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Sammanfattning 

Det blir allt viktigare för företags utveckling och överlevnad att attrahera de mest 

lämpade medarbetarna. Ett allt vanligare verktyg för ändamålet är employer branding. 

Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka ingenjörsstudenters upplevelse 

av en attraktiv arbetsgivare och relatera det till hur ett större industriföretag i 

Mellansverige arbetar med extern employer branding. En induktiv tematisk analys med 

intervjuer från Företagsrepresentanterna visade att Företaget lägger stora resurser på att 

attrahera ingenjörer. Genom att arbeta med ambassadörer, delta på 

arbetsmarknadsmässor och synas på sociala medier vill Företaget stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. En induktiv tematisk analys av intervjuer med 

ingenjörsstudenterna visade betydelsen av delade värderingar, ett företags rykte och ett 

gott första intryck. Det går i stor utsträckning att relatera Företagets employer branding-

arbete till ingenjörsstudenters upplevelser av en attraktiv arbetsgivare. Studien bidrar 

med kunskap om vad ingenjörsstudenter vill ha hos en arbetsgivare och hur företag kan 

arbeta med employer branding för att sticka ut i den hårda konkurrensen. 
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Title: What do engineering students perceive as an attractive employer and how does it 

relate to a company's employer branding work? 

 

Abstract 

It is becoming increasingly important for corporate development and survival to attract 

the most suitable employees. A more common tool for this purpose is employer 

branding. The purpose of the present study was therefore to study a group of 

engineering students' experience of an attractive employer and to relate to how a major 

industrial company in central Sweden works with external employer branding. An 

inductive thematic analysis with interviews from Corporate Representatives showed that 

the company puts great resources on attracting engineers. By working with 

ambassadors, attending labor market fairs and appearing on social media, the company 

wants to strengthen its employer brand. A inductive thematic analysis of interviews with 

engineering students showed the importance of shared values, a company's reputation 

and a good first impression. It is largely related to the company's employer branding 

work for engineering students' experiences of an attractive employer. The study 

contributes knowledge of what engineering students want from an employer and how 

companies can work with employer branding to stand out in the tough competition. 
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Förord 

Till att börja med vill vi rikta ett tack till alla respondenter som tagit sig tid att delta i 

denna studie och för att de delat med sig av sina upplevelser. Vi vill även tacka 

företaget och vår kontaktperson på företaget för ett gott samarbete och för att de ville 

ställa upp. Vi vill också rikta ett särskilt tack till vår handledare Hanna Kusterer, på 

Högskolan i Gävle, som visat ett stort engagemang och hjälpt oss genom hela studien. 

 

Gävle, maj 2018 

 

Erika Jansson och Susanne Salin 
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Introduktion 

På dagens arbetsmarknad spelar humankapitalet en allt större roll och det blir viktigare 

för ett företags utveckling och överlevnad att attrahera och behålla de bästa och mest 

lämpade medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004; Xie, Bagozzi & Meland, 2015). Det 

är en utmaning för arbetsgivare att locka potentiella medarbetare och det blir mer 

betydelsefullt att ta fram rätt verktyg. Ett verktyg som uppmärksammats för ändamålet 

är employer branding och det har kommit att användas allt mer i företags strategiska 

arbete (Cable & Turban, 2003; Chhabra & Sharma, 2014). Genom ett välarbetat 

strategiskt employer branding-arbete kan företag identifiera och kommunicera ut vilka 

fördelar som gör dem unika och på så sätt få ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan 

vara en värdefull tillgång (Backhaus & Tikoo, 2004). En vanligt förekommande 

definition av begreppet employer branding är att det är en samling psykologiska, 

funktionella och ekonomiska fördelar som kommer med en anställning hos ett företag 

(Ambler  & Barrow, 1996). Med psykologiska fördelar menas bland annat känslan av 

tillhörighet, välmående samt meningsfullhet och syfte. Funktionella fördelar avser 

utvecklingsmöjligheter, en säker arbetsmiljö samt rätt utrustning. Ekonomiska fördelar 

innebär lön och andra ekonomiska förmåner (Ambler & Barrow, 1996). Ambler och 

Barrows (1996) definition av employer branding har legat till grund för andra nya 

definitioner av employer branding. Exempelvis definierar Backhaus och Tikoo (2004) 

employer branding som en process för att skapa och förmedla en unik identitet för sitt 

företag. På liknande sätt definierar Edwards (2010) employer branding som arbetet med 

att identifiera vad som gör företag unika samt vilka materiella och icke materiella 

fördelar som kommer med en anställning. 

Enligt Cascio och Graham (2016) skapas ett arbetsgivarvarumärke oavsett om 

ett företag bedriver ett employer branding-arbete eller inte. Genom att arbeta med 

employer branding kan företag motverka att en oönskad bild av arbetsgivarvarumärket 

skapas. Backhaus och Tikoo (2004) anser att för att lyckas med sitt employer branding-

arbete måste företag förmedla en bild som överensstämmer med vad de står för och hur 

det är på företaget. I arbetsbeskrivningar, jobbannonser och på sociala medier är det av 

vikt att inte enbart sprida positiv information utan även lyfta fram utmaningar. Det finns 

annars en risk för att den nyanställda tappar motivationen, arbetsförmågan och 

förtroendet för företaget. Studier visar att information som överensstämmer med 

verkligheten gör förväntningarna mer säkra, vilket kan minska uppsägningar (Backhaus 

& Tikoo, 2004; Dugoni & Ilgen, 1981). Chhabra och Sharma (2014) fann en positiv 
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korrelation mellan ett känt arbetsgivarvarumärke och sannolikheten att söka en tjänst på 

företaget. Arbetet med employer branding kan kortsiktigt uppfattas som en stor kostnad 

för ett företag, men ur ett långsiktigt perspektiv kan det ses som en investering med 

fördelar som goda relationer på arbetsplatsen, ett stabilt rykte på arbetsmarknaden samt 

ökad kvalitet och kvantitet på de arbetssökande (Kucherov & Zamulin, 2016; Xie et al., 

2015). Ett företags rykte och attraktivitet har en betydande roll vid rekrytering av nya 

medarbetare (Cable & Turban, 2003; Edwards, 2010). 

  

Intern och extern employer branding 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) handlar arbetet med employer branding om att både 

internt och externt förmedla arbetsgivarvarumärket. Internt arbete med employer 

branding handlar om att strategiskt arbeta för att få engagerade medarbetare som delar 

och kan identifiera sig med företagets värderingar och mål. Det externa employer 

branding-arbetet handlar istället främst om att locka potentiella arbetstagare och stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Det interna och externa employer 

branding-arbetet kompletterar varandra och bör organiseras enhetligt för att undvika 

otydligheter kring arbetsgivarvarumärket (Cascio & Graham, 2016). Det strategiska 

arbetet med employer branding kan leda till att det interna arbetsgivarvarumärket stärks, 

vilket kan bidra till att medarbetarna pratar gott om sin arbetsplats. När medarbetare 

pratar gott om sin arbetsplats stärks företagets rykte och omgivningen får en större 

förståelse för vad som gör företaget unikt (Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens, Van 

Hoyen & Anseel, 2007). Enligt Cascio och Graham (2016) kan ett välarbetat internt 

employer branding-arbete bidra till att de anställda vill representera företaget i form av 

ambassadörskap, eftersom de känner en stark tillhörighet till arbetsgivarvarumärket och 

vill förmedla det utåt. Medarbetarna kan därmed ha en stor inverkan på 

arbetsgivarvarumärket i och med att de blir företagets ansikte utåt. Detta innebär att det 

är fördelaktig för ett företag att ha ett starkt internt employer branding-arbete för att 

lyckas med sitt externa employer branding-arbete (Cascio & Graham, 2016). 

Digitaliseringen har bidragit till att företag på dagens arbetsmarknad måste 

förändra sitt sätt att arbeta för att inte gå miste om de fördelar digitaliseringen medför 

och därmed hamna efter i den hårda konkurrensen (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen, & 

Teppola, 2017). En fördel som digitaliseringen medfört är sociala medier, och det är ett 

verktyg som företag kan använda i både sitt interna och externa employer branding-

arbetet. Via exempelvis Linkedin, Twitter och Facebook kan företag på ett effektivt sätt 
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bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke och på så vis nå ut och attrahera potentiella 

medarbetare (Chhabra & Sharma, 2014; Kaur, Sharma, Kaur & Sharma, 2015; Madera, 

2012). Ytterligare ett sätt att kommunicera ut sitt arbetsgivarvarumärke är att ha en 

inbjudande, intressant och uppdaterad hemsida som förmedlar ärlig information om 

företagets vision, värderingar och kultur (Cascio & Graham, 2016). Cascio och Graham 

(2016) anser att tillgången till och utbredningen av sociala medier har bidragit till att det 

är enkelt att hitta information men även att uttrycka sina åsikter på internet. Därför är 

det av vikt för en arbetsgivare att vara lyhörd inför det deras anställda uttrycker så att 

det är en positiv bild som återspeglas på sociala medier. Tillgängligheten leder till att 

det inte är någon idé att förmedla en förskönad bild av arbetsgivarvarumärket eftersom 

det snabbt kan motbevisas på sociala medier. Därav är det betydelsefullt för företag att 

se vad nuvarande och tidigare anställda säger om arbetsgivarvarumärket på sociala 

medier. Det är betydelsefullt eftersom det är av vikt att se att det som sägs i sociala 

medier är den bild som företaget vill förmedla. Om bilden avviker bör företag se över de 

bakomliggande orsakerna och vart employer branding-arbetet har brustit (Cascio & 

Graham, 2016). Sociala medier har en betydande roll vid en rekryteringsprocess, 

eftersom det är ett sätt att visa upp sig och kommunicera ut hur det är att arbeta på 

företaget och därmed locka nya medarbetare (Davison, Maraist & Bing, 2011; Madera, 

2012; Sivertzen, Nilsen & Olafsen, 2013). 

