjligheten att ställa följdfrågor och därmed bilda ytterligare 

kunskap om informanternas uppfattningar. Den metod som valdes för att samla in material var 

semi-strukturerade intervjuer. Anledningen till detta var att frågorna skulle täcka det 

fokusområde som var intressant för uppdraget, men ändå utgå från informanternas perspektiv. 

Vi skapade en intervjuguide, bestående av tre teman, som var baserade på våra 

forskningsfrågor. Detta för att säkerställa att vi fick in det material som krävdes för att 

besvara vårt syfte.  

Fenomenografi 

Då vårt fokus med denna uppsats var att finna informanternas egna uppfattningar av 

begreppet Employer Branding så valde vi att använda oss av fenomenografi som metodansats. 

Denna analysmetod lämpar sig väl när forskaren vill förstå hur ett fenomen uppfattas av olika 

personer och inte hur något faktiskt är. (Larsson, 1986). 

Larsson (1986) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden handlar om hur man gestaltar 

något, hur man kan göra en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt. 

Fenomenografin som metodansats utgår från att beskriva människors sätt att uppfatta sin 

omvärld.  

Larsson (1986) skriver att den fenomenologiska metodansatsen gör en analys av hur något 

upplevs av människan, så ses fenomenografin som en empirisk grundad beskrivning av olika 

sätt att uppfatta omvärlden. Den är empirisk därför att den utgör ett försök att analysera och 

beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju. Den fenomenografiska 

metodansatsen utgår från hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor och är främst ute 

efter innebörden i denna uppfattning (Larsson, 1986). Vi väljer alltså att beskriva hur något 

framstår för dessa personer och inte hur något egentligen är.  

Enligt Larsson (1986) är det vid arbete med fenomenografi lätt att endast göra en beskrivning 

av hur ett visst fenomen uppfattas och stanna där. Görs endast en beskrivning riskerar den att 

allt för vardaglig och ointressant, och därmed av mindre värde. Att vissa beskrivningar blir 

triviala är många gånger ett resultat av att forskaren nöjt sig med ytliga aspekter av 
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datamaterialet. Forskaren bör därför arbeta för att gå djupare ner i materialet och finna 

djupdimensioner som kan generera ny kunskap om det valda ämnet (Larsson, 1986).  

Urval  

Vi valde att begränsa vår undersökning till industriföretag. Detta för att undersökningen 

utfördes i en stad där flera industrier finns representerade. Vår uppfattning var att dessa 

företag troligen konkurrerar med varandra för att locka till sig ny arbetskraft och är därför en 

intressant bransch att studera. I en debattartikel skriven av verksamma inom industrin 

beskriver också bristen på kvalificerad arbetskraft inom branschen blir större. (Corren.se, 

2014). Skribenterna uttrycker att detta kan bero på att branschen inte lyckats förmedla att 

industrin är en utvecklande och spännande bransch att arbeta inom. Något vi kopplar samman 

med Employer Branding.  

Med detta i åtanke ville vi undersöka om företagen i kommunen arbetar aktivt med sitt 

Employer Brand och om de således lyckats locka till sig och behålla attraktiv arbetskraft.  

De kriterier vi utgick från när vi arbetade med vårt urval var att företagen skulle vara belägna 

inom den valda kommunen samt att de skulle ha minst 100 anställda. Anledningen till att vi 

valde företag med över 100 anställda är vår tro på att dessa företag torde ha resurser till att 

arbeta aktivt med Employer Branding.  

Urvalet gjordes genom att vi listade samtliga industriföretag och därefter undersökt vi hur 

många anställda respektive företag hade. Då undersökningens fokus låg på hur företagen 

arbetade med sitt Employer Brand genom sociala medier så undersökte vi vilka av företagen 

som fanns på ett eller flera sociala medier. Valet att enbart fokusera på företag som redan 

finns på sociala medier gjordes med utgångspunkt i att kunna ta reda på om de är aktiva på de 

sociala medierna samt vilken information de väljer att publicera. 

Slutligen valde vi att intervjua företagens HR-verksamma personer. Anledningen var att det 

ofta är HR som arbetar med rekrytering och att de därför skulle kunna vara insatta i vikten av 

att skapa ett varumärke för att locka till sig viktiga kompetenser.  

Detta resulterade i att sju intervjuer genomfördes. Man kan ställa sig frågande till om detta 

resultat går att generalisera till ett större sammanhang. Om vi genomfört fler intervjuer hade 

vi varit tvungna att bredda vår urvalsgrupp till företag med under 100 anställda vilket hade 

ändrat arbetets utgångspunkt. Vi gjorde antagandet att större företag har mer resurser till att 

arbeta med Employer Branding vilket motiverar varför vi valde att stanna vid sju intervjuer. 

http://www.corren.se/asikter/debatt/industrin-behover-utbildad-arbetskraft-6628464-artikel.aspx
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Vid starten hade vi åtta intervjuer inbokade men på grund av omständigheter blev den sista 

intervjun avbokad. Då vi vid denna tidpunkt redan genomfört de övriga sju intervjuerna kunde 

vi se ett mönster, intervju sex och sju gav oss ingen ny information utan bekräftade det 

material vi redan samlat in. Vi gjorde därmed valet att stanna vid sju intervjuer. 

Något som kan vara problematiskt vid kvalitativa studier är valet av hur många intervjuer som 

ska genomföras. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan urvalet i kvalitativa intervjustudier 

tendera att antingen bli för stort eller för litet och antalet intervjuer ska bestämmas av 

undersökningens syfte. Vi valde att intervjua sju företag då vi utgick från att detta skulle vara 

tillräckligt för att kunna generalisera resultatet samt lokalisera skillnader och likheter mellan 

företagen.  

Datainsamling 

Den metod som valdes för att samla in material var semi-strukturerade intervjuer. Frågorna 

kunde då täcka fokusområdet, men ändå utgå från informanternas perspektiv. Vid semi-

strukturerade intervjuer används specifika teman som ska beröras vid insamlingen av 

materialet (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver fortsättningsvis att det många gånger finns färdiga frågor som ska 

ställas, men det finns även möjlighet för intervjuaren att ställa ytterligare frågor om man 

anknyter till något som intervjupersonen sagt. Detta upplägg gör intervjuprocessen flexibel, 

något som passade uppsatsens ansats. Under arbetet med intervjuguiden låg fokus på att skapa 

frågor med en koppling till det syfte och de forskningsfrågor som var utgångspunkten för 

denna studie. Genom att arbeta på detta sätt kunde vi säkerställa att vi fick den information 

som krävdes för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

Under intervjuerna gjordes valet att båda skulle delta. Den ena ansvarade för intervjun och 

den andra förde anteckningar, övervakade tiden och ställde i slutet eventuella frågor som 

missats. På detta sätt kunde vi säkerställa att vi inte missade viktiga frågor som var av vikt för 

forskningen. Då vi ansvarade över att vara vaksamma på tiden kunde vi även underlätta för 

informanterna att vara fullt närvarande under intervjutillfället och lägga fokus på att svara på 

frågorna. 

