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Sammanfattning 

 

Titel: Bland feeds & tweets – Svenska företags användande av sociala medier i arbetet med 

arbetsgivarvarumärket 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Lisa Rönnkvist 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2011, juni 

 

Syfte: Att beskriva och analysera i vilken utsträckning och hur de 50 största svenska 

företagen använder sociala medier i arbetet med deras arbetsgivarvarumärke gentemot 

studenter och andra potentiella arbetstagare. 

Metod: En beskrivande studie som använder en flerfaldig forskningsstrategi där kvantitativ 

innehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys och semi-strukturerade intervjuer används för att 

uppnå studiens syfte. 

Resultat & slutsats: Användandet av sociala medier i arbetet med deras 

arbetsgivarvarumärke gentemot potentiella arbetstagare är lågt bland Sveriges 50 största 

företag. Endast 18 av dessa använder någon form av social media i detta syfte, och när det 

kommer till de företag som endast vänder sig till studenter är det endast 4 företag av 50. Men 

det står under ständig utveckling, både till antalet företag som använder det och sett till hur 

det används. Olika typer av sociala medier bidrar med olika möjligheter för att stärka 

arbetsgivarvarumärket, vilket stödjer forskning som menar på att en kombination av flera 

rekryteringsaktiviteter ger bäst effekt. 

Förslag till fortsatt forskning: En liknande studie borde utföras om något år för att kunna 

följa utvecklingen i detta ämne. Även en förklarande studie för att förklara vilka effekter 

sociala medier har för arbetsgivarvarumärket vore av vetenskapligt intresse. 

Uppsatsens bidrag: Den första beskrivande studien som undersöker i vilken utsträckning och 

hur sociala medier används i arbetet med arbetsgivarvarumärket gentemot potentiella 

arbetstagare bland ett större antal svenska företag. 

Nyckelord: arbetsgivarvarumärke, employer brand, employer branding, sociala medier. 



Abstract 

 

Title: Feeds & Tweets – Swedish companies’ use of employer branding through social media 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 

Author: Lisa Rönnkvist 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2011, June 

 

Aim: To describe and analyze how many of Sweden’s 50 largest companies that use social 

media as a tool for employer branding towards potential applicants, and how these types of 

social media are being used. 

Method: A descriptive research that uses multiple research methods, including both 

quantitative and qualitative methods, to reach the aim of the study. 

Result & Conclusions: Employer branding through social media is so far quite uncommon 

amongst the 50 largest companies in Sweden. Only 18 of these companies are using some 

kind of social media in this purpose, and when it comes to companies that only target students 

it is only 4 out of 50 companies. But it is continuously developing, both consider the number 

of companies using social media and how they are using it. The different types of social 

media gives different opportunities, which are supporting previous research who claims that 

the best result in attracting talent is to use multiple recruitment activities. 

Suggestions for future research: To do a similar study next year to see the development. 

Also a causal research should be done to explain if and how social media can contribute to a 

stronger employer brand. 

Contribution of thesis: This is the first descriptive research in this subject that studies a large 

number of Swedish’ companies. 

Key words: employer brand, employer branding, social media, social networks 
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1.  Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs undersöknings problemområde och begreppet 

arbetsgivarvarumärke presenteras. Kapitlet leds sedan in mot studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

De flesta av oss har hört någon berätta om sitt jobb. Någon som klagat på chefen, tyckt att 

lönen varit dålig eller kommit hem nöjda över att de fått uppskattning för sitt arbete. Vissa 

människor verkar ha världens bästa jobb och vissa verkar ha världens sämsta jobb. Vi har 

säkert även fått möjlighet att bilda oss en uppfattning om hur det är att jobba på ett visst 

företag på andra sätt. Kanske i samband med en rekryteringsmässa där företagets representant 

var väldigt engagerad, eller på ett besök på företaget där man upptäckte att alla anställda såg 

oerhört uttråkade och trötta ut. När man sedan själv ska söka jobb är det troligt att det man 

hört och upplevt om företaget spelar in i beslutet att söka jobb där eller inte. 

För företagens del å andra sidan, hör de anställda till deras viktigaste resurser. Det är otroligt 

viktigt för dem att locka till sig de mest talangfulla människorna (Agrawal & Swaroop, 2009; 

Pilbeam & Corbridge, 2006; Ployhart, 2006). Detta blir allt mer aktuellt då vi nu efter en 

period präglad av lågkonjunktur och hög arbetslöshet går mot ljusare tider (SCB, 2011) vilket 

därmed ökar konkurrensen bland företagen om den bästa personalen. 

I forskningen är begreppet ”war for talent” väl omnämnt vilket innebär att företagen krigar 

om att attrahera och sedan även behålla den mest kvalificerade personalen (Knox & Freeman, 

2006; Martin et al, 2005; Moroko & Uncles, 2008; Ng & Burke, 2005; Pilbeam & Corbridge, 

2006; Ployhart, 2006; Schreurs & Syed, 2011).  