  

Psykologiska kontraktet och motivationsteorier 

När företag arbetar med extern employer branding är det av vikt att de förmedlar en 

ärlig och transparent bild eftersom det skapas förväntningar hos potentiella arbetstagare 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Rousseau, 1989). De förväntningar som byggs upp kan 

sedan ligga till grund för det psykologiska kontrakt som kommer med en anställning. 

Det psykologiska kontraktet definieras som individens upplevelse av de förhållanden 

och villkor som gäller för en ömsesidig relation mellan en arbetstagare och en 

arbetsgivare (Rousseau, 1989). Om individen upplever att arbetsgivaren har uppfyllt 

förväntningarna som skapades innan anställningen och att företaget upplever att 

arbetstagaren uppfyllt sina åtaganden och skyldigheter leder det till att det ömsesidiga 

förhållandet stärks. Det psykologiska kontraktet har därmed uppfyllts och det bidrar till 

att individens motivation och arbetstillfredsställelse ökar. Det kan i sin tur bidra till att 

individen sprider ett gott ord om företaget. Det är viktigt för både arbetsgivare och 

arbetstagare att ha kännedom om att det psykologiska kontraktet ständigt förändras och 
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därmed behöver båda parterna vara kontinuerligt uppmärksamma på den andra partens 

behov (Edwards, 2009; Ito, Brotheridge & McFarland, 2013; Miles & Mangold, 2004). 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är arbetstrivsel och motivation inte enbart 

av stor betydelse när det handlar om att behålla personal utan också när företag vill ha 

ett gott rykte och attrahera nya medarbetare. Eftersom en stor del i arbetet med 

employer branding handlar om att attrahera nya medarbetare och skapa ett gott rykte är 

det viktigt för arbetsgivare att ha kännedom om vad som skapar både trivsel och 

vantrivsel hos de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Enligt tvåfaktorteorin för motivation förekommer det faktorer som skapar trivsel 

men även faktorer som skapar vantrivsel. Dessa faktorer delas in i hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Hygienfaktorer, som 

exempelvis lön, ledning, arbetstrygghet, arbetsstruktur och sociala förhållanden, kan 

leda till vantrivsel om de inte finns att tillgå, men de skapar inte trivsel om de finns att 

tillgå. Motivationsfaktorer är istället faktorer som exempelvis eget ansvar, personlig 

utveckling och prestation. Till skillnad från hygienfaktorer skapar motivationsfaktorer 

motivation och trivsel i sin närvaro, men behöver inte leda till vantrivsel i sin frånvaro. 

Enligt tvåfaktorteorin måste såväl hygienfaktorer som motivationsfaktorer vara 

uppfyllda för att en person ska känna sig tillfredsställd på arbetsplatsen (Herzberg et al., 

1993). En kritik som har riktats mot tvåfaktorsteorin är att det är en alltför generell 

modell och att den därmed missar att det kan finnas individuella skillnader gällande vad 

som skapar trivsel och vantrivsel (Abrahamsson & Andersen 2005). Enligt Rynes, 

Gerhart och Minette (2004) kan individer även uppfatta hygienfaktorer som 

motivationsfaktorer eftersom en upplevd hög lön kan medföra ökad 

arbetstillfredsställelse och motivation. 

Maslows behovshierarki är ytterligare en motivationsteori (Maslow, 1987). Den 

förklarar människans grundläggande behov i fem hierarkier, vilka delas in i två nivåer 

med bristmotiv längst ner och växtmotiv högst upp. En betydelsefull aspekt i teorin är 

att det finns en hierarkisk ordning mellan de olika stegen, vilket innebär att bristmotiven 

måste tillgodoses innan växtmotiven. De fysiologiska behoven är det första steget i 

hierarkin, och i arbetslivet är lönen vanligen ett sådant eftersom en viss minimilön krävs 

för att individen kan tillfredsställa sina grundläggande behov (Kaufmann & Kaufmann, 

2010; Maslow, 1987). Nästa steg i behovstrappan är trygghetsbehoven som innebär 

upplevelsen av en trygg och säker tillvaro, som exempelvis vetskapen om 

anställningstrygghet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det sociala behovet är det tredje 
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steget i behovshierarkin och det är bristmotivens högsta nivå. Denna nivå handlar om 

behov av anknytning till andra människor som exempelvis arbetskollegor. Det fjärde 

steget är behov av uppskattning, att känna sig sedd och delaktig. Det här steget tillhör 

växtmotiven och det kännetecknas av att behoven inte är inställda på att minska ett 

bristtillstånd som bristmotiven. Det handlar istället om en individs möjligheter till 

personlig utveckling som exempelvis utveckling av kompetens eller personliga 

egenskaper. Det femte och sista steget är självförverkligande som innebär att en individ 

kontinuerligt utvecklas för att nå sin högsta potential. Det femte steget förändras 

ständigt över tid och det är få individer som når dit (Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Maslow, 1987). Ytterligare en central del i teorin är att allt eftersom en individ mognar 

sker en förändring och utveckling av de behov som individen vill tillfredsställa och 

sträva efter (Rubenowitz, 2004). Maslows behovsteori förklarar varför människor skiljer 

sig åt gällande vad som är viktigt i arbetet för att individen ska känna 

behovstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010). En av de mer moderna 

motivationsteorierna är Self-Determination Theory (SDT). Den delar upp motivation i 

tre typer, inre motivation, yttre motivation och amotivation. Den inre motivationen 

möjliggör för människor att agera utifrån eget engagemang och intresse. Inre motivation 

kan innebära utveckling, självförverkligande och viljan att ta sig an nya utmaningar. 

Den yttre motivationen handlar således om att en individ utför något för att få något 

tillbaka och exempel på yttre motivationsfaktorer är materiella ting, bekräftelse och lön. 

Amotivation motsvarar istället om en individ inte ser något värde med varför den ska 

utföra en viss handling eller om individen saknar rätt kompetens för att ha möjlighet att 

utföra uppgiften. Det innebär då att individen agerar utan något särskilt syfte med 

handlingen. Enligt Self-Determination Theory (SDT) kan individer som drivs av yttre 

motivationsfaktorer uppleva mindre välbefinnande än de som drivs av de inre 

motivationsfaktorerna (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000).   

 

Ingenjörsstudenter 

Enligt Parment, Dyhre och Lutz (2017) finns det många anledningar till att stärka och 

utveckla sitt arbetsgivarvarumärke. En av dessa anledningar är det råder brist på 

framtida medarbetare med rätt kompetens och att det därmed uppstår en stor konkurrens 

om dem på arbetsmarknaden. Det leder till att ett företags employer branding-arbete får 

en allt viktigare roll när det gäller att attrahera och locka både nyexaminerade och redan 

yrkesverksamma arbetstagare (Parment et al., 2017). På dagens arbetsmarknad är 
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ingenjörer ett exempel på en yrkesgrupp som det råder brist på (Parment et al., 2017; 

SCB, 2013). Under 2002-2012 framkom det att var femte arbetsgivare uttryckte en 

saknad av tillgång på nyutexaminerade ingenjörer och år 2030 kommer det vara brist på 

cirka 51 000 utbildade ingenjörer i Sverige (SCB, 2013). Studier som undersökt vilka 

faktorer som är viktiga för arbetstagare vid val av arbetsgivare fann att faktorer som 

utvecklingsmöjligheter, tillhörighet, uppskattning, lön och en bra relation till kollegor 

samt chefer gjorde en arbetsgivare mer attraktiv (Chhabra & Sharma, 2014; Phillips & 

Phillips, 2006; Terjesen, Vinnicombe & freeman, 2007). 

Företaget i föreliggande studie är en global industrikoncern med huvudkontor i 

Mellansverige och har industrier på flera platser i Sverige och utomlands. De beskriver 

bristen på ingenjörer som ett problem samt en utmaning för dem. Employer branding-

arbetet samordnas och drivs inte globalt utan varje land som Företaget finns i sköter sitt 

eget arbete. Anledningen till det uppdelade employer branding-arbetet är för att 

respektive land har olika utgångspunkter och behov. Företaget ser sitt arbete med 

employer branding som något strategiskt och långsiktigt. På Företaget har det nyligen 

skett en omorganisation som innebar att employer branding-arbetet decentraliserats. 