Vi valde att inte genomföra någon pilotintervju av en anledning. Vi ansåg att vår 

intervjuguide bestod av tillräckligt öppna frågor och att de skulle ge informanterna 

möjligheten att själva tolka och svara utefter egna preferenser.  
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Enligt Trost (2010) finns både positiva och negativa aspekter med att spela in intervjuer. 

Fördelarna är att inspelade intervjuer ger möjlighet att lyssna på tonfall och ordval samt att 

man ordagrant kan höra vad som sagts. Som intervjuare får man även möjligheten att lära sig 

av sina misstag när man lyssnar till sin egen röst (Trost, 2010). Trost (2010) skriver att det 

alltid finns en risk att informanten blir hämmad eller reserverad då denne blir inspelad, även 

om de själva godkänt det. Fejes och Thornberg (2011) förespråkar att intervjuerna spelas vid 

fenomenografisk forskning, då det är en förutsättning för att analysarbetet ska kunna utföras 

på ett grundligt och tillförlitligt sätt. Vi tog beslutet att spela in intervjuerna, med 

informanternas godkännande, för att kunna ta tillvara på deras åsikter kring det valda ämnet. 

Genom att spela in intervjuerna kunde vi även fokusera på informanten och dennes berättelse 

istället för att fokusera på att anteckna. 

Bearbetning och analys av data 

Enligt Larsson (1986) innebär den fenomenografiska analysprocessen att man låter sin 

förståelse av materialet fördjupas alltmer genom att låta reflektioner och material konfronteras 

mot varandra. Kärnan i analysen är jämförelsen mellan olika svar, man söker ständigt likheter 

och skillnader. Genom jämförelserna framskrider arbetet så att en grov förståelse nyanseras 

och de mer subtila skillnaderna framstår (Larsson, 1986). 

Precis som Larsson (1986) skriver, valde vi att transkribera våra intervjuer och sedan skriva ut 

materialet för att grundligt kunna läsa dem. Larsson (1986) rekommenderar att vid 

genomläsning av intervjuerna stryker för var ett visst fenomen behandlas och att sedan klippa 

ut de styckena och sätta samman dem med samtliga informanters uttalanden kring fenomenet. 

Vi valde att genomföra vår bearbetning på liknande vis. Var för sig läste vi och kategoriserade 

materialet genom att klippa ut stycken och sätta samman likheterna för att skapa en struktur. 

Vi jämförde sedan de olika kategorierna som skapats för att kunna hitta likheter och skillnader 

i vårt resultat.  

En svårighet är, enligt Larsson (1986), att olika kategorisystem kan beskriva samma data och 

det gäller att välja ut det som är väsentligt. Relationen mellan intervjudata och kategorisystem 

torde vara så att kategorisystemet väl beskriver data, det vill säga att varje intervju på ett 

meningsfullt sätt måste kunna inplaceras i någon kategori på ett tillförlitligt sätt (Larsson, 

1986). Att samma data kan inordnas i flera kategorisystem är å andra sidan ingen nackdel, 

utan det är snarare så att värdet av analysen i hög grad är beroende av att forskare kan se ett 

nytt mönster (Larsson, 1986). 
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Larsson (1986) beskriver att det vid utformning av kategorisystem slutligen är två saker som 

är särskilt viktiga. Det första är att kategorisystemet är väl förankrat i intervjumaterialet, det 

andra är att kategorierna är kvalitativt skilda åt, det vill säga att kategorierna inte får 

överlappa varandra. 

Etiska överväganden, trovärdighet och överförbarhet 

I samband med intervjuerna har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska krav 

(Vetenskapsrådet, årtal). Innan varje enskild intervju har informanten fått information om 

syftet med undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Vi har även valt att, i rapporten, 

inte berätta om vilken stad som företagen befinner sig i för att undvika risken för att de ska bli 

igenkända. Vi ansåg också att detta gjorde det enklare att generalisera studien till andra 

liknande städer. Vidare har vi informerat om att alla uppgifter kring informanten behandlas 

konfidentiellt samt att det material som samlas in endast kommer användas för 

forskningsändamålet. (Vetenskapsrådet). 

I resultatredovisningen har vi valt att illusterara informanternas uppfattningar i de olika 

kategorierna genom citat för att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning som 

gjorts av en uppfattning. Citaten är således inte att betrakta som “bevis” för att 

kategorisystemen är de bästa tänkbara eller att det är ett uttryck för vad som finns i det 

samlade intervjumaterialet (Larsson, 1986).  

Bryman (2011) beskriver att man vid kvalitativa undersökningar pratar om hur pålitligt 

resultatet av en undersökning kan sägas vara och att forskaren säkerställer att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Vi försökt 

tillgodose detta genom att grundligt beskriva vårt tillvägagångssätt genom arbetets gång. Vi 

båda deltog vid intervjuerna för att samla upp så mycket av informationen som möjligt. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att vi, i efterhand, skulle kunna göra 

registreringar av informanternas berättelser. Vi kunde därmed lyssna på inspelningarna flera 

gånger för att försäkra oss om att informanternas svar uppfattades korrekt.  

Bryman (2011) menar att det främsta intresset för kvalitativa forskare inte är att mäta något, 

han diskuterar istället begreppet trovärdighet. Att forskningen genomförts enligt de regler som 

finns och att man rapporterar resultatet av undersökningen till de som studerats för att dessa 

ska kunna bekräfta att man uppfattat deras verklighet på rätt sätt. Bryman (2011) diskuterar 

även överförbarhet, huruvida resultatet går att generalisera till andra sociala miljöer och 

situationer. Den avgörande frågan är inte om resultaten kan generaliseras till ett vidare 
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sammanhang utan hur pass bra de teoretiska påståenden är som forskaren kan generera utifrån 

resultaten. Det är med andra ord kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på 

grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten. 