För att vinna detta krig gäller det att vara arbetsgivaren som talangerna föredrar, att ha ett 

starkt arbetsgivarvarumärke som differentierar företaget från konkurrenterna (Collins & 

Stevens, 2002; Pilbeam & Corbridge, 2006). Arbetsgivarvarumärket är de potentiella 

arbetstagarna och de nuvarande anställdas attityder och uppfattade attribut om jobbet eller 

företaget (Collins & Stevens, 2002). Dessa attribut är både av materiell och immateriell 

karaktär och ökar attraktionen att söka sig till och stanna på just det företaget (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Edwards, 2010; Lievens & Highhouse, 2003; Pilbeam & Corbridge, 2006). 
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1.2 Problembeskrivning 

Utmaningen för företagen ligger i att redan i ett tidigt stadium få de potentiella arbetstagarna 

attraherade av företaget som arbetsgivare (Agrawal & Swaroop, 2009). Potentiella 

arbetstagare kan exempelvis vara nyutexaminerade studenter, arbetslösa eller personer som 

funderar på att byta jobb. Det är då viktigt att företaget använder sig av olika verktyg och 

aktiviteter för att nå ut till dessa och effekten ökar om fler aktiviteter används (Collins & 

Stevens, 2002). 

Internet har använts som ett rekryteringsverktyg under nästan lika lång tid som internet 

funnits, där främst företagens egna hemsidor och stora jobbsökningssidor används (Ployhart, 

2006), men företag kan även använda sig av sociala medier för att marknadsföra dem själva 

som en potentiell arbetsgivare för framtida anställda (Langheinrich & Karjoth, 2010).  

I exempelvis Tyskland har många företag en speciell Facebooksida för jobbsökande, minst en 

anställd som twittrar och en YouTube-kanal med karriärrelaterade filmer. Dock verkar 

Sverige vara ett land som använder sociala medier i detta syfte i betydligt mindre omfattning 

än andra länder (Ahnlund, 2011), men hur ser det ut egentligen bland svenska företag och 

deras användande av sociala medier? 

 

1.3 Syfte 

Att beskriva och analysera i vilken utsträckning och hur de 50 största svenska företagen 

använder sociala medier i arbetet med deras arbetsgivarvarumärke gentemot studenter och 

andra potentiella arbetstagare. 

 

1.4 Frågeställningar 

I vilken utsträckning använder Sveriges 50 största företag sociala medier för att kommunicera 

arbetsgivarvarumärket till studenter respektive andra potentiella arbetstagare? Av de som 

använder detta, hur används det? 
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2. Teori 
 

I teoriavsnittet behandlas den teori som kommer att användas för att analysera uppsatsens 

empiriska material. Först ges en historisk översikt av forskningen inom ämnet och sedan en 

genomgång av teorierna kring arbetsgivarvarumärke. Sedan presenteras forskning om 

sociala medier och användandet av dessa.  

 

2.1 Arbetsgivarvarumärke 

Ett företags arbetsgivarvarumärke är dess nuvarande och potentiella anställdas uppfattning om 

företaget som arbetsgivare (Martin et al. 2005). Forskare har använt olika begrepp för 

arbetsgivarvarumärke som exempelvis image, rykte och arbetsgivarkunskap men alla begrepp 

strävar mot samma mening (Lievens et al. 2005; Ployhart, 2006). 

Det är viktigt att ett företags arbetsgivarvarumärke överensstämmer med det övergripande 

varumärket. Det finns vissa likheter mellan dessa men även vissa skillnader. Det som skiljer 

dem åt är att arbetsgivarvarumärke är specifikt inriktat mot anställningen och hur företaget är 

som arbetsgivare, detta kommuniceras både externt och internt till skillnad från exempelvis 

produktvarumärken som främst kommuniceras utåt (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Arbetsgivarvarumärke borde fylla tre kriterier: Vara konsistent med verkligheten, skilja sig åt 

från konkurrenterna och vara attraktivt för målgruppen (Maxwell & Knox, 2009). Risken med 

att inte vara konsistent med verkligheten är att företag som ger en alltför positiv bild av 

arbetsupplevelsen riskerar att skapa orealistiska förväntningar bland de potentiella 

arbetstagarna vilket därmed medför större risk att de blir missnöjda och tidigt lämnar företaget 

(Edwards, 2010). 

 

2.1.1 Historisk översikt av forskningen 

Grunden för teorin kring arbetsgivarvarumärke ligger inom marknadsföringsteorin, där 

varumärkesutveckling är applicerat på HR-aktiviteter
1
. Begreppet arbetsgivarvarumärke har 

utvecklats kraftigt under de senaste åren och forskningen om detta finns nu inte bara att hämta 

inom marknadsföringsområdet (Edwards, 2010). Jag har i mitt arbete valt att utgå från 

forskning om arbetsgivarvarumärken hämtade från olika ämnen eftersom det precis som 

Edwards (2010) förklarar bidrar till en ökad förståelse av begreppet. 