Förändringen från centraliseringen till decentralisering har medfört stora och nya 

utmaningar för detta arbete. Decentraliseringen har lett till att de arbetar lokalt med 

employer branding och i dagsläget arbetar tio medarbetare med extern employer 

branding i Sverige. Det interna employer branding-arbetet sköts lokalt för varje 

verksamhetsområde. Decentraliseringen har även medfört att det startats en arbetsgrupp 

som kallas för Employer branding council för Sverige. Arbetsgruppen ska säkerställa att 

det externa arbetet sker enhetligt genom att gruppen bland annat ska ta fram ett 

gemensamt budskap som Företaget ska stå för. 

Det är betydelsefullt för företag att veta vilka faktorer som arbetstagare upplever 

attraktiva för att på så vis kunna anpassa sitt employer branding-arbete och locka rätt 

medarbetare. Genom att företag anpassar sitt employer branding-arbete till vad 

arbetstagare efterfrågar kan det även bidra till att medarbetare upplever en högre 

arbetstillfredsställelse och stannar längre inom företaget (Phillips & Phillips, 2006). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka ingenjörsstudenters upplevelse av en 

attraktiv arbetsgivare och relatera det till hur ett större industriföretag i Mellansverige 

arbetar med extern employer branding. 

 

Frågeställningar 

• Hur arbetar Företaget med employer branding? 

• Vad är ingenjörsstudenters upplevelse av en attraktiv arbetsgivare? 

• Hur står Företagets employer branding-arbete och ingenjörsstudenternas 

upplevelse av en attraktiv arbetsgivare i relation till varandra? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

I diskussion med vår kontaktperson på Företaget kontaktades intervjupersoner som 

arbetar med employer branding och de bokades sedan in för separata intervjuer.  Tre 

kvinnor i åldrarna 22, 36, och 41 intervjuades. Eftersom Företaget uttryckte en svårighet 

med att rekrytera ingenjörsstudenter från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 

rekryterades studenterna därifrån. Genom en bekant fick vi kontakt med nio 

ingenjörsstudenter som bokades in för intervjuer. Fem män och fyra kvinnor i åldrarna 

21-34 år intervjuades. Samtliga studerade en teknisk ingenjörsutbildning. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter ett personligt möte med vår kontaktperson på Företaget utformades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) och en intervjuguide med frågor till Företaget (se bilaga 

2). Informationsbrevet skickades till de tre representanterna från företaget innan de 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes med dem. Två av intervjuerna 

genomfördes på företaget i en ostörd miljö och den tredje genomfördes över telefon 

eftersom den medarbetaren arbetar på annan ort. Med respondenternas godkännande 

spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. Under de två fysiska intervjuerna 

höll en av oss i intervjun medan den andra observerade och ställde följdfrågor. 

Intervjuerna med respondenterna tog 45-60 minuter att genomföra. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades sedan för att få fram en tydligare bild av företagets 

upplevelse av sitt employer branding-arbete. 
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Efter att ingenjörsstudenterna bokats in för intervjuer skapades ett 

informationsbrev (se bilaga 3) som de fick läsa igenom i samband med intervjun. Även 

en intervjuguide togs fram för att användas under intervjuerna med ingenjörsstudenterna 

(se bilaga 4). Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden på en 

ingenjörsstudent för att se om frågorna flöt på bra och var väsentliga. Efter den 

genomförda intervjun fastställdes intervjuguiden utan förändringar. Med 

respondenternas godkännande spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. 

Intervjuerna tog 20-25 minuter att genomföra. På grund av sjukdom genomfördes tre av 

intervjuerna via telefon och resterande sex intervjuer genomfördes i avskild och lugn 

miljö på KTH. Intervjuerna delades upp så att vi genomförde tre fysiska intervjuer var 

och sedan genomförde en av oss de tre telefonintervjuer. 

 

Analys 

Intervjuerna med Företaget analyserades med hjälp av Braun och Clarkes (2006) 

tematiska analys. Den induktiva tematiska analysen inleddes med att intervjuerna 

transkriberades av den som genomfört dem. Sedan lästes samtliga transkriberingar 

igenom enskilt innan vi sågs och gemensamt gick igenom transkriberingarna för att se 

vilka tolkningar vi gjort av materialet. Resterande steg i analysen genomfördes 

gemensamt. Andra steget i den tematiska analysen handlade om att leta efter relevanta 

mönster och nyckelord. I steg tre användes nyckelorden för att skapa preliminära teman. 

Fjärde steget innebar att se över materialet igen för att plocka ut lämplig information 

från varje preliminärt tema. Det bidrog till modifiering av de preliminära temana. I steg 

fem fastställdes de slutgiltiga temana samt relevanta underteman. De slutgiltiga temana 

definierades som Företagets arbete med extern employer branding, Företagets arbete 

med intern employer branding och Företagets arbete med digitalisering. I det sista steget 

stärktes temana med citat från materialet och en slutgiltig sammanfattning gjordes. 

Analysen av materialet med ingenjörsstudenterna genomfördes också med hjälp 

av Braun och Clarkes (2006) induktiva tematiska analys. Tillvägagångssättet i det olika 

stegen genomfördes på liknande sätt som intervjuerna med Företagets representanter. I 

det femte steget definierades de slutgiltiga temana som, Studenternas perspektiv: 

Psykologiska fördelar, Studenternas perspektiv: Funktionella fördelar samt Studenternas 

perspektiv: Ekonomiska fördelar. 
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Forskningsetiska överväganden 

I informationsbreven till Företaget respektive ingenjörsstudenterna informerades 

deltagarna om studiens syfte och upplägg. Vidare informerades deltagarna att deras 

medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta sitt deltagande under studiens gång 

utan att anledning behövde nämnas. Information gavs om att materialet hanterades 

konfidentiellt och att de var anonyma. Det framgick även att materialet skulle resultera i 

en rapport och offentliggöras. Avslutningsvis innehöll informationsbrevet 

kontaktuppgifter till författarna av denna rapport. Företaget valde att vara anonyma och 

benämns därför som Företaget i denna rapport. Allt identifierbart material har uteslutits 

eller modifierats för att säkra Företagets och ingenjörsstudenternas anonymitet. 

 

Resultat 

Första delen av resultatet baseras på intervjuerna med Företaget då respondenterna fick 

beskriva sin uppfattning av Företagets employer branding-arbete. Den andra delen av 

resultatet baseras på intervjuerna med ingenjörsstudenterna där respondenterna fick 

beskriva sin upplevelse av en attraktiv arbetsgivare. Frågeställning tre som behandlar 

hur Företagets employer branding-arbete står i relation till ingenjörsstudenternas 

upplevelse av en attraktiv arbetsgivare besvaras i diskussionsdelen. 

 

Företagets arbete med extern employer branding 

Den rådande bristen på utbildade ingenjörer uttrycker respondenterna på Företaget som 

en stor utmaning. När det gäller Företagets employer branding-arbete förklarar en 

respondent: “Det är alltid på ingenjörssidan som vi lägger mest fokus”. Förutom 

bristen på kvinnliga ingenjörer är det främst automationsingenjörer, maskiningenjörer 

och underhållsingenjörer som få utbildar sig till. Då Företaget är ett större 

industriföretag är de i ständigt behov av ingenjörer med rätt kompetens för att få sitt 

arbete att fungera och utvecklas. Avsaknaden av utbildade ingenjörer leder till att 

konkurrensen om de utbildade och blivande ingenjörerna är stor på arbetsmarknaden 

och Företaget behöver anpassa sitt externa employer branding-arbete för att 

ingenjörerna ska söka sig till dem. En stor del av Företagets externa employer branding- 

arbete går därför ut på att på olika sätt komma i kontakt med ingenjörsstudenter och 

övertyga dem om varför de är en attraktiv arbetsgivare. Kontakten med studenterna 

handlar om att visa upp sitt arbetsgivarvarumärke och förmedla en seriös och 

professionell bild av företaget. 
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För studenterna har vi våra arbetsmarknadsmässor. Det är liksom en arena där 

man kan träffa människor, men den sortens arenor finns liksom inte naturligt 

riktigt för de redan yrkesverksamma. 

 

Vid deltagandet på arbetsmarknadsmässorna har Företaget alltid med sig någon som 

jobbar på HR för att besvara frågor om rekryteringsprocessen, lön och andra förmåner 

som friskvård och föräldraförsäkring. HR besvarar även frågor som berör sommarjobb 

och examensjobb på Företaget. Utöver HR deltar även ambassadörer som kan förmedla 

hur det är att arbeta på Företaget, besvara mer tekniska frågor och berätta hur deras 

arbetsuppgifter ser ut. 

 

Samarbeten med studenter. Varje sommar erbjuder Företaget ett 

sommarteknologprogram för cirka 20 ingenjörsstudenter. Det är ett kontinuerligt arbete 

för HR att planera inför det varje år då det ska förberedas och rekryteras i god tid. 