(Bryman, 2011). I urvalet har vi försökt avgränsa oss till en likvärdig grupp informanter för 

att vårt resultat, i viss mån, skulle kunna generaliseras till andra organisationer. Med hjälp av 

vår forskningsgenomgång har vi funnit teorier som stödjer upp vår analys och diskussion av 

det insamlade materialet för att upprätthålla en god kvalité.   

Resultat 

Allmänt om Employer Branding och sociala medier 

Informanterna definierar Employer Branding som något man gör för att attrahera arbetskraft. 

Ett Employer Brand utgör den bild som utomstående har av företaget och som gör att de 

väljer just dem som arbetsgivare. En informant definierar det som en samlad strategi för hur 

man vill förbättra sitt varumärke samtidigt som en annan uppger att de inte använder sig av 

just begreppet Employer Branding men att det är ett område de arbetar med. Några av 

informanterna uttrycker också att arbetet med Employer Branding kan ske både internt och 

externt. 

Jag skulle säga att Employer Branding är, vi ser de väl egentligen på två sätt, dels 

internt och även externt ut mot potentiella medarbetare. Internt så handlar de ju om att 

få medarbetarna att vara våra ambassadörer och tycka att de här är ett bra företag å 

jobba på. Externt är det de aktiviteter vi gör utåt. (Informant 4). 

Sociala medier beskriver informanterna i termer av Facebook, Twitter, Instagram och Linked 

In. Flertalet av informanterna är i uppstarten av användandet av sociala medier och ett 

återkommande tema är att man ser ett behov av att finnas på dessa sidor. Resursfrågan är dock 

avgörande för hur mycket arbete man kan lägga ner på området. Viljan att finnas på sociala 

medier är främst för att nå ut till yngre målgrupper, som exempelvis studenter, för att möta 

upp stundande pensionsavgångar. En av informanterna uppger att de inte arbetar med sociala 

medier på grund av att de ännu inte sett behovet för det. Vidare menar informanten att de 

kanske kan överväga att starta upp detta arbete den dag de känner att behovet finns. Även här 

är resurs- och tidsfaktorer anledningen till att det inte är ett prioriterat område i dagens läge. 

Det är liksom i sin linda därför att vi har en ganska liten administrativ organisation 

[…]Det går inte att någon bara kommer på att nu ska vi finnas på Twitter eller på 
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Facebook. Vi har ju en profil som vi måste värna om så det måste ju ske under ordnade 

förhållanden. (Informant 1). 

Det framkommer hos tre av informanterna att man inte arbetar aktivt med sociala medier idag 

på grund av att man befinner sig i en konservativ bransch. 

Arbete med Employer Branding och sociala medier 

Då flertalet av informanterna inte använde sig av sociala medier redovisas under denna rubrik 

även företagens övriga arbete med Employer Branding. Dock kommer informanternas tankar 

och funderingar kring sociala medier att redovisas. 

De företag som använder sig av sociala medier uppger att det främst handlar om att 

marknadsföra sitt företag och i rekryteringssyfte. Två informanter uppger vikten av att 

uppdatera sig på de sociala medierna när man bestämt sig för att vara aktiv på de olika 

medierna. De menar att det ger en dålig bild av företaget om man finns där men sedan inte 

uppdaterar sin profil.  

De informanter som använder sig av sociala medier i sitt arbete med Employer Branding 

berättade, att de använde detta för att kunna nå ut till så många som möjligt på väldigt kort tid. 

De uttrycker också att sociala medier är ett bra sätt att nå ut till studenter och en yngre 

målgrupp. En målgrupp de tycker är svår att nå. 

Det gäller ju att hitta dom webbsidor som man tror studenterna tittar på. Men överlag 

tycker jag att det är jättesvårt att nå studenter. (Informant 3). 

Under intervjuerna ombads informanterna berätta om hur de arbetar med Employer Branding. 

Det som framkom var vikten av att inte enbart genomföra externa aktiviteter utan att även 

genomföra ett internt Employer Branding arbete. Informanterna menade att deras anställda är 

de bästa marknadsförarna för företaget. De framhöll att om personalen trivs och mår bra på 

sin arbetsplats kommer medarbetarna berätta om detta för familj, vänner och bekanta. 

Man har hört ganska ofta att folk fått veta att det är trevligt att arbeta hos oss. Det är 

också en form av Employer Branding, dock mer indirekt. Där gäller det ju att våra 

anställda har bra arbetsvillkor och mår bra så att de kan rekommendera andra att söka 

sig till oss. (Informant 3). 

De interna aktiviteterna varierade en del mellan de olika företagen. De vanligaste var dock; 

friskvårdbidrag, bruttolöneavdrag, möjlighet att hyra fritidsstugor samt möjligheter till 

utbildningar och kompetensutveckling inom företaget. Informanterna uttryckte även att det 
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var viktigt att uppdatera medarbetarna om det externa Employer Branding arbetet som 

genomförs. På så sätt känner sig personalen delaktiga och det kan leda till trivsel på 

arbetsplatsen. 

Det är väldigt viktigt att hålla personalen à jour med vad vi gör på de olika 

avdelningarna också. Att vi liksom certifierat oss inom det området, att vi haft studenter 

på studiebesök och visa att vi ligger i framkant, så att man får den här positiva bilden. 

(Informant 2). 

För nästan alla informanter var det viktigt att möta studenter och framtida medarbetare under 

olika typer av aktiviteter. Arbetsmarknadsmässor, branschträffar och liknande var något som 

informanterna lyfte som viktigt att delta vid för att skapa sig ett bra Employer Brand. De 

upplever dock att det är svårt att se några direkta effekter efter att de deltagit vid exempelvis 

en arbetsmarknadsmässa. Aktiviteterna ger dem dock möjlighet att skapa relationer till 

framtida medarbetare och effekterna kommer efter något år då företaget deltagit vid flera 

tillfällen. 

Vi försöker ju åka ut och visa upp oss på till exempel universitet och högskolor och 

finnas på deras event så mycket som möjligt. (Informant 1). 

Den största anledningen till att företagen arbetar med Employer Branding var att de, även om 

det inte var ett problem för tillfället, ser ett behov av att kunna rekrytera rätt personal i 

framtiden. Informanterna uttryckte att det är viktigt att även ha en plan för framtiden, en 

framtid där det för vissa företag hägrar stora pensionsavgångar på tjänster som måste 

tillsättas. 