                                                 
1
 HR = Human Resources 
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För att visa på hur utvecklingen inom forskningen kring arbetsgivarvarumärken sett ut de 

senaste åren kommer här en historisk översikt att presenteras, detta för att ge en bild av vilka 

forskare som bygger på varandras forskning. I modellen anges i vilken tidskrift som artikeln 

är hämtad från vilket ger en översikt inom vilka ämnen forskarna är verksamma inom. Collins 

& Stevens (2002) och Lievens & Highhouse (2003) bygger båda bland annat på 

marknadsföringsteorier. Innan dess var dock inte forskningen om arbetsgivarvarumärken 

utbrett utan det är främst under dessa år som den utvecklats (Edwards, 2010). 

 

Figur 1: Historisk översikt av forskningen 
 

2.1.2 Företagens arbete med arbetsgivarvarumärket 

Arbetet med arbetsgivarvarumärket
2
 byggs på antagandet att de anställda är en tillgång som 

skapar värde. Processen innebär att en unik och identifierbar arbetsgivaridentitet byggs som 

differentierar företaget från konkurrenterna, och denna process består av tre steg. Först 

utformas ett erbjudande efter en utvärdering av vad det egentligen är som företaget erbjuder 

till sina anställda. Efter det marknadsförs detta till externa parter som exempelvis potentiella 

arbetstagare, detta både för att locka till sig målmarknaden men även för att stärka företagets 

                                                 
2
 Det engelska begreppet ”employer branding” är på grund av det svenska språkets begränsningar svårt att 

översätta. Jag kommer i denna uppsats att använda begreppet ”arbete med arbetsgivarvarumärke” eftersom det är 

den svenska översättning som på det mest läsvänliga viset beskriver vad det handlar om. 
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varumärke i övrigt. Sedan ska företagets arbetsgivarvarumärke kommuniceras ut internt till de 

nuvarande anställda med målet att de ska vara engagerade i organisationens värderingar och 

mål (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Arbetet är en målinriktad, långsiktig strategi för att öka medvetenheten bland anställda, 

potentiella arbetstagare och andra intressenter. Det kan användas som ett paraply som 

integrerar flera av HR-aktiviteterna så som rekrytering, urval, utveckling etc. vilket skapar 

struktur och ger en bättre effekt än om varje del sköttes isolerad från de andra (Backhaus & 

Tikoo, 2004). 

Det finns flera åsikter om vilken avdelning på företaget som bör ha ansvaret över arbetet med 

arbetsgivarvarumärket. Vissa tycker att marknadsavdelningen borde utvidgas, andra tycker att 

personalavdelningen borde ha en större förståelse för varumärken och ytterligare andra tycker 

att det borde vara en egen avdelning (Davies, 2008). Flera forskare menar på att det behövs ett 

större samspel mellan marknads- och personalavdelningarna i företagen för att förbättra 

arbetet med arbetsgivarvarumärket (Martin et al. 2005; Moroko & Uncles, 2008). 

Att effektivt arbeta med arbetsgivarvarumärket är att ta en proaktiv ställning genom att 

identifiera önskvärda egenskaper hos en arbetsgivare och utveckla dessa (Backhaus & Tikoo, 

2004).  

 

2.1.3 Fördelar med ett starkt arbetsgivarvarumärke 

En av de främsta fördelarna med ett starkt arbetsgivarvarumärke är att det ökar chansen att de 

mest kvalificerade kandidaterna söker jobb på företaget (Agrawal & Swaroop, 2009; 

Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Edwards, 2010; Knox & Freeman, 2006; 

Lievens et al., 2007; Martin et al. 2005). Potentiella arbetstagare drar slutsatser om företaget 

utifrån bland annat de olika delarna av rekryteringen (Schreurs & Syed, 2010) och det är 

viktigt att de får ett positivt intryck av företaget redan tidigt i rekryteringsprocessen (Lievens 

& Highhouse, 2003). 

Hur mycket en potentiell arbetstagare attraheras att söka till en tjänst beror på dennes 

uppfattning om till vilken grad företaget kan erbjuda det som denne värderar främst. Ju mer 

företagets arbetsgivarvarumärke stämmer överens med den potentiella arbetstagarens behov, 

personlighet och värderingar, desto större är chansen att arbetstagaren attraheras till att söka 

sig till just det företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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2.1.4 Instrumentella och symboliska egenskaper 

Ett arbetsgivarvarumärke består av instrumentella och symboliska egenskaper. Det var 

Lievens & Highhouse (2003) som först introducerade dessa marknadsföringsbegrepp till 

rekrytering och flera andra forskare stödjer den användningen, bland annat Lievens et al. 