Sommarteknologprogrammet pågår från mitten av juni till mitten av augusti och varje 

student har tillgång till flera handledare. Inför programmet ska alla handledare 

genomföra en utbildning för att skapa kunskap och förståelse för hur en bra handledare 

är. Arbetet med att utbilda sina handledare är en betydelsefull process för både 

handledaren själv samt för studenten som kommer i kontakt med handledaren. Det är 

viktigt eftersom handledaren själv får en personlig utveckling och studenten får en bra 

förebild och mentor på företaget. 

 

 Vi har handledarträffar för dem så att de ska lära sig vad som är viktigt, hur 

 man ger feedback och att de ska förstå vikten av att det här är våran framtid. 

 

Det här är ett bra sätt för Företaget att få kännedom om personen som går 

sommarteknologprogrammet och om det finns potential för en eventuell anställning i 

framtiden. Varje år tar Företaget även emot cirka tio stycken studenter som genomför 

sina examensarbeten där. Företaget uttrycker att det är oerhört viktigt att studenterna får 

ett bra mottagande för att de ska trivas. Ett bra bemötande kan även leda till att ett gott 

rykte sprids och att flera ser dem som en attraktiv arbetsgivare. Ett dåligt bemötande 

däremot kan innebära att man pratar illa om dem och att ett negativt rykte kan uppstå. 

Företaget har nyligen inlett ett samarbete med ett nystartat teknikföretag både i 

employer branding syfte för att exponera sitt varumärke men även för att utveckla sina 
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teknikkunskaper. Tanken är också att de som sommarjobbar på Företaget ska få utbyta 

erfarenheter och kunskaper med teknikföretaget. Företaget medverkar även i ett 

praktikprogram som kallas Tekniksprånget. 

 

Tekniksprånget är något som är väldigt etablerat på Företaget. Då ska man ha 

läst naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet /.../ För att attrahera 

människor till att plugga vidare till ingenjörsyrken. Det är syftet med det här. 

 

Det är ett betydelsefullt program med ett välarbetat syfte för att få ungdomar att bli 

intresserade av att studera vidare till ingenjörsyrken. En ingenjörsutbildning är fem år 

och det kan kännas tufft att börja studera utan att veta vad yrket innebär. Tekniksprånget 

pågår endast under fyra månader och är därför ett bra alternativ för att låta unga testa på 

hur det är att vara ingenjör. 

  

Sociala medier. I och med expanderingen av sociala medier har det blivit allt 

vanligare och viktigare för företag att visa upp och marknadsföra sig genom olika 

kanaler på sociala medier. Företaget använder sociala medier på olika sätt i sitt 

employer branding-arbete, och alla sätt syftar till att stärka arbetsgivarvarumärket, locka 

potentiella medarbetare samt att underlätta rekryteringsprocessen. Företagets hemsida är 

en naturlig kanal som används och de ser till att kontinuerligt uppdatera den. På 

hemsidan finns information om Företaget, men även jobbannonser och annonser 

angående examensarbete. Via hemsidan går det också att läsa olika medarbetares 

bloggar för att så vis få en inblick hur det är att arbeta på Företaget och inom olika 

arbetsområden. För att få en varierad bild av hur det är att arbeta på Företaget är det 

både kvinnliga och manliga medarbetare som bloggar om sin arbetsdag. Att låta sina 

medarbetare blogga om sin arbetsdag och som medarbetare få det förtroendet från sin 

arbetsgivare kan skapa en ömsesidig respekt och delaktighet. Företaget arbetar aktivt 

med att föra fram kvinnors bild av hur det är att arbeta inom en mansdominerad bransch 

genom att ha kvinnliga medarbetare som bloggar om sin vardag. 

LinkedIn är den kanalen som Företaget arbetar allra mest med för att komma i 

kontakt med potentiella medarbetare. Detta eftersom LinkedIn är en naturlig mötesplats 

mellan företag och arbetssökande men också för att det är en plats att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. Via LinkedIn arbetar Företaget med search vilket innebär att 

rekryterare kontaktar intressanta profiler. 
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 Vi jobbar ju också med search.  Vi har våra rekryterare som är utbildade inom 

searchmetoden. De letar upp profiler som kan vara intressanta för jobbet och 

ger dem en puff att det här jobbet finns om du skulle vara intresserad och jag 

finns här om du har några funderingar eller vill ställa frågor. 
 

Instagramkontot är globalt och där får man följa en medarbetare under en vecka för att 

få en inblick i Företaget och de olika arbetsområdena. Facebooksidan är kopplad till 

Företaget i Sverige och där publiceras information om vad som sker vilket kan vara allt 

ifrån årsredovisningar till arbetsmarknadsdagar. För att tidigt skapa ett intresse för 

ingenjörsyrket hos den yngre målgruppen har Företaget gjort en satsning via Youtube. 

Med hjälp av kända personer för yngre har de skapat ett nytt sätt att nå den målgruppen. 

Eftersom arbetet med employer branding tidigare skett centralt har Företagets sociala 

medier sköts gemensamt för hela Sverige. I och med decentraliseringen diskuteras att de 

olika industrierna i Sverige ska arbeta mer lokalt med sociala medier för att på så sätt få 

potentiella medarbetare att lära känna just dem. 

 

 Vi har inte det än så länge lokalt /.../ Det är fortfarande centralt. Men för att 

sprida varumärket här i trakterna. Det tror jag verkligen på. Men just nu finns 

det bara centralt. 

 

Respondenterna på Företaget uttrycker dock att deras arbete med sociala medier är nischat och 

riktar sig främst mot kunder och aktieägare. Företaget  uttrycker att det finns behov av att rikta 

sitt arbete med sociala medier mer mot potentiella arbetstagare och påpekar att arbetet med 

sociala medier lokalt kan bidra till det. Trots att Företaget är globalt och arbetar utifrån 

gemensamma mål och riktlinjer kan det finnas lokala förutsättningar som skiljer industrierna åt. 

Därmed kan det vara fördelaktigt att arbeta lokalt med sociala medier. 

  

         Geografisk plats. En stor del av Företagets externa employer branding-

arbete går ut på att tackla utmaningen med att de olika fabrikerna inte ligger i större 

städer. Företaget är specialiserade inom många områden och behöver specialkompetens 

som inte finns lokalt. Därför behöver Företaget på olika sätt anpassa sitt externa 

employer branding-arbete till att försöka förmedla varför potentiella medarbetare ska 

vilja arbeta hos dem och inte se den geografiska platsen som ett hinder. Då Företagets 

fabriker inte ligger centralt är det många människor som känner till Företaget vid namn 
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men saknar kännedom om vad de gör och vad de står för. Det leder till att mycket av det 

externa employer branding-arbetet går ut på att försöka synas, bjuda in folk till 

fabrikerna och skapa en förståelse för att resvägen kanske inte är så lång som vissa tror. 

I den hårda konkurrensen om nyexaminerade ingenjörer är Företaget medvetna om att 

de har den dåliga geografiska placeringen emot sig och att de måste arbeta extra hårt för 

att studenter ska välja dem som arbetsgivare och inte företag som ligger mer centralt. 

De behöver ett noga genomtänkt employer branding-arbete för att sticka ut och visa som 

gör dem unika. En respondent uttrycker: 

 

 Lokalt handlar det mycket om att förmedla att vi är internationella. Det lockar 

ofta eftersom det kan bli aktuellt att arbeta utomlands. Sedan att vi är xx (stad i 

Sverige) största privata arbetsgivare och vi är världsledande inom området. Det 

är mycket det vi vill bygga på, utvecklingsmöjligheter och att det är 

internationellt. 

 

Företagets arbete med intern employer branding 

Företaget uttrycker att för att de ska kunna bedriva ett bra externt employer branding-

arbete som lockar potentiella arbetstagare och stärker sitt arbetsgivarvarumärke behöver 

de även ha ett välarbetat internt employer branding-arbete. Företaget är medvetna om att 

ett tydligt internt employer branding-arbete och att ta hand om sina anställda skapar 

ambassadörer i Företaget. Ambassadörer är en viktig tillgång vid det externa employer 

branding-arbetet då de hjälper till med att marknadsföra arbetsgivarvarumärket genom 

att sprida ett gott rykte. En respondent på Företaget uttrycker: 

 

Vi jobbar mycket med ambassadörer i vår verksamhet. Vi har ingenjörer 

och personer med andra yrkesroller som är med och hjälper oss som jobbar 

med employer branding. De vi jobbar med tycker jag är helt fantastiska 

vilket hjälp och stöd som vi får från varandra. 

 

Ambassadörerna är bland annat med vid arbetsmarknadsdagar för att kunna svara på 

frågor och visa upp Företaget. Det gör att de anställda blir ansiktet utåt för Företaget då 

deras kunskap och sociala kompetens blir kopplat till bilden av arbetsgivarvarumärket. 