I vår produktion tar det kanske två till tre år innan man kan köra en maskin själv, så en 

rekrytering är en stor investering för oss. […]men om vi tänker oss att vi ska anställa 

någon för alla som går i pension, då behöver vi anställa en person i månaden fram till 

år 2025, det är en utmaning. (Informant 2). 

Flera av informanterna har också ett nära samarbete med utbildningar som examinerar den 

arbetskraft de har störst behov av i framtiden. Anledningen var att företagen vill skapa en 

relation till dessa studenter tidigt genom att följa dem under deras studietid för att sedan 

underlätta rekryteringsarbetet. 

Vi har även ett samarbete med processoperatörsprogrammet som vi har tillsammans 

med andra företag i regionen. Då tar vi emot dom på praktik, sommarjobb, 
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examensarbeten och sedan något som kallas för traineeår efter att de avslutat 

utbildningen. (Informant 7). 

Vidare diskuterar informanterna vikten av att stötta grundskoleutbildningar som finns inom 

kommunen för att få fler ungdomar intresserade av natur- och teknikämnen, kunskaper som 

ofta krävs inom industribranschen. Informanterna lyfter att det är viktigt att marknadsföra 

dessa ämnen redan i grundskolan för att, i ett långsiktigt perspektiv, kunna rekrytera bra 

kompetens i framtiden. Denna typ av arbete sker ofta i samarbete mellan flera olika företag 

för att tillsammans verka för en bra framtid inom industrin. 

Förut var det många som sökte industriprogrammet men det har minskat eftersom, nu 

på slutet har det varit kris kan man säga. […]Vi är en industristad och vi behöver ju 

den här kompetensen. Därför har vi och ett antal av andra arbetsgivare försökt sitta 

med i grupper för att hjälpa till och öka intresset och få årskurs nio att söka den här 

utbildningen. (Informant 6). 

Några av företagen började arbeta med Employer Branding då de upptäckte att företaget var 

relativt okänt för den arbetskraft de ville attrahera. De menade att om de inte är kända för 

exempelvis de studenter som utbildar sig inom området företaget befinner sig inom, kommer 

det bli svårare och svårare med tiden att rekrytera konkurrenskraftig personal. 

Vi började åka runt på sådana studentevent lite överallt. Då åkte vi till bland annat till 

en universitetsstad i närheten och kände att här borde de ju veta vilka vi är, också hade 

dom inte en aning om vilket företag vi var. Vi upptäckte sedan att vi inte ens var 

speciellt kända för folket i vår egen kommun. (Informant 1). 

Informationsspridning 

Det råder skilda uppfattningar bland informanterna om vilka kanaler som är de mest effektiva 

för informationsspridning samt vilken typ av information man väljer att publicera. När det 

kommer till användandet av sociala medier uppger de flesta att de skulle vilja använda detta i 

rekryteringssyfte samt för att lägga ut allmän information om företaget.  

Det är lite blandat. När vi har lediga jobb och tjänster som vi rekryterar vi så är det en 

självklar nyhet. Det kan vara filmer vi har, dels för att förmedla hur det är att jobba här 

eller skapa en känsla för vårt företag och vad vi gör i det stora hela. (Informant 5). 

Vissa av informanterna använder sig av lokala tidningar när de rekryterar och uppger att detta 

fungerar för dem. Andra har valt att överge tidningar då detta inte varit en effektiv kanal. En 
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informant beskriver att de inte använder sig av lokaltidningen för att det är den mest effektiva 

kanalen, utan för att visa att det går bra för företaget. Denne menar att det skapar en trygghet 

på bygden och sänder ut en stabil bild av företaget.  

Vi visar att vi söker personal för att visa att vi är framgångsrika och kan rekrytera. Det 

sänder signaler, det är ju inte bara för att rekrytera. Det känns ju naturligt för oss att, 

att annonsera i lokaltidningen då till exempel. (Informant 2). 

En informant resonerar kring vikten av att anpassa informationen efter mottagaren. Denne 

menar att de kanaler man väljer och hur informationen läggs fram skiljer sig åt beroende på 

målgrupp. Samma informant uttrycker att den information som publiceras ska stämma 

överens med verkligheten. Gör den inte det så riskerar man ett dåligt rykte på grund av att 

företaget målar upp en osann bild och vilseleder människor.  

Det ger ju liksom ingenting om vi marknadsför oss som en så jävla bra arbetsgivare 

också tar vi inte emot examens-jobb eller ferieanställningar. (Informant 1). 

Ett ökat användande av sociala medier, uppger informanterna, ställer högre krav på både 

arbetsgivare och arbetstagare. Vissa av informanterna har haft incidenter med anställda som 

lagt ut information som går emot arbetsgivarens riktlinjer. En informant nämner att det är 

viktigt att det finns tydliga riktlinjer så anställda vet vilken information som får publiceras på 

dessa medier. Att anställda kan skriva och/eller lägga ut bilder om företaget har lett till att 

flera av företagen arbetat fram en IT-policy som reglerar detta område. Några har gjort det i 

förebyggande syfte då information numera sprids i rekordfart och att de vill undvika 

missförstånd och problem i framtiden. 

Det är också en fråga som är väldigt aktuell för oss. Vi försöker skriva om våra interna 

rutiner, rutiner som ska uppdateras. Och då måste vi även uppdatera dem med hur och 

vad man skriver på sociala medier och att, ja var och en får skriva vad man vill, men att 

man inte ska skriva negativa saker som sin arbetsgivare. (Informant 7). 

Analys 

Allmänt om Employer Branding och sociala medier 

Informanterna definierar begreppet Employer Branding som att marknadsföra sig genom olika 

aktiviteter, att framställa sig som en attraktiv arbetsgivare och lyckas attrahera kompetenta 

medarbetare. Denna uppfattning delas av Laick och Dean (2011) som menar att Employer 
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Branding är att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare för relevanta målgrupper. 

Författarna uttrycker att utmaningen i marknadsföringsarbetet är att finna ett arbetssätt och en 

idé som hjälper organisationen att framställa sig som en bra arbetsgivare, något som bekräftas 

av informanterna. Flertalet av informanterna har studenter som den främsta målgruppen i sitt 

arbete med Empoyer Branding. De uttrycker att denna grupp är svår att nå och de olika 

aktiviteter som genomförts har gett blandade resultat.  