(2007). De instrumentella egenskaperna kan även beskrivas som materiella eller funktionella 

och de representerar objektiva jobb- och företagsattribut som exempelvis lön, förmåner, 

semester (Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Edwards, 2010; Lievens & 

Highhouse, 2003). Dessa instrumentella förmåner med ett jobb var det som det tidigare 

fokuserades på. Lievens & Highhouse (2003) bekräftar betydelsen av dessa attribut men visar 

även på att symboliska egenskaper bidrar till skapandet av en attraktiv arbetsgivare.  

De symboliska attributen är subjektiva åsikter och slutsatser som folk tillskriver jobbet och 

företaget. Dessa är ofta uttryckta i personlighet och karaktärsdrag och är en mer användbar 

källa för differentiering (Lievens & Highhouse, 2003). De företag som prioriterar de 

instrumentella attributen får ett transaktionsförhållande till sina anställda där lön och andra 

förmåner är de anställdas främsta drivkraft. Arbetsgivare som däremot har starka symboliska 

attribut fokuserar mer på relationen till sina anställda som identifierar sig mer med företaget 

och är mindre fokuserade på löner och förmåner (Edwards, 2010). Det är lättare för 

konkurrenter att kunna matcha sina löner än att skapa en likadan känslomässig relation till 

sina anställda. För många är det mer som motiverar än bara lönen (Barrow & Mosley, 2005), 

och vissa skulle även acceptera mindre i lön för att få jobba för ett företag med bra rykte 

(Ployhart, 2006). 

Organisationens arbetsgivarvarumärke kan ses från tre perspektiv, internt från anställda, 

externt från allmänheten, och konstruerat externt vilket innebär anställdas tolkning av 

allmänhetens åsikt (Maxwell & Knox, 2009). De anställdas uppfattning av allmänhetens åsikt 

om företaget påverkar deras åsikt om företaget (Knox & Freeman, 2006; Martin et al. 2005) 

och om man arbetar för ett väl ansett företag påverkar detta även det personliga varumärket 

positivt (Backhaus & Tikoo, 2004). Lievens et al (2007) fann att anställda identifierar sig mer 

med företaget om de tror att allmänhetens åsikt om företaget är positivt.  

 

2.1.5 Word-of-mouth 

Ett företags arbete med att kommunicera arbetsgivarvarumärket till potentiella arbetstagare 

bör vara ett långsiktigt projekt för att kunna influera deras uppfattning om företaget och öka 

bekantskapen (Edwards, 2010). Det är viktigt att de potentiella arbetstagarna blir exponerade 
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för företaget tidigt i rekryteringsprocessen och störst effekt blir det om flera olika 

rekryteringsaktiviteter kombineras samtidigt (Collins & Stevens, 2002). 

Rekryteringsaktiviteter som med fördel kan användas av företag som är beroende av att ha 

kunnig arbetskraft är bland annat word-of-mouth (Collins & Stevens, 2002). Om den 

potentiella jobbarbetstagaren får positiv information om jobbet och företaget genom word-of-

mouth tidigt i rekryteringsprocessen ökar detta attraktionen till företaget och chansen att 

denna faktiskt söker tjänsten (Collins & Stevens, 2002; Van Hoye & Lievens, 2009). Vänner 

och familj och de med stor erfarenhet av jobbet eller företaget är de som ger störst effekt av 

word-of-mouth (Van Hoye & Lievens, 2009). 

Företag borde försöka stimulera och utveckla möjligheterna för positiv word-of-mouth tidigt i 

rekryteringsprocessen eftersom det förbättrar de potentiella arbetssökandes bild av företaget 

och ökar möjligheten att de söker sig dit (Collins & Stevens, 2002; Van Hoye & Lievens, 

2009). 

 

2.2 Sociala medier 

Enligt Langheinrich & Karjoth (2010) är framtidens reklam personlig, där tips kommer direkt 

från vänner och på så vis behöver potentiella kunder inte lita på reklam utan kan direkt lyssna 

till tidigare kunders erfarenheter. Genom sociala medier får de information från personer som 

de faktiskt känner. Detta gäller även för potentiella arbetstagare och deras uppfattning av 

arbetsgivarvarumärket. Sociala medier har blivit ett verktyg för företag att bland annat 

rekrytera anställda och speciellt företag med en konservativ image kan vinna på detta då det 

ger en ungdomlig och fräsch bild av företaget (Langheinrich & Karjoth, 2010). 

Det är viktigt att visa vem det är som representerar företaget på sociala medier och inte att det, 

som i de flesta fall, bara står att det är organisationen i sig som skriver. Om det framgår vem 

individen är visar det på företagets engagemang att verkligen vilja skapa en dialog med 

intressenterna (Rybalko & Seltzer, 2010). 

Även om sociala medier kan användas till att förse omgivningen med användbar information 

om företaget så anser Rybalko & Seltzer (2010) att det inte endast borde användas som ett 

ytterligare sätt att förmedla samma reklam som intressenterna får genom traditionell media. 