En del i företagets interna employer branding-arbete är att ordna workshops med bland 

annat medarbetare som arbetar i produktion. Det kallas för Employer value proposition 

och anordnas för att få information om varför de arbetar på Företaget, varför de anser att 
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Företaget är bra och om/varför de anser att Företaget är en attraktiv arbetsgivare. Syftet 

med workshopen är också att få medarbetarna att förstå hur viktiga deras åsikter och 

behov är. Det är under dessa workshops som Företaget kan hitta vilka medarbetare som 

skulle passa bra att vara ambassadörer vid arbetsmarknadsmässor. Företaget nämner 

även att ambassadörer inte behöver vara medarbetare som blivit specifikt utsedda till att 

företräda Företaget vid arbetsmarknadsmässor utan det kan exempelvis vara 

medarbetare som pratar gott om dem utanför arbetet. När det handlar om att nå ut till de 

yrkesgrupper som är väldigt specialiserade och där det är få som är utbildade inom, 

exempelvis automationsingenjörer, använder Företaget sig av sina egna 

automationsingenjörer för att komma i kontakt med dessa personer. De delar ofta 

samma intresse och förekommer vanligen på samma nätverk. 

 

De pratar ju mycket med varandra. Så där får vi ju hjälp av våra redan 

anställda, att sälja in Företaget, exempelvis det här skithäftiga uppdraget 

jobbar jag med nu och Företaget har de här förmånerna, och presentera 

paketet. 

 

Företaget menar att eftersom de är ett stort industriföretag kan det både internt och 

externt bli mycket fokus på teknik och utveckling. Därför vill de med hjälp av sitt 

employer branding-arbete rikta mer fokus mot människorna i Företaget. 

Respondenterna i Företaget uttrycker att de vill bli utveckla sitt interna employer 

branding-arbete och bli bättre på att förmedla att de har en familjär känsla på Företaget 

då man hjälper och stöttar varandra. Det kan vara svårt att visa sådana egenskaper vid 

exempelvis en lunchföreläsning och därför anordnar Företaget aktiviteter som bland 

annat brännboll och kubb för att stärka gemenskapen hos medarbetarna på Företaget. En 

respondent på Företaget uttrycker: 

 

 Sedan kan ju jag se ett behov utav att vi skulle behöva jobba mycket mer 

internt. För genom att vara tydliga internt, vad är våra behov är och hur vi 

tar hand om våra anställda skapar vi fler ambassadörer i Företaget som 

hjälper oss att marknadsföra Företaget. 
 

Företagets arbete med digitalisering 

En viktig del i Företagets interna och externa employer branding-arbete är arbetet med 

digitalisering samt att vara uppdaterad i utvecklingen av teknik och IT. Förr lockade 
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Företaget potentiella medarbetare med att förmedla att de exempelvis bedriver ett 

miljövänligt och hållbart arbete. Nuförtiden har miljötänket en självklar plats på de 

flesta arbetsplatserna och har kommit att betraktas som en hygienfaktor. För att 

attrahera och locka nya medarbetare gäller det för företag att vara uppdaterade om vad 

potentiella medarbetare nu lockas av. Respondenterna på Företaget upplever att 

digitaliseringen är en sådan sak. Genom att utvecklingen inom digitaliseringen går 

framåt ökar kraven på företag. Eftersom Företaget är en industri medför det att alla 

anställda ständigt måste vara uppdaterade inom utvecklingen. Att vara ledande inom 

digitalisering är viktigt både för att driva Företaget framåt men även för att det är en 

konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Det är något Företaget ser till att förmedla 

genom sitt externa employer branding-arbete för att därmed locka ingenjörer. 

 

 Ja, jag skulle säga det, beroende på vilken ingenjör man pratar med eller 

vilken målgrupp. Just mycket kring digitaliseringen är det stora just nu. 

Där är vi i framkant. 
 

Studenternas perspektiv: Psykologiska fördelar 

Ett företags rykte har stor betydelse för ingenjörsstudenternas upplevelse av en attraktiv 

arbetsgivare. Ryktet och bilden av ett företag förmedlas både genom tidigare och 

nuvarande arbetstagare samt skapas och omformuleras av företags egna framställning på 

sociala medier och andras respons på denna bild. Ingenjörsstudenterna menade att via 

sociala medier har företag möjlighet att förmedla en professionell och positiv bild av sig 

själva och på så sätt visa att de är en attraktiv arbetsgivare. De var även tydliga med hur 

viktigt det är att företag förmedlar en ärlig bild och inte förskönar sig på sociala medier 

då det enbart skulle leda till negativa konsekvenser vid en eventuell anställning. 

 

 Det första jag tänker på är första intrycket, att företaget har ett bra rykte 

och att medarbetare som varit där innan och de som är där nu ger en bra 

bild av företaget och pratar gott om företaget. Första bilden av företaget 

är väldigt viktig. 
 

En annan respondent uttryckte: 

 

 Det är alltid intressant att kolla upp lite vad andra säger om ett visst 

företag. För att på så sätt se om det passar in på mig. Så företagets rykte 
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är viktigt eftersom man då kan få fram deras värderingar och hur andra 

trivs. Men man ska inte lyssna på allt som alla säger ändå så det är 

därför svårt att veta innan man arbetat där. 
 

Studenterna var eniga om att ett gott rykte stärker företagets attraktivitet och 

arbetsgivarvarumärke samtidigt som de även var eniga om att de inte dömer ut ett 

företag med dåligt rykte direkt utan skapar sin egen uppfattning. Dock uttryckte vissa 

att de var medvetna om att det första intrycket har en större påverkan än vad människor 

vill erkänna. Om det skrivs negativt om ett företag kan det komma att dömas ut på 

förhand innan de fått en ärlig chans att visa vad de står för. För att ett företag ska 

upplevas som attraktivt räcker det inte bara med ett gott rykte och första intryck. 

Ingenjörsstudenterna ansåg även att de bör dela och känna igen sig i en arbetsgivares 

värderingar, visioner och mål för att företaget ska upplevas som mer attraktivt. 

 

 Värderingarna är ganska viktiga tycker jag. Eftersom då kan jag 

relatera bättre till ett företag om vi har samma värderingar, då är det 

roligare och jobba. Till exempel om ett företag struntar i miljön,  det 

gör inte jag så då går det inte. 

 

En annan respondent uttryckte: 

 

 Sedan när man börjar läsa på om företaget är det viktigt vad företaget 

har för vision och mål och då ser man ganska tydligt om det är något 

som man kan passa med. 
 

Flera ingenjörsstudenter uttryckte vikten av att dela värderingar och visioner med sin 

blivande arbetsgivare för att trivas och känna sig motiverade. Delade värderingar, 

visioner och mål kan leda till en upplevelse av tillhörighet, arbetstillfredsställelse och 

kan skapa förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö, vilket gör en arbetsgivare mer 

attraktiv. Utöver delade värderingar med ett företaget anser ingenjörsstudenterna att en 

attraktiv arbetsgivare både har ett tydligt ledarskap och en tydlig och öppen 

kommunikation. En chef som har goda relationer med sina anställda, är bekväm i sin 

roll och visar delaktighet kan bidra till ökad motivation samt ses som en förebild. 
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 Jag söker ett ställe där en chef vågar ta tag i saker och är delaktig på 

arbetsplatsen. Kommunikationen är först och främst viktig och att 

chefen kan leva upp till sin roll. 
 

Det är betydelsefullt att företag genomsyras av en öppen och tydlig kommunikation för 

att skapa ett gott klimat och undvika missförstånd. Att det finns en mångfald och 

trevliga kollegor är ytterligare en bidragande orsak till att ingenjörsstudenterna upplever 

en arbetsgivare som attraktiv. 

 

Först och främst är det nog att det är något jag trivs med. Det viktigt att 

det är en blandad personal där det finns potential att ha roligt. Att det 

finns en mångfald inte bara äldre och inte bara yngre, att det finns en 

blandning och variation. Det tycker jag är en stor grej så att det finns 

utrymme för att ha roligt och kunna diskutera. 
 

Ett sätt för studenter att skapa sig en uppfattning om ett företag är genom 

arbetsmarknadsmässor. Där kan studenterna få en första inblick och skapa en förståelse 

för vilka företag som finns, vad de gör samt vad de står för. En arbetsgivares 

attraktivitet kan stärkas under en arbetsmarknadsdag genom att ambassadörerna 

förmedlar vad företaget står för, kunnighet samt en gemenskap. På 

arbetsmarknadsmässor får studenterna möjlighet att skapa sig en första kontakt med 

företag genom deras ambassadörer och på så vis få en uppfattning om hur 

kommunikationen sker på företaget. 

 

 Det har fungerat som en inspirationskälla till var jag kan hamna i 

framtiden. Det är det som jag vill få ut och få inspiration. Ibland är det 

svårt att se bara med LinkedIn. När företagen är samlade på en och 

samma plats är det lättare att se och förstå skillnaden mellan företag och 

se vart man skulle passa bättre. 
 

Studenternas perspektiv: Funktionella fördelar 

Det framkom under alla intervjuer med studenterna att möjlighet till utveckling är av 

stor betydelse för att en arbetsgivare ska upplevas som attraktiv. Det är både viktigt att 

få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll men även den personliga utvecklingen är 

betydelsefull för arbetstagare. Om en person inte får utvecklas i sin yrkesroll är det lätt 
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att arbetet upplevs som statiskt och tråkigt, vilket kan bidra till att motivationen sänks 

och att arbetsprestationen blir lidande. 