I en undersökning utförd av Bondarouk et al (2013) fann man att yrkesverksamma inom HR 

såg sin image som arbetsgivare, synligheten av företaget och att vara lättillgängliga som de 

främsta fördelarna vid användandet av sociala medier. Denna uppfattning delas av flertalet 

informanter men de uppger att det finns en brist på resurser för att kunna arbeta aktivt med 

sociala medier. Informanterna uttrycker att det är mer skadligt att finnas på sociala medier 

men inte vara aktiv, än att inte finnas där alls. Precis som Bondarouk et al (2013) uttrycker, så 

anser informanterna att sociala medier är ett bra verktyg för att nå ut till studenter och en 

yngre målgrupp. Informanterna berättar också att en fördel med sociala medier är att de på ett 

effektivt sätt kan nå ut till väldigt många människor på kort tid.  

Arbete med Employer Branding och sociala medier 

Flera av informanterna uttrycker att de inte arbetar aktivt med sociala medier för tillfället. De 

berättar dock att det är ett arbete de vill påbörja och arbeta med i framtiden då det är ett 

effektivt sätt att marknadsföra sig på. Girard och Fallery (2010) bekräftar i sin artikel att 

sociala medier och web 2.0 öppnar upp nya möjligheter för företag att marknadsföra sig. Att 

använda sig av sociala medier kan, enligt författarna, hjälpa organisationer att främja djupare 

samarbeten, ge kunder, anställda och potentiella anställda mer utrymme att ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper.  

De externa aktiviteterna består främst i att delta vid arbetsmarknadsmässor, branschträffar 

samt olika typer av samarbeten med skolor och specifika utbildningar. Arbetet genomförs 

främst för att framstå som en attraktiv arbetsgivare och för att, i ett längre perspektiv, ha 

lättare att rekrytera rätt kompetens. Sehgal och Malati (2013) diskuterar Employer Branding 

som en organisations förmåga att fånga företagets essens på ett sätt som engagerar olika 

intressenter. Fortsättningsvis uttrycker forskarna hur viktigt det är för företag att attrahera och 

behålla den rätta kompetensen för att nå framgång.  

Att hitta rätt aktivitet som ger ett mätbart resultat säger informanterna är en utmaning. 

Svårigheten med att hitta rätt aktivitet för att nå ut till sin målgrupp kan ha ett samband med 



 23 

vilka signaler som just den aktiviteten sänder ut till mottagarna. Även om organisationer hittar 

bra aktiviteter som når den tilltänkta målgruppen på ett framgångsrikt sätt, vilka problem kan 

uppstå om exempelvis målgruppen tycker det var fel sorts aktivitet eller att den sker i fel 

forum? Kan organisationen i fråga då se på aktiviteten som lyckad då man lyckats nå den 

tilltänkta målgruppen, eller är den misslyckad då målgruppen inte finner aktiviteten ”lyckad”?  

Under intervjuerna framkommer det att informanterna arbetar på olika sätt med Employer 

Branding internt och externt. Det interna arbetet präglas av olika typer av förmåner för de 

anställda. Dessa förmåner varierade mellan företagen men de vanligaste var friskvårdbidrag, 

bruttolöneavdrag, möjlighet att hyra fritidsstugor samt att det finns möjligheter till 

utbildningar och kompetensutveckling inom företaget. Det gemensamma för företagen är att 

dessa förmåner finns för att få personalen att må bra och trivas på sin arbetsplats.  

Davis (2007) menar att ett aktivt internt arbete kan leda till att de anställda stannar kvar på 

företaget istället för att söka sig vidare till andra organisationer. Informanterna uttrycker, å sin 

sida, att de främst arbetar med Employer Branding internt för att få medarbetarna att tala gott 

om företaget och sprida ett gott rykte. Kimpakorn & Toquer (2010) beskriver hur de 

anställdas attityd är en del av kundens upplevelse och att det därför är viktigt att de anställda 

är engagerade och delar den bild man vill visa av organisationen. Kimpakorn & Toquer 

(2010) menar att Employer Branding handlar om att locka till sig personal, behålla dem och få 

dem att dela organisationens mål och visioner. Även Barrow & Mosley (2005) delar denna 

bild. De lyfter att Employer Branding består av olika beståndsdelar som en organisation kan 

arbeta med för att locka till sig, behålla och engagera sin personal. Bland annat att faktorer 

som uppskattning av kollegor och deras tro på kvalité, syfte och värderingar i organisationen 

de representerar. Barrow & Mosley (2005) diskuterar vidare att Employer Branding handlar 

om att de mål och värderingar som finns inom företaget stämmer överens med de värderingar 

som organisationer önskar sända ut till sin omvärld.  

När det kommer till det interna arbetet med Employer Branding finns det tydliga skillnader 

mellan informanternas uppgifter och forskningen. Informanterna berättar att Employer 

Branding internt främst handlar om förmåner och utvecklingsmöjligheter inom företaget. 

Forskning pekar istället på vikten av att de anställda delar företagets mål och visioner och att 

företagets värderingar ska stämma överens med bilden utåt. Moroko och Uncles (2008) säger 

att ett bra Employer Brand har en röd tråd genom företagets Employer Brand, upplevelsen av 

företaget hos de anställda samt kulturen och de värderingar som finns på företaget. Forskning 

har inte antytt att ett bra internt arbete med Employer Brand handlar om att de anställda ska ha 
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flertalet förmåner. Hur kan det då komma sig att det nästan är enbart så de intervjuade 

företagen arbetar? Att arbeta enbart med förmåner liknar mer ett belöningssystem än ett arbete 

med Employer Branding. 

Informationsspridning 

Sivertzen et al (2013) beskriver att användandet av sociala medier är positivt relaterat till 

företagets varumärke och som leder till att företag, på ett enkelt sätt, kan locka till sig 

arbetskraft. Detta bekräftas av informanterna som främst vill använda de sociala medierna i 

ett rekryteringssyfte. De uttrycker också att information om företaget publiceras för att skapa 

en känsla för företaget och en förståelse för hur de arbetar. Girard et al (2013) bekräftar att 

sociala medier skapar möjligheter, men uttrycker även vikten av att välja och tänka över sina 

kommunikationsvägar. En av informanterna berättar att de även använder sig av 

lokaltidningen vid exempelvis rekrytering. Anledningen till det medievalet var att det skapar 

en trygghet för bygden och att det sänder ut en stabil bild av företaget när de kan rekrytera. 