Det unika med sociala medier är möjligheten till att skapa en dialog och detta bör företagen ta 

vara på. När företaget försöker stimulera till en dialog genom att ställa en fråga eller svarar 
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direkt på en fråga eller inlägg som någon besökare skrivit kallas det för dialogloop, och det är 

detta företagen bör sträva efter (Rybalko & Seltzer, 2010). 

Det är även viktigt att frekvent uppdatera med nya poster (Rybalko & Seltzer, 2010) och 

korsmarknadsföra genom att hänvisa allting till allting: Facebook och bloggen länkar till ett 

nytt filmklipp på YouTube, Twitter hänvisar till ett nytt blogginlägg och så vidare (Ström, 

2010). En annan del som kan vara viktig är sidan eller profilens utformning, om 

informationen är lättillgänglig och om designen är tilltalande. Tidigare studier har visat att 

jobbsökanden är mer lockade att söka jobb på företag om de gillar deras hemsida (Schreurs & 

Syed, 2010), och eftersom hemsidor och sociala medier är internetbaserade verktyg som 

potentiella arbetstagare kommer i kontakt med tidigt i rekryteringsprocessen, kan detta gälla 

även sociala medier. 

Sociala medier kan även användas i andra delar av anställningsprocessen. I gallringen i 

urvalsprocessen använder en del företag bland annat Facebook på grund av all personlig 

information som finns där (Langheinrich & Karjoth, 2010). Kluemper och Rosen (2009) anser 

dock att om sociala medier ska användas i urvalsprocessen bör företagen vara medvetna om 

problemen med det. Dels kan viss information leda till att företaget fattar sitt beslut på en 

diskriminerande grund. Sedan måste även företaget fråga sig själv om informationen som de 

kan hitta på sociala medier verkligen är relevant i frågan om vem som kan utföra det bästa 

arbetet (Kluemper & Rosen, 2009). 

Risker med sociala medier i övrigt är att de kan vara svåra att kontrollera och snabbt kan 

förstöra en varumärkesimage som det tog många år att bygga upp. De anställdas användande 

kan även göra dem ineffektiva och hemlig företagsinformation kan spridas till obehöriga 

(Langheinrich & Karjoth, 2010). 

Det är viktigt att företagets anställda informeras om riskerna med de sociala medierna. Detta 

gäller de som arbetar med sociala medier i rekryterings- eller urvalssyfte, men även andra 

anställda. Att ha en gemensam policy på företaget om användandet av sociala medier är ett 

viktigt steg i produktivt och säkert användande av dem (Langheinrich & Karjoth, 2010). 
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3. Metod 
 

Här beskrivs först hur den teoretiska insamlingen gått tillväga och studiens avgränsning. 

Sedan presenteras uppsatsens forskningsintresse och vilka forskningsstrategier som använts 

och varför. Det ges även en förklaring till hur undersökningen gått tillväga och motiveringar 

till varför och slutligen diskuteras uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

3.1 Teoretisk grund 

För att kunna ha en teoretisk grund att stå på inför den empiriska insamlingen av data gjordes 

en gedigen insamling av tidigare forskning. Fokus lades på vetenskapliga artiklar och inte 

böcker eller bloggar skrivna av praktiker. Detta för att till så stor del som möjligt få en 

förankring i forskningen. Vissa böcker har även använts. 

Flera olika databaser användes, men främst Ebsco Host (Business Source Elite och Academic 

Search Elite), Science Direct och Google Scholar. Olika sökord och kombinationer av dessa 

användes för att öka chansen att hitta relevanta vetenskapliga artiklar (se bilaga I). 

 

3.2 Avgränsning 

Utgångsläget för att finna Sveriges 50 största företag var Veckans Affärers (2009) 

sammanställning av Sveriges 500 största företag, VA500. Denna lista grundar sig på 

företagens omsättning under 2008 och det hade varit önskvärt med en mer aktuell data. Men 

på grund av att det inte finns någon annan svensk motsvarighet till Fortune 500, och börslistor 

utesluter vissa stora företag som inte är börsnoterade, så är denna lista den jag fann 

lämpligast.  

Jag valde att börja undersöka de 50 största företagen eftersom det var önskvärt med ett stort 

men ändå tidsmässigt realistiskt urval att börja med. Möjligheten fanns att därefter utöka upp 

till de 100 största företagen ifall det första urvalet hade gett väldigt få träffar av företag som 

fanns på sociala medier. En brytpunkt nåddes dock vid det första urvalet som inte gjorde 

mödan värd att fortsätta. Jag hade redan där funnit ett intressant antal träffar för vidare analys.  