 

 Sedan är det viktigt med utvecklingsmöjligheter /.../ Det skulle vara 

jätteroligt med en arbetsgivare som är öppen för att utbilda vidare. Att 

det finns en ömsesidig respekt och förståelse och att de tror på att jag 

kan utvecklas. Det skulle vara roligt med en arbetsgivare som visar 

engagemang för mig och min utveckling. 
 

En annan respondent uttryckte: 

 

 Samtidigt är det viktigt med utvecklingsmöjligheter på ett företag. Att 

man inte bara säger saker utan att det faktiskt finns tillgång och 

möjligheter. 
 

En arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter är attraktiv eftersom det visar på 

engagemang och tro på medarbetarna. Det visar också att företaget hänger med i dagens 

ständiga utveckling genom att kontinuerligt se till att personalen har rätt utbildning. 

Ytterligare en aspekt som ingenjörsstudenterna ansåg påverka upplevelsen av en 

attraktiv arbetsgivare är dess geografiska placering. Flera av studenterna uttryckte att 

om valet stod mellan två jämlika företag som arbetsgivare skulle det vara mer lockande 

att välja företaget som låg närmare hemmet. Om det däremot rör sig om en särskilt 

intressant arbetsgivare uttrycker en respondent: 

 

 45-60 minuter till man kommer till jobbet det klarar jag utan problem, men 

hade det varit längre så hade det varit jobbigt /.../  Platsen ska vara nära det 

är en viktig grej. Man vill inte köra alldeles för länge. 
 

Ytterligare en aspekt som flera av studenterna tog upp var att företag som är 

internationella och finns på fler platser i världen anses vara mer attraktiva än företag 

som endast finns i Sverige. Att få möjlighet att arbeta utomlands var något som de 

uttryckte som en förmån som lockade. Att arbeta utomlands är givande både gällande 

utvecklingen i sin yrkesroll och den personliga utvecklingen. Det är betydelsefullt 

eftersom det i många fall bidrar till att individen får prata ett annat språk, utbyta ny 

kunskap, få miljöombyte samt utbyte av nya sociala relationer. 
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                För att upplevas som en attraktiv arbetsgivare bör företag hänga med i 

digitaliseringen. Ingenjörsstudenterna anser att företag inte konstant måste ligga i 

framkant gällande teknik men bör ändå försöka utvecklas i takt med samhällets behov. 

En av respondenterna uttryckte skämtsamt: “Absolut, om de har datorer från 90-talet så 

är det inte så jätteattraktivt att arbeta där kanske. Så framtidstänkandet är absolut 

viktigt”. En anledning till att studenterna tycker att det är viktigt för en arbetsgivare att 

hänga med i digitaliseringen är för sin egen utveckling skull. Om de i framtiden vill 

söka sig vidare till en annan arbetsgivare ses det som en fördel att inte ligga efter 

kunskapsmässigt gällande digitalisering. 

 

Studenternas perspektiv: Ekonomiska fördelar 

I likhet med andra studier framkom att alla studenter var överens om att lön och 

förmåner spelar en stor roll i upplevelsen av en attraktiv arbetsgivare. Hygienfaktorer 

som exempelvis lön och andra förmåner ses som grundläggande på varje arbetsplats och 

är betydelsefulla för att undvika missnöje hos medarbetarna (jfr Holmberg, Caro & 

Sobis, 2017). En viss minimilön krävs för att en individ ska kunna tillfredsställa sina 

grundläggande behov. Om en individ istället får en lön som upplevs som hög kan lönen 

ses som en motivationsfaktor. Den upplevda höga lönen kan då bidra till högre 

arbetstillfredsställelse och ett ökat engagemang på arbetsplatsen (Rynes et al., 2004). 

Att som nyexaminerad få bra betalt av sin arbetsgivare kan även medföra en viss status 

på arbetsplatsen samt i privatlivet. Det kan även medföra att den nyexaminerade känner 

sig eftertraktad och behövd. 

 

Sedan tror jag även att det såklart är viktigt med pengar, vad man får för 

lön och förmåner. 
 

 Sedan är det såklart viktigt med lön. Det har en stor betydelse för vart man 

arbetar. Man är villig att offra en hel del för att få bättre lön på ett ställe. 
 

Flera av studenterna menade att lönen har så stor betydelse att de är villiga att prioritera 

bort annat betydelsefullt för en bra lön. De var även medvetna om att detta skulle kunna 

förändras över tid då behov och förutsättningar ser olika ut beroende på vart man 

befinner sig i livet. Studenterna uttryckte att när de har en familj har inte lönen samma 

betydelse utan familjen skulle ha första prioritet. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka ingenjörsstudenters upplevelse av en 

attraktiv arbetsgivare och relatera det till hur ett större industriföretag i Mellansverige 

arbetar med extern employer branding. Respondenterna från Företaget i föreliggande 

studie var överens om att Företaget bedriver ett välarbetat employer branding-arbete. 

Det framkom även i resultatet att Företaget är medvetna om att för att kunna bedriva ett 

gediget externt employer branding-arbete behövs också ett väletablerat internt employer 

branding-arbete. På liknande sätt påvisade Cascio och Graham (2016) att det interna och 

externa employer branding-arbetet bör organiseras enhetligt för att undvika otydligheter 

kring företagets arbetsgivarvarumärke. Företaget står inför stora utmaningar med sitt 

employer branding-arbete i och med den pågående decentraliseringen. Det bidrar till att 

Företaget måste se till att förmedla ett gemensamt budskap utåt eftersom det annars kan 

leda till ett otydligt employer branding-arbete. Det kan även leda till att en otydlig bild 

av arbetsgivarvarumärket skapas och som därmed inte ses som attraktivt för potentiella 

arbetstagare. Decentraliseringen kan även medföra fördelar för Företaget, exempelvis 

kan det bli lättare att förmedla vilka lokala fördelar som finns ute på de olika fabrikerna. 

Enligt Företaget är det brist på ingenjörer på dagens arbetsmarknad, vilket gör att 

ingenjörer är deras största fokus i employer branding-arbetet. I föreliggande studie hade 

ingenjörsstudenterna en gemensam bild över vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Det 

som framkom i intervjuerna överensstämde med Ambler och Barrows (1996) definition 

av employer branding innehållande psykologiska, funktionella och ekonomiska 

fördelar. Som psykologiska fördelar nämnde studenterna ett företags rykte, tillhörighet 

och värderingar. Funktionella fördelar ansågs vara främst utvecklingsmöjligheter medan 

ekonomiska fördelar ansågs bestå av lön och andra förmåner. Det visar att resultatet 

som framkommit från ingenjörsstudenterna är tillförlitligt då det överensstämmer med 

en vedertagen definition av employer branding.  

När det kommer till hur Företagets employer branding-arbete står i relation till 

ingenjörsstudenternas upplevelse av en attraktiv arbetsgivare visar föreliggande studie 

att det finns både gemensamma nämnare men även en del olikheter. Något som 

ingenjörsstudenterna upplever som attraktivt hos ett företag är om det gör ett gott första 

intryck och har ett bra rykte. Studier visar att ett företags rykte och attraktivitet har en 

betydande roll vid rekrytering av nya medarbetare (Cable & Turban, 2003; Edwards, 

2010).  Det som även stärker attraktiviteten är delade värderingar och visioner med 

företaget. Cable och Judge (1996) anser att ju mer en person kan relatera till ett företags 
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värderingar och vision desto mer attraktiv upplever de organisationen. Medarbetare som 

delar företagets värderingar kan uppleva större arbetstillfredsställelse och att är mer 

intresserade av att stanna inom företaget. Delade värderingar med ett företag kan vara 

avgörande för att en person ska välja det företaget som sin arbetsgivare (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Cable & Judge, 1996; Edwards, 2010).  Att förmedla ett bra första intryck 

är något som Företaget anser att de arbetar aktivt med i deras employer branding-arbete, 

och anledningen till det är för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och på så vis skapa ett 

gott rykte för att locka potentiella medarbetare. Genom sitt employer branding-arbete 

ser Företaget till att inte försköna sitt arbetsgivarvarumärke utan att förmedla en ärlig 

bild. Det gör de för att potentiella medarbetare annars kan skapa orealistiska 

förväntningar och förhoppningar. I föreliggande studie uttryckte studenterna att det är 

viktigt att företag förmedlar en korrekt bild av sig själva. Om ett företag däremot 

förskönar bilden av sig själva nämner studenterna att det vid en anställning skulle bli 

besvikna då deras förväntningar inte uppfylls.  Det är även något som Backhaus och 

Tikoo (2004) uttrycker då företag redan i inledningen av rekryteringsprocessen 

förmedlar en bild av sig själva vilket skapar förväntningar hos potentiella medarbetare. 