Det är enbart två informanter som använder sig av lokaltidningen för att sprida information, 

de övriga företag har slutat med detta då det inget gett några effekter.  

Laick och Dean (2011) beskriver i sin artikel att de traditionella företagsbroschyrerna och 

företagshemsidor inte längre är de främsta marknadsföringsvägarna. Vill exempelvis 

arbetssökande få information om arbetsgivaren används idag andra sökvägar så som sociala 

medier. Detta diskuterar Fichter (2007) i sin artikel, att företag vinner på att skapa en tydlig 

strategi för sitt arbete med sociala medier. Detta arbete innefattar bland annat att befinna sig 

på de medier där man främst når sin målgrupp. Även att man som organisation finns 

tillgänglig på sociala medier för att kunna kommunicera med till exempel kunder och visa att 

man lyssnar på vad de har att säga. 

Informanterna beskriver även faran med sociala medier. Idag kan vem som helst publicera 

vad de vill om företaget de arbetar på och den information som sprids är inte alltid positiv. 

Detta diskuterar även Bondarouk et al (2013). De uttrycker att det idag finns information om 

potentiella arbetsgivare, bra som dålig, lättillgängligt för den som vill finna den. Om 

missnöjda medarbetare delar med sig av sitt missnöje på Internet kan det få förödande 

konsekvenser. Medvetna om detta har flertalet av informanterna infört en IT-policy som berör 

detta ämne, andra var i uppstarten av ett sådant arbete. Informanterna diskuterar även att 

medarbetarna har rätt till ett privatliv där de ska ha möjligheten att själva välja vad de vill 
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publicera på exempelvis privata Facebooksidor. Företagen måste finna ett sätt att reglera vad 

om skrivs på sociala medier utan att kränka medarbetarens fria rätt att uttrycka sig.   

En informant beskriver vikten av att den information som kommuniceras ska stämma överens 

med verkligheten för att inte vilseleda människor. Laick och Dean (2011) diskuterar att 

sociala medier skapar möjligheter för företag att dela med sig av ”den sanna” verkligheten av 

företaget. Även Bondarouk et al (2013) tar upp detta i sin artikel, att organisationer bör 

avspegla den verkliga bilden. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vår utgångspunkt i uppsatsen har varit att undersöka hur och om industriföretag använder sig 

av sociala medier i sitt arbete med Employer Branding. Det huvudsakliga resultatet tyder på 

att många av informanterna arbetar med Employer Branding men endast ett fåtal använder sig 

av sociala medier. Anledningen till detta är främst en resursfråga. Informanterna ser behovet 

av att befinna sig på sociala medier men det är ett område som är svårt att prioritera på grund 

av tidsbrist. Främst vill informanterna använda sig av sociala medier i ett rekryteringssyfte. 

Vidare diskuterar informanterna att det dock finns risker med det ökade användandet av 

sociala medier. Organisationen måste vara aktiv på de sidor man går med i för att skapa ett 

gott rykte om sig själv som arbetsgivare. Informanterna beskriver istället sitt arbete med 

Employer Branding som en rad aktiviteter, både internt och externt. De har valt att fokusera 

på studentaktiviteter, branschträffar och liknande. Det interna arbetet handlar främst olika 

typer av förmåner som de anställda får ta del av, med förhoppningen att detta ska bidra till 

bättre trivsel och att medarbetarna väljer att stanna på företaget.   

En annan fråga som väcks är hur man hanterar att information, positiv som negativ, om 

organisationen nu sprids i en mycket större utsträckning. En central skillnad mellan 

informanterna är att några av dem har tydliga strategier för arbetet med Employer Branding 

medan andra inte arbetar lika aktivt. Något annat som skiljer informanterna åt är de skilda 

uppfattningarna om vilka kanaler som är de mest effektiva för informationsspridning. Några 

av dem använder sig av de lokala tidningarna medan andra valt bort detta då de har en motsatt 

uppfattning. Gemensamt för organisationerna är att alla har en ambition att använda sig mer 

av sociala medier och att de ser ett behov av detta i framtiden.  
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Metoddiskussion 

Problem som skulle kunna uppstå kring urvalet är att det gjordes utifrån våra egna förutfattade 

meningar om hur ett företag med ett visst antal anställda arbetar. Det finns också en risk att de 

HR-verksamma inte skulle vara insatta i denna typ av marknadsföringsarbete utan att denna 

arbetsuppgift ligger på en annan avdelning inom organisationen eller helt enkelt inte 

prioriteras. Det finns också en risk att flera av företagen enbart finns på sociala medier utan att 

de faktiskt använder sig av sådana forum, eller att företaget är en del av en större koncern som 

sköter detta arbete i en annan stad eller ett annat land. Vi anser att om företagen inte arbetar 

aktivt med sociala medier kunde vi istället fokusera på deras tankar kring detta fenomen och 

om de ser något behov av ett sådant arbete i framtiden.  

Det finns också alltid en risk att spela in intervjuer då informanten kan bli hämmad. Vi anser 

dock att det är viktigt för oss att kunna transkribera och ta vara på allt material vid 

sammanställningen av resultatet. Detta för att kunna ge en trovärdig bild av informanternas 

uppfattningar.  

Vi gjorde valet att båda skulle delta vid intervjuerna. Det finns vissa nackdelar med detta 

beslut. Risken fanns att informanten skulle känna sig i underläge på grund av vi var två 

personer under intervjun. Vi beslutade oss dock för att båda skulle delta då informanterna var 

medvetna om att vi var två studenter som skrev tillsammans. Informanterna blev även 

tillfrågade i början av intervjuerna om de gav sitt godkännande till att vi båda deltog, något 

alla gav sitt medgivande till.  

Vi valde att inte genomföra någon pilotintervju. Vi ansåg att vår intervjuguide bestod av 

öppna frågor och att de skulle ge informanterna möjligheten att själva tolka och svara utefter 

egna preferenser. Det finns för- och nackdelar med detta beslut men efter noga överväganden 

så beslutade vi oss gemensamt för att detta var rätt väg att gå för oss. Risken fanns att frågor 

skulle vara felformulerade eller att vi missat någon frågeställning som kunde vara av vikt för 

arbetet. Då vi använde oss av öppna frågor och en semi-strukturerad intervjuguide så ansåg vi 

dock att detta skulle gå att undvika. En annan aspekt som vägde upp vårt beslut var att vi 

valde att bägge delta vid intervjutillfällena, genom detta så kunde den av oss som antecknade 

under intervjun fånga upp information som annars skulle gått till spillo.  