Ett övervägande som gjordes var att räkna Apoteket som bortfall. Detta eftersom listan är från 

2008 vilket var innan ett stort antal apotek såldes till privata aktörer. Försäljningen medför att 

sannolikheten är väldigt liten att företaget hör till de 50 största företagen i dagens läge. Men 

eftersom andra mindre kända förändringar också kan ha skett i andra företag, speciellt de som 
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på listan VA500 befinner sig kring plats 50, så valde jag att inte ta bort eller lägga till företag i 

urvalet på grund av förändringar sedan 2008. Ordningen på listan kan därmed ha förändrats 

men ger en indikation om vilka företag som är största. Jag har valt att följa den ordningen 

genom hela arbetet, även i tabeller där endast några av företagen finns med. Detta för att det 

ska vara konsekvent. Initialt var tanken att undersöka hur Sveriges största företag använder 

sociala medier för att locka till sig studenter men detta fick snabbt utökas till att även 

inkludera andra potentiella arbetstagare eftersom det var ytterst få som endast var inriktade 

mot studenter. 

Planen från början var att försöka hitta företagens medverkan vid de sociala medierna genom 

att undersöka företagens hemsidor om det fanns några länkar, göra vanliga sökningar i de 

specifika sociala medierna och även använda sökmotorer. Dock fann jag tidigt att det blev en 

bättre avgränsning att endast utgå från företagens egna hemsidor och dess länkar. Detta 

eftersom jag var intresserad av att få fram vilka företag som aktivt arbetar med att använda 

sociala medier för att locka till sig ny arbetskraft, och en stark indikation på detta kan anses 

vara en länk på den officiella företagshemsidan vilket visar att de satsar på detta. Dessutom 

finns det en uppsjö av icke-officiella företagssidor på exempelvis Facebook, och det kan vara 

svårt att söka sig fram till rätt sida.  

Eftersom jag är intresserad av hur företagen arbetar med att attrahera studenter och andra 

potentiella arbetstagare i Sverige så är en ytterligare avgränsning att endast ha utgått från 

företagens svenska hemsidor, förutom i de fall då det endast funnits en internationell hemsida. 

Detta gäller även för profiler och sidor på sociala medier. I de fall det funnits både en svensk 

och en internationell hemsida har den svenska undersökts. Undersökningen har begränsats till 

år 2011. 

 

3.3 Forskningsintresse 

De olika metodval som en forskning kräver är beroende av syftet och forskningsproblemet. 

Dessa val finns det en närmast oändlig mängd kombinationer av men vissa mönster finns sett 

till helheten. I dessa mönster går det att urskilja tre grupper, tre forskningsintressen. När 

kunskapen om fenomenet är närmast obefintlig utförs en utforskande studie som är det första 

forskningsintresset (Rosengren & Arvidsson, 2002). Forskning som görs inom ämnen där det 

inte finns tillräcklig kunskap inom använder sig ofta av ett induktivt arbetssätt, där kvalitativa 

metoder används för att upptäcka och förstå problem. Resultatet är inte generaliserbart till 

hela populationen men hypoteser och teori skapas för framtida prövning (Jonsson, 1999). 
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Nästa forskningsintresse är det beskrivande forskningsintresse. Där finns redan en viss 

kunskap om fenomenet så i detta steg handlar det om att beskriva det, var det finns och hur 

vanligt det är. I dessa fall kan bland annat intervjuer eller innehållsanalyser användas 

(Rosengren & Arvidsson, 2002). Beskrivande studier kan vara generaliserbara till hela 

populationen om urvalet är statistisk säkerställt. Kvantitativa metoder används då vanligtvis, 

men även med möjlighet att kombinera med kvalitativt material. Det beskrivande 

forskningsintresset använder sig av ett deduktivt arbetssätt eftersom det finns en teoretisk 

utgångspunkt (Jonsson, 1999). Teorin styr därmed datainsamlingsprocessen och resultatet av 

detta kopplas sedan tillbaka till teorin (Bryman & Bell, 2005). Bryman & Bells (2005) 

motsvarande begrepp för ett beskrivande forskningsintresse är tvärsnittsdesign. 

De tre forskningsintressena kan beskrivas som en kunskapstrappa, och det översta steget på 

denna trappa är det förklarande forskningsintresset som används när kunskapen om fenomenet 

är stor och forskaren vill förklara det genom att utföra experiment (Rosengren & Arvidsson, 

2002).  

I min uppsats är fenomenet redan känt och viss forskning är gjord inom området, men få 

undersökningar är gjorda som beskriver hur utbrett detta är bland svenska företag. 

Denna studie är därmed en beskrivande studie som söker svar på utvalda frågor.  

 

3.4 Forskningsstrategi 

En flerfaldig forskningsstrategi har använts, där företagens medverkan på de vanligaste 

sociala medierna har undersökts statistiskt och där sedan innehållet analyserats och vissa 

företag intervjuats för att få en djupare insikt i deras arbete. Kvantitativa och kvalitativa 

metoder kan kombineras till en flerfaldig forskningsstrategi. De kan kombineras för att 

bekräfta varandras resultat, ge stöd åt varandra eller komplettera varandra.  