Rousseau (1989) anser att dessa förväntningar som skapas är början på ett psykologiskt 

kontrakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är därför av vikt för både företag 

och potentiella arbetstagare att ha kännedom om vilka förväntningar och skyldigheter 

som kommer med en eventuell anställning för att minska risken för att det psykologiska 

kontraktet bryts (Backhaus & Tikoo, 2004; Ito et al., 2013; Rousseau, 1989). I 

föreliggande studie framkom det alltså att både ingenjörsstudenterna och 

respondenterna från Företaget är överens om att det är viktigt att förmedla ett bra första 

intryck och att ha ett gott rykte. Ingenjörsstudenterna ansåg att det var betydelsefullt att 

dela värderingar med en potentiell arbetsgivare. Däremot var det ingen av 

respondenterna från Företaget som gav en tydlig bild av Företagets värderingar och på 

Företagets hemsida var deras värderingar svåra att finna. Cascio och Graham (2016) 

anser att ett företag bör ha en användarvänlig och tydlig hemsida som kommunicerar ut 

sina mål, värderingar och kultur. En tydlig hemsida kan underlätta 

rekryteringsprocessen och bidrar till att potentiella medarbetare kan få en förståelse för 

vad en eventuell anställning kan ge dem (Cascio & Graham, 2016; Kaur et al., 2015). 

Flera av studenterna uttrycker att ett företags hemsida är en bra informationskälla för att 

skapa sig en uppfattning om företaget. Därför rekommenderar vi Företaget att arbeta så 

att deras hemsida blir mer lockande och tydligt förmedlar värderingar, vision och mål. 
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Ytterligare något som ingenjörsstudenterna uttryckte som attraktivt är en 

arbetsgivare som de kan känna tillhörighet till och känna sig sedda hos. I Ambler och 

Barrows (1996) definition av employer branding nämns tillhörighet som en psykologisk 

fördel som kommer med en anställning. Att känna tillhörighet och att känna sig sedd är 

även något som Maslow (1987) uttrycker som en viktig del för att en individ ska 

uppleva tillfredsställelse. Studier som undersökt vilka egenskaper som arbetstagare 

efterfrågar vid val av arbetsgivare har också funnit att tillhörighet är en viktig faktor 

som gör en arbetsgivare mer attraktiv (Chhabra & Sharma, 2014; Phillips & Phillips, 

2006; Terjesen et al., 2007). En del av employer branding-arbetet handlar därmed om att 

få medarbetare samt potentiella medarbetare att känna tillhörighet till företaget 

(Chhabra & Sharma, 2014). Studenterna uttryckte också att det på ett större företag är 

lättare att bli en i mängden och inte känna sig sedda, och därför är engagemang från 

arbetsgivaren och utvecklingsmöjlighet här mer betydelsefullt. Cascio och Graham 

(2016) fann att utvecklingsmöjligheter är viktigt för alla generationer men att det är 

särskilt viktigt för medarbetare som är i början av sin karriär. En av respondenterna på 

Företaget uttryckte att Företagets storlek är en utmaning och att de därför i stor 

utsträckning måste arbeta med att få medarbetarna att känna sig delaktiga och sedda. Ett 

sätt att få medarbetarna att känna delaktighet är att erbjuda möjlighet till att utvecklas. 

För en medarbetare som visar engagemang och vill utvecklas finns stora möjligheter att 

tillgå. Däremot nämner Företaget att de finns en svårighet kring det då alla inte är lika 

intresserade och framåt. Ingenjörsstudenterna uttryckte även att ett bra ledarskap och en 

god kommunikation kan bidra till att de känner sig sedda på företaget och därmed 

upplever starkare tillhörighet och arbetstillfredsställelse. En öppen och tydlig 

kommunikation har en stor betydelse i alla organisatoriska sammanhang och 

framgångsrika företag kännetecknas ofta av god kommunikation och ledarskap 

(Chhabra & Sharma, 2014; Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Ett betydelsefullt område som Företaget ansåg att de ligger i framkant med är ny 

teknik och IT, och de ser till att marknadsföra det i sitt employer branding-arbete. 

Ingenjörsstudenterna uttrycker att det är av vikt att företag inte ligger efter i 

utvecklingen, men de har inget krav på att de ständigt ligger i framkant. Digitalisering 

spelar en större roll på dagens arbetsmarknad och för företag handlar det både om att 

hänga med i utvecklingen kring teknik och IT men även att finnas och visa upp sig 

genom olika kanaler på sociala medier (Parviainen et al., 2017). Sociala medier är något 

som ingenjörsstudenterna ansåg som ett bra verktyg för både företag och sig själva att 
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använda sig av. Studenterna var överens om att sociala medier är bra för att skapa sig en 

bild av ett företag och på så vis se om de är attraktiva och en eventuell framtida 

arbetsgivare. Enligt Cascio och Graham (2016) är sociala medier ett effektivt sätt att 

stärka sitt arbetsgivarvarumärke då företag enkelt kan använda sig av olika kanaler för 

att nå ut till fler. Sociala medier möjliggör för individer att genom olika kanaler på 

internet ta reda på om företag förmedlar en korrekt bild av sitt arbetsgivarvarumärke 

(Cascio & Graham, 2016; Madera, 2012). Studenterna uttryckte även att sociala medier 

kan påverka deras första intryck av ett företag och att de genom olika kanaler på internet 

kan ta reda på ett företags rykte, värderingar och vision. Respondenterna på Företaget 

beskrev att sitt arbete med sociala medier mestadels är riktat till kunder och aktieägare. 

Därför är en rekommendation till Företaget att arbeta mer för att rikta sina sociala 

medier mot studenter och potentiella medarbetare för att inte gå miste om värdefulla 

talanger på arbetsmarknaden. 

I föreliggande studie framkom det att ingenjörsstudenterna tycker att bland annat 

lön, ledning, värderingar, utvecklingsmöjligheter och personlig utveckling är viktigt för 

upplevelsen av en attraktiv arbetsgivare. Därmed kan vi se att ingenjörsstudenterna 

nämner både hygien-och motivationsfaktorer som viktiga för sin upplevelse av en 

attraktiv arbetsgivare. Faktorer som lön, ledning och värderingar är betydelsefullt för att 

en medarbetare inte ska vantrivas på sin arbetsplats medan faktorer som 

utvecklingsmöjligheter samt den personliga utvecklingen bidrar till trivsel och 

motivation (Herzberg et al., 1993; Kaufmann & Kaufmann, 2010). Från studenterna 

framkom det att lönen har en stor betydelse och att de är villiga att prioritera bort andra 

förmåner för en bättre lön. I Self-Determination Theory (SDT) ses lön och andra 

förmåner som en yttre motivationsfaktor och bygger på att individen får något tillbaka 

genom att utföra en tjänst eller handling (Gagn & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). 

Ingenjörsstudenterna uttryckte även att det är medvetna om att vikten av en bra lön 

skulle kunna förändras över tid. En central del i Maslows behovshierarki är att 

individens behov förändras över tid och det som är viktigast idag behöver inte vara det 

viktigaste i framtiden (Maslow, 1987). I resultatet med Företaget framkom det att de 

främst fokuserar på motivationsfaktorer som exempelvis utvecklingsmöjligheter i sitt 

employer branding-arbete. Utvecklingsmöjligheter beskrivs i Self-Determination 

Theory (SDT) som en inre motivationsfaktor som bidrar till att en individ kan uppleva 

högre välbefinnande än yttre motivationsfaktorer som lön (Gagn & Deci, 2005; Ryan & 

Deci, 2000). Genom att Företaget arbetar för att medarbetarna ska få möjlighet att 
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utvecklas både inom sin yrkesroll och som individer visar på att dem är medvetna om 

fördelarna som kommer med det. En annan anledning till att företaget arbetar mer med 

utvecklingsmöjligheter är för att de ansåg att faktorer som lön och andra förmåner är så 

pass grundläggande och självklara att det inte är något som gör dem unika. Under 

intervjuerna med ingenjörsstudenterna framkom det däremot att respondenterna 

upplevde lön och andra förmåner så betydelsefullt att de var villiga att prioritera bort 

andra viktiga förmåner. Det visar på att ingenjörsstudenterna värderar lönen som mer 

betydelsefull än utvecklingsmöjligheter. Därför är en rekommendation för Företagets 

employer branding-arbete att i större utsträckning förmedla vilka hygienfaktorer som 

exempelvis lön andra förmåner som finns att tillgå på Företaget då det kan attrahera 

många potentiella nyexaminerade medarbetare.  

Det resultat som framkommit och diskuterats visar att Företagets employer 

branding-arbete stämmer bra överens med ingenjörsstudenters upplevelse av en attraktiv 

arbetsgivare. Det visar sig bland annat genom att det enbart är ett fåtal 

rekommendationer som ges till Företaget gällande deras employer branding-arbete. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då studiens syfte var att fånga respondenternas individuella 

upplevelser. Genomförandet av semistrukturerade-intervjuer möjliggör att öppna frågor 

och relevanta följdfrågor kunde ställas till respondenterna. Det kan även ha medfört att 

respondenterna upplevde att de hade fritt utrymme att uttrycka och utveckla sina svar. 

Vid en kvalitativ studie är det människor som samlar in data och analyserar den därför 

är det viktigt att ha i åtanke att det kan orsaka subjektiva tolkningar och bias (Merriam 

& Tisdell, 2016). 

Anledningen till valet av att genomföra en induktiv analys av intervjuerna med 

Företaget och ingenjörsstudenterna är för att analysen inte bygger på en redan befintlig 

teori. Syftet med studien var att skapa en större förståelse för Företagets externa 

employer branding-arbete och ingenjörsstudenternas upplevelse av en attraktiv 

arbetsgivare.  