Vi vill även tydliggöra att vi går in i denna studie med åsikten om att Employer Branding och 

sociala medier är något positivt. Vår medvetenhet om detta har gjort att vi försökt undvika att 

lägga in egna värderingar och vinkla frågor för att få ett bekräftande svar från informanterna. 
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Detta genom att använda oss av öppna frågor som ger informanterna möjligheten att själva 

tolka och beskriva sin uppfattning om dessa två fenomen.  

Vi tillhör en generation där användandet av sociala medier är en stor del av vardagen, man är 

ständigt uppkopplad mot till exempel Facebook, Instagram och Twitter. Utifrån detta gjorde 

vi antagandet att organisationer använder sig aktivt av olika sociala medier. Dessa förutfattade 

meningar förkastades till viss del. Informanterna uppgav å ena sidan att de såg behovet av att 

öka användandet av de här kanalerna, men att arbetet för tillfället inte är lika gediget som vi 

trodde. Kanske beror detta på att det för oss är en naturlig del av vardagen men att det inom 

organisationsvärlden precis börjat involveras i arbetet. Användandet av sociala medier har 

ökat kraftig på bara ett par år och anpassandet efter detta i samhället tar sin tid. Privatpersoner 

kan enkelt skapa en profil på till exempel Facebook och det kräver ingen större eftertanke. 

Organisationer måste däremot tänka igenom hur man vill använda sig av denna kanal och 

vilken typ av information som ska publiceras. Användandet av sociala medier skiljer sig 

således åt beroende på om man skaffar en profil som privatperson eller organisation. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att vi gått in i detta arbete med en föreställning om att 

användandet av sociala medier skulle vara större än vad det i verkligheten var. 

Avslutande reflektion 

Flertalet av informanterna beskriver ett behov av att använda sig av sociala medier men att de 

för tillfället är i uppstarten med ett sådant arbete. Många uppger vidare att lokaltidningar, som 

förr var en rekryteringskanal, inte längre är effektivt och många hade valt bort dessa. 

Studenter som är den primära målgruppen enligt informanterna är inte den grupp som främst 

prenumererar på lokala tidningar. Precis som den tidigare forskningen tar upp beskriver 

informanterna att för att nå ut till denna grupp är det en fördel att använda sig av sociala 

medier. Informanterna uppger dock att det är en utmaning att nå studenterna och att det är ett 

område man jobbar på. Det framkommer att det råder en brist på resurser och det är svårt att 

lägga ner den tid man önskar.  

Informanterna diskuterar även det ökade användandet av sociala medier och många uppger att 

det inte sänder ut någon bra bild av organisationen om man inte är aktiv på de sidor man valt 

att gå med i. Viljan att använda sig av dem finns, men för många handlar det om att resurserna 

inte räcker till i dagsläget. Vi kan här se en koppling mellan den forskning vi presenterat och 

våra informanters svar. Det gäller att befinna sig på de medier där de relevanta målgrupperna 

finns. Dock krävs ett engagemang från organisationens sida att vara tillgänglig och aktiv, 

risken är annars att det gör mer skada än nytta att använda sig av sociala medier. Det gäller att 
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arbeta fram en tydlig strategi för hur man vill att Employer Branding arbetet via sociala 

medier ska se ut. Vi anser att det är nyttigt att fundera över vilka medier man ska använda, 

vilken information är intressant att publicera och vad mottagaren är intresserad av.  

Informanterna arbetar med Employer Branding på olika sätt. Vissa använder inte begreppet 

men utför en rad olika aktiviteter som härleder till vad vi anser vara Employer Branding. 

Internt handlar det om att få medarbetarna att trivas, att erbjuda förmåner som får dem att 

stanna kvar och att få dem att bli ambassadörer utåt för organisationen. Vi funderar kring hur 

arbetsgivare ska kunna sticka ut ur mängden med det man erbjuder en arbetstagare. Samtliga 

företag erbjuder någon form av friskvårdsbidrag, utvecklingsmöjligheter och liknande. Hur 

ser man till att just den egna organisationens erbjudanden lockar mest? Om samtliga företag 

har liknande förmåner ställer vi oss frågande till om dessa verkligen bidrar till att de anställda 

stannar på företaget. Vi tror att det krävs ett mer grundligt internt arbete med Employer 

Branding för att lyckas behålla sina anställda. Flera källor nämner vikten av att få de 

befintliga anställda att dela den bild man vill förmedla ut om sig själv som arbetsgivare. Om 

inte de som befinner sig inom organisationens väggar 40-60 timmar i veckan delar mål, 

visioner och kultur så kommer inte utomstående att göra det. Det framkommer att det är flera 

faktorer som spelar in på huruvida medarbetare är nöjda med sitt arbete eller inte. Arbetar 

organisationer aktivt med att arbeta fram en strategi för att täcka in så många delar av detta 

som möjligt så kan man bli den som sticker ut ur mängden.  

En av informanterna nämnde att staden de verkar på känns unik då företagen arbetar 

tillsammans för att locka människor till staden. Dock framkommer det under intervjuerna att 

flera av företagen är i uppstarten av att börja arbeta mer med sociala medier. 

Vi funderar på hur detta kommer påverka företagsklimatet. Kanske kommer detta bidra till 

mer konkurrens mellan företagen i kommunen än vad som finns idag och hur kommer denna 

förändring påverka de företag som inte börjar använda sig av sociala medier? 

Det ökade användandet av sociala medier medför nya utmaningar för organisationer uttrycker 

alla informanter. Det finns en risk i att alla har tillgång till smartphones, datorer och internet 

när de befinner sig på arbetet. En informant nämner att det ser illa ut för arbetsgivaren om en 

arbetstagare skriver inlägg eller lägger ut bilder som går emot organisationens värderingar. 

Det gäller att hantera frågor som dessa och flera av informanter uppger att de har arbetat fram 

policys för att reglera detta område. Syftet är att informera medarbetarna om hur 

organisationen ställer sig till användandet av sociala medier. Det är dock inte oproblematiskt. 