När en kvantitativ forskning används som stöd åt kvalitativ forskning kan det innebära att den 

kvantitativa undersökningen behövs för att få fram urvalet som krävs för den kvalitativa 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Detta har använts i denna studie. De metoder som 

använts är kvantitativ innehållsanalys för att få fram vilka av de 50 företagen som använder 

sociala medier, kvalitativ innehållsanalys för att analysera innehållet i dessa, och semi-

strukturerade intervjuer för att få en djupare insikt i hur tre av företagen arbetade.  
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3.4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ forskning beskrivs allmänt som insamling av numeriska data, men det ingår mer 

än bara siffror. I kvantitativ forskning brukar hypoteser genereras från teorin för att sedan i 

studien prövas, men teorin i sig kan fungera som en intresseinriktning utifrån vilken data 

samlas in. Dessa data kan vara exempelvis beteenden som samlas in och sedan kvantifieras. I 

vissa fall är det relativt enkelt, men i annat fall krävs kodning av materialet, ett slags etiketter 

på de data forskaren har. Etiketterna representeras av särskilda begrepp och blir grunden för 

hur iakttagelserna ska organiseras (Bryman & Bell, 2005).  

De begrepp som är relevanta för denna uppsats syfte är ”sociala medier” och ”karriärrelaterat 

material”. Dessa definierar jag som följande: 

Sociala medier - Trots att begreppet är välanvänt råder det en oklarhet om vad som 

innefattas i definitionen ”social media”. Det som dock tycks vara återkommande är att 

det innefattar internetbaserad kommunikation och interaktion där dialogen är i fokus 

(Brainspiration, 2009). Det ska med andra ord inte endast vara företaget som har 

möjlighet att informera, utan även andra ska kunna fråga eller kommentera. Exempel 

på sociala medier enligt denna definition är Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn 

och bloggar. I denna studie åtskiljs de olika typerna av sociala medier. 

Karriärrelaterat material - Det material som jag ansett vara karriärrelaterat material 

är sådant som är av direkt intresse för potentiella arbetstagare. Exempel på detta är 

information eller diskussioner om hur det är att arbeta på företaget eller vad företaget 

erbjuder. Material som kommunicerar ut arbetsgivarvarumärket till besökaren, hur det 

går i rekryteringsprocesserna eller jobbannonser. 

Innehållsanalys är en kvantitativ metod som används för att analysera befintliga texter, detta 

inkluderar även texter i elektronisk och visuell form. Innehållet kvantifieras därmed genom 

kodning utifrån kategorierna som bestämts i förväg (Bryman & Bell, 2005). 

När materialet i studien kodades undersöktes först vilka sociala medier som företagen länkade 

till från sin hemsida. De funna medierna granskades utifrån om det fanns något 

karriärrelaterat material på dessa och hur stor del detta utgjorde på sidan/profilen. 

När företagens hemsidor undersöktes i sökandet efter länkar utgick jag från hemsidornas 

karriär-/jobbavdelning eftersom intresseområdet var företagets arbete med 

arbetsgivarvarumärket mot potentiella arbetstagare. Jag var öppen och granskade alla sidor de 
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länkade till som eventuellt kunde kodas som social media. Det visade sig att sju av företagen 

använde sig av Careerbook, Academic Works sida som är inriktat mot studenter och unga i 

karriären. På denna sida fanns dock inte möjlighet för studenterna att skapa eller delta i en 

dialog med företagen varför Careerbook enligt definitionen inte är en social media.  

De sociala medierna som fanns kodades sedan för att undersöka om de innehöll något 

karriärrelaterat material. I vissa fall var hela sidan/profilen karriärrelaterad, i andra fall fanns 

en specifik avdelning på sidan, men i många fall var sidan inte riktad mot en specifik 

målgrupp. I dessa fall gjordes en analys av den information från 2011, exempelvis inlägg och 

kommentarer på loggen på Facebooksidan, och de som hade någonting som var 

karriärrelaterat räknades med i resultatet. De sociala medier jag fann som innehöll 

karriärrelaterat material antecknades i en tabell, indelat utifrån vilken typ av sociala media 

som det var. 

 

3.4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Trots att innehållsanalyser främst är förknippade med kvantitativ metod så finns det även 

kvalitativa innehållsanalyser. En text med kvalitativ innehållsanalys analyseras utifrån 

närvaron av en viss egenskap i texten och en text med kvantitativ innehållsanalys analyseras 

utifrån andelen texter med en viss egenskap. En kvalitativ analys är till skillnad från den 

kvantitativa subjektiv och osystematisk (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

De egenskaper jag analyserat närvaron av i de sociala medierna som jag funnit efter att den 

kvantitativa innehållsanalysen var gjord, grundade sig på det tidigare forskning betonar som 

viktigt i arbetet med arbetsgivarvarumärket och sociala medier. Dessa delar var i huvudsak 

utformningen på sidan, förekomsten och utseendet av dialogloopar, vem som anges som 

avsändare, instrumentella eller symboliska attribut, korsmarknadsföring och word-of-mouth.  