För att inte missa viktiga delar i det insamlade materialet har vi kontinuerligt 

tagit del av varandras ljudfiler och transkriberingar. Genom att analysen påbörjades 

individuellt har det möjliggjort att vi kunnat fånga upp olika detaljer och synsätt samt 

undvika subjektiva tolkningar. Materialet har sedan diskuterats och bidragit till en 

gemensam analys. En aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är att ingen av oss 
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hade någon större erfarenhet av intervjuteknik, vilket kan ha medfört att vi missat 

relevanta följdfrågor och upplevelser. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att vi i 

början av studien hade begränsade förkunskaper om ämnet employer branding. Det kan 

ha påverkat utformandet av intervjuguiden och följdfrågorna eftersom vi kan ha missat 

viktiga aspekter. Samtidigt kan begränsade förkunskaper ha bidragit till att vi gick in i 

intervjuerna mer förutsättningslöst. En fördel i intervjuerna med studenterna var att vi 

var i samma ålder som respondenterna vilket kan ha bidragit till att de vågar öppna upp 

sig mer. Intervjuerna med ingenjörsstudenterna skedde även enskilt vilket var 

fördelaktigt för att undvika eventuella maktförhållanden där respondenten kan ha 

upplevt sig vara underlägsen i situationen. 

 På Företaget intervjuades tre respondenter och efter intervjuerna upplevdes en 

mättnad eftersom de tre respondenterna hade en gemensam syn och förmedlade 

liknande information om Företagets employer branding-arbete. 

  

Förslag till vidare forskning och slutsatser 

I föreliggande studie intervjuades nio ingenjörsstudenter och i resultatet gick det inte att 

utläsa några eventuella skillnader mellan män och kvinnor. För vidare studier vore det 

därför intressant att undersöka en bredare urvalsgrupp och se om eventuella skillnader 

då kan förekomma (Chhabra & Sharma, 2014). Det skulle vara användbart för företag 

att veta vilka de potentiella skillnaderna är för att på så vis kunna anpassa sitt employer 

branding-arbete efter det. 

              Genom att respondenterna på Företaget beskriver sitt employer branding-arbete 

som gediget och välarbetat skulle det vara av intresse att undersöka hur medarbetarna på 

Företaget upplever employer branding-arbetet. Det skulle kunna bidra till ytterligare 

rekommendationer om hur Företaget kan förbättra sitt employer branding-arbete. I 

likhet med andra studier framkom det i föreliggande studie att ingenjörsstudenterna 

upplevde utvecklingsmöjligheter, tillhörighet, lön och uppskattning som viktiga för att 

en arbetsgivare ska upplevas som attraktiv (jfr Chhabra & Sharma, 2014; Phillips & 

Phillips, 2006; Terjesen et al., 2007). Förslag på vidare studier kan även vara att 

undersöka ett större urval av respondenter på Företaget som arbetar med employer 

branding för att se om de delar samma syn som respondenterna i föreliggande studier. 

            En slutsats i föreliggande studie är att det finns utvecklingsmöjligheter för 

Företaget i sitt employer branding-arbete i relation till vad ingenjörsstudenter upplever 

som attraktivt hos en arbetsgivare. Vi rekommenderar Företaget att arbeta så att deras 



 

29 
 

hemsida och sociala medier riktar sig mer mot studenter och potentiella medarbetare. 

För att inte gå miste om värdefulla talanger på arbetsmarknaden behöver Företaget 

förmedla en tydligare bild över sina värderingar, vision och mål. I sitt employer 

branding-arbete behöver Företaget även lägga större fokus på att förmedla vilka 

hygienfaktorer som exempelvis lön de kan erbjuda, då ingenjörsstudenterna uttryckte 

lön som en viktig förmån vid val av arbetsgivare.  
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Informationsbrev - Företag X 

Syftet med denna studie är att undersöka ingenjörsstudenters upplevelse av en attraktiv 

arbetsgivare och relatera det till hur ni på företag X arbetar med extern employer 

branding. Vi kommer att intervjua flera personer på företaget för att få en uppfattning 

om ert employer branding-arbetet. Därefter kommer vi genomföra intervjuer med 

ingenjörsstudenter på KTH. 

 

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen vid personal- och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle, intervjuerna kommer genomföras under 

vårterminen 2018. Intervjun kommer ta ca 60 min och kommer att spelas in och skrivas 

ut i text med ditt godkännande. 

 

Företaget och ditt namn kommer inte att benämnas i studien och allt material ska 

hanteras konfidentiellt. I studien kommer företaget benämnas som företag X. Ditt 

deltagande är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan under 

studiens gång och de material som du lämnat utesluts då ur studien. 

 

Materialet kommer att sammanställas och analyseras och sedan ligga till grund för 

resultatet för studien. Resultatet kommer att presenteras och offentliggöras i en 

kandidatuppsats.  

 

Vi som genomför studien är Erika Jansson och Susanne Salin. Har du frågor eller 

funderingar om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Erika Jansson    Susanne Salin 

Högskolestudent    Högskolestudent 

Tfn: xxx-xxxxxxx   Tfn: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxx   Mail: xxxxxxxxxx 

 

Handledare och ansvarig: 

Hanna Kusterer  

Mail: xxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Företag X 

1. Berätta kortfattat om dig själv och din roll på företaget? 

- Vad har du för tjänst? 

 

2. Hur delaktig är du i det interna respektive externa employer branding-

arbetet? 

 

3. Kan du beskriva ditt interna respektive externa employer branding-arbete? 

 

4. Vad upplever du är de största skillnaderna respektive likheterna mellan det 

interna och det externa employer branding-arbete? 

 

5. Använder ni er av några nyckelord som står för företag X i ert employer 

branding-arbete? 

- Om ja, Vilken/vilka? 

 

6. Vad tycker du fungerar bra i ert employer branding-arbete? 

 

7. Vad upplever du är den största utmaningen i ert employer branding-

arbete? 

 

8. Är det någon yrkesgrupp som ni har svårt att locka?  

- Om ja, vilken/vilka? 

- Om ja, lägger företaget större vikt på employer branding-arbetet för att locka 

dem och hur?   

 

9. Arbetar ni olika för att locka olika typer av arbetsgrupper?  

- Unga/äldre, Kvinnor/män, samt olika yrkesgrupper. 

 

10. Hur arbetar ni med sociala medier kopplat till employer branding? 

- LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube? 

11. Hur arbetar ni för att locka ingenjörer att börja arbeta på företaget? (om 

ingenjörer inte redan nämnts i tidigare svar ställs denna fråga) 
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Bilaga 3 

Informationsbrev - Ingenjörsstudenter 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ingenjörsstudenters upplevelse av en attraktiv 

arbetsgivare. Vi kommer därför att intervjua flera ingenjörsstudenter på KTH. 

 

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen vid personal- och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle, intervjuerna kommer genomföras under 

vårterminen 2018. Intervjun kommer ta ca 30 min och kommer att spelas in och skrivas 

ut i text med ditt godkännande. 

 

De material som samlas under intervjun kommer hanteras konfidentiellt och ditt namn 

kommer inte nämnas i studien. Ditt deltagande är frivilligt och du har när som helst rätt 

att avbryta din medverkan under hela studiens gång och det material som du lämnat 

utesluts då ur studien. 

 

Materialet kommer att sammanställas och analyseras och sedan ligga till grund för 

resultatet för studien. Resultatet kommer att presenteras och offentliggöras i en 

kandidatuppsats. 

 

Vi som genomför studien är Erika Jansson och Susanne Salin. Har du frågor eller 

funderingar om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Erika Jansson    Susanne Salin 

Högskolestudent    Högskolestudent 

Tfn: xxx-xxxxxxx   Tfn: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxx   Mail: xxxxxxxxxx 

 

Handledare och ansvarig: 

Hanna Kusterer  

Mail: xxxxxxxxxxx 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor - Ingenjörsstudenter 

1. Berätta om dig själv? 

- Vem är du, ålder? 

- Vad studerar du? 

- Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

 

2. Vad söker du i en arbetsgivare och på en arbetsplats? 

 

3. Kan du beskriva lite mer om dina tidigare arbetslivserfarenheter? 

- Vad fick dig att trivas på arbetsplatsen?  

- Vad upplevde du som mindre bra?  

 

4. Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig? 

 

5. Vad tror du kommer vara viktigt för dig vid val av arbetsgivare som 

färdigutbildad ingenjör?  

- Geografisk plats, viktigt?  

 

6. Vid val av arbetsgivare är ett företags arbetsgivarvarumärke/image viktigt 

för dig? 

- Varför inte? 

- På vilket sätt?  

 

7. Vilka kanaler/forum använder du dig av för att komma i kontakt med 

potentiella arbetstagare? 

- På vilket sätt? 

- Sociala medier?  

- Har du någon gång under dina studier varit på en arbetsmarknadsdag? Vad 

tyckte du om den 

- Tror du att ett företags framställning av sig på sociala medier kan påverka din 

syn på dem? 

 