En informant nämner att medarbetare har rätt till ett privatliv och de får lägga ut vad de själva 
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vill på sin privata sida. Vi tror att detta är en relevant fundering. Svårigheten för 

arbetsgivaren, tror vi, är att motverka den negativa ryktesspridningen. Företag kan skapa IT-

policys som reglerar vad medarbetare får skriva om företaget på sociala medier men att 

reglera vad som sägs från ”mun till mun” är omöjligt. Vi ställer oss frågande till hur 

medarbetare kan reagera på en policy som stoppar dem från att uttrycka privata åsikter på 

sociala medier. Kan en sådan policy bidra till än mer missnöjda medarbetare och att de sprider 

mer negativ information om företaget? Vi tror att detta är den del av sociala medier som är 

mest problematiskt och som kräver noga överväganden av företagen.  

Med ett ökat användande uppkommer nya situationer som företag tvingas ta ställning till. 

Detta är något som inte enbart rör de organisationer vi kommit i kontakt med. Det ökade 

användandet av sociala medier är en samhällelig fråga och något som organisationer inom alla 

branscher kommer behöva ta ställning till i framtiden. Vilket gör detta till en fråga som vi 

själva kommer behöva ta ställning till i vår framtida yrkesroll. Sociala medier öppnar upp nya 

möjligheter i arbetet med Employer Branding. Vid informationsspridning, till exempelvis vid 

rekryteringsbehov, når man genom dessa kanaler ut till en bred målgrupp. I och med att allt 

fler människor använder sig av sociala medier blir detta en effektiv marknadsföringsväg för 

organisationer. Detta under förutsättningarna att man satsar resurser och har den kompetens 

som krävs för att arbeta med frågan. Precis som vårt resultat antyder kan det vara skadligt för 

en organisation att skapa profiler på sociala medier som man sedan inte aktivt uppdaterar. 

Vidare måste man ta ställning till frågan kring hur man ska hantera att organisationens 

medarbetare och kunder öppet kan dela med sig av sina åsikter, både positiva och negativa. 

Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt från de resultat vår studie genererat redovisar vi här förslag till vidare 

forskning. Då vi funnit en problematik med gränsdragning av vilken information medarbetare 

ska få publicera, skulle det vara intressant att studera företag med tydliga gränser och 

undersöka vilka effekter det gett. Hur har dessa företag arbetat och vilket mottagande har 

dessa gränsdragningar fått hos de anställda.  

Informanterna i denna studie har en positiv inställning till att finnas på sociala medier. Det 

skulle dock vara intressant att undersöka om det alltid är positivt att finnas på sociala medier 

och mer djupgående undersöka riskerna. Ett exempel skulle kunna vara att studera ett företag 

med ett starkt Employer Brand och som inte använder sociala medier. Hur tänker de kring 

detta fenomen och varför valde de bort sociala medier till en början? 
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Slutligen tycker vi det vore intressant att undersöka hur andra branscher arbetar med 

Employer Branding och sociala medier. Skiljer sig deras arbete åt eller liknar det 

industribranschens? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide. 

Intervjuguide 

Allmän information om studien som ska berättas innan varje enskild intervju: 
Vi kommer båda vara med under intervjun, dock är det “jag” som kommer hålla i själva 

intervjun och Sara/Jennifer kommer enbart att sitta med och föra anteckningar. 

 

Innan varje enskild intervju ska respondenten få information om syftet med undersökningen 

och att deltagandet är frivilligt. Informera om att alla uppgifter kring respondenten behandlas 

konfidentiellt samt att det material som samlas in endast kommer användas för 

forskningsändamålet. Fråga om det är ok att vi spelar in intervjun. Berätta att vi spelar in den 

för att vi lättare ska kunna komma ihåg vad som sagts och inte missa/glömma viktig 

information. 

Vi kanske även kan berätta att vi håller koll på tiden, så att respondenten slipper kolla på 

klockan och känna sig stressad över att intervjun håller tiden. 

Tema 1 – Allmänt om Employer Branding och sociala medier 
Ska besvara forskningsfrågan: Hur uppfattas fenomenen employer branding och sociala 

medier av HR-medarbetarna? Tanken är att detta tema ska ge oss en bild av hur 

respondenterna uppfattar de fenomen sociala medier och employer branding. Denna del ska 

lägga en grund för den fortsatta intervjun. 

 Vad är employer branding för dig? 

 

 Arbetar ni med employer branding?  

 

 Hur arbetar ni med employer branding? 

 

 Vad är sociala medier för dig? 

 

 Använder ni er av sociala medier?  

 

 På vilka sociala medier finns ni? 

Tema 2 – Arbete med Employer Branding och sociala medier 
Detta tema ska besvara forskningsfrågan: Hur används sociala medier i arbetet med employer 

branding? Tanken med detta tema är att ta reda på hur och om respondenterna använder sig 

av sociala medier i deras Employer Branding arbete. Vi vill även undersöka vilka sociala 

medier de valt att använda och varför samt vilka för- och nackdelar som finns. 

 Använder ni er av sociala medier i ert arbete med employer branding?  
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 Om ja - varför, Om nej - varför inte? 

 

 Hur kom det sig att ni började använda er av sociala medier? 

 

 Har ni någon gång funderat på att använda er av sociala medier? Hur kom det sig att ni 

valde bort detta forum? 

 

 Vilka fördelar tror du det finns med att använda sig av sociala medier? 

 

 Vilka nackdelar tror du det finns? 

 

 Vilken målgrupp riktar ni er mot?  

 

 Hur kommer det sig att ni använder just dessa/detta forum för att nå ut till dem? 

 

 Hur länge har ni arbetat på detta sätt? 

Tema 3 - informationsspridning 
Detta tema ska besvara forskningsfrågan: Vilken information om sig själva väljer företagen 

att publicera? Tanken med det här temat är att ta reda på vilken information om sig själva 

som företagen väljer att publicera. Vi vill även ta reda på varför man väljer just den typen av 

information samt att undersöka vilken information man väljer att utesluta.  

 Vilken typ av information väljer ni att publicera? 

 

 Hur kommer det sig att ni väljer att publicera just den informationen? 

 

 Hur planerad är den information ni väljer att lägga ut? 

 

 Är informationen anpassad efter den målgrupp ni vill nå? 

 

 Om ja - på vilket sätt? Om nej - hur kommer det sig att ni valt att inte göra så? 

 

 Är det någon typ av information som ni undviker att publicera?  

 

 Varför väljer ni bort just det? 
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 Vilka konsekvenser tror du att det skulle få om fel information publiceras? 

 

 Har det hänt någon gång? 

 

 Hur aktiva är ni med att lägga ut information/uppdatera er “sida”? 

 

 

 

 

 