 

3.4.3 Intervjuer  

Intervjuer utfördes med tre företag som i olika grad använde sig av sociala medier i arbetet 

med arbetsgivarvarumärket. En viss inblick i företagens val att använda eller inte använda 

sociala medier gav en antydan till hur de resonerat i sitt beslut. NCC intervjuades eftersom de 

utmärkte sig genom att använda sig av flest olika typer av sociala medier. Lantmännen var ett 

av två företag som dels hade en enbart karriärinriktad sida på Facebook och även använde sig 

av en annan typ av sociala medier. Av de 32 företagen som inte använde sig av någon form av 
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social media i denna typ av arbete valde jag att intervjua Sandvik eftersom det finns ett lokalt 

intresse av företaget då deras huvudkontor finns i Sandviken. 

Med dessa utfördes telefonintervjuer eftersom respondenterna befann sig på olika håll i 

Sverige. Detta var även ett val som lämpade sig väl eftersom intervjuerna var av det kortare 

slaget, ca 10 minuter var. Anledningen till att de var korta är att detta var en del i att få en 

inblick i företagets arbete och inte med syfte att göra flera djupare fallstudier. Vid 

intervjutillfällena antecknades det som sades, som var relevant för studien, men samtalen 

spelades även in, dock endast för att kunna kontrollera att det jag uppfattat var rätt. 

Intervjufrågorna var av semi-strukturerad karaktär där målet var att få respondenterna att 

berätta om deras användning av sociala medier mot potentiella arbetstagare, men där en viss 

styrning av samtalet var nödvändig för att få svar på för studien relevanta frågor (Bryman & 

Bell, 2005). Samtalen skilde sig åt, delvis beroende på företagets nuvarande arbete men även 

beroende på hur mycket och vad respondenterna valde att berätta. 

Intervjuguiden som användes bestod i huvudsak av hur och varför de arbetade med sociala 

medier; om de använde dem för att skapa dialog eller få ut information; hur aktivt arbetet var 

och varför de valt att svara med endast företagets namn. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att forskningen är väl genomförd och mäter rätt saker med pålitliga 

mätinstrument. Detta är vad validitet och reliabilitet handlar om. Validitet innebär att studiens 

syfte är vad som verkligen mätningen mätt. Reliabiliteten handlar om mätningarnas 

tillförlitlighet, att de mätinstrument som använts varit pålitliga. I princip alla mätningar är 

utsatta för större eller mindre slumpmässiga fel. Det som påverkar detta kan vara 

mätinstrumentet, forskaren, situationen kring mätningen eller objektet själv (Rosengren & 

Arvidsson, 2002). 

Fokus har lagts på innehållsanalyser eftersom studiens syfte är att beskriva och analysera 

företagens användande av sociala medier i arbetet med deras arbetsgivarvarumärke. Flera 

tidigare uppsatser har endast utgått ifrån intervjuer men detta ger en felaktig bild vilket 

bekräftades efter att mina intervjuer var gjorda. Syftet var att undersöka deras verkliga arbete, 

det arbete som potentiella arbetstagare ser, och den mest passande mätmetoden i det fallet är 

innehållsanalyser. 
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En viss risk för slumpmässigt fel finns i form av att jag vid analysen av de ospecifika sociala 

mediesidorna kan ha missat något inlägg som skulle kunna inkluderas till karriärrelaterat 

material. Dock har åtgärder vidtagits för att minimera dessa, genom att jag inför och under 

varje analys har jämfört texterna med min kodningsmall. Den kvantitativa innehållsanalysen 

utfördes under samma dag för alla företagen, och det samma gällde för den kvalitativa 

innehållsanalysen vid ett senare tillfälle. Undersökningens studieområde är under ständig 

förändring och utveckling, vilket innebär att detta resultat ger en ögonblicksbild av problemet. 

Därför kommer troligtvis inte en liknande undersökning nästa år ge samma resultat, men detta 

beror på problemets karaktär och inte studiens utförande. 

 

3.6 Generaliserbarhet 

Jag har undersökt hur vanligt det är bland Sveriges 50 största företag att använda sig av 

sociala medier för att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke, och analyserat hur företagen 

använder dessa. Studien har undersökt alla enheter i populationen och går endast att 

generalisera till dessa. Med andra ord är detta bara ett resultat av Sveriges 50 största företag 

och är inte generaliserbart till alla svenska företag. 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras först det insamlade materialet från den kvantitativa 

innehållsanalysen. Därefter ges en mer ingående presentation av hur företagen använder de 

sociala medierna, för att slutligen avsluta kapitlet med resultaten från intervjuerna. 

 

4.1 Företagens medverkan på sociala medier 

En sammanfattning av resultatet från undersökningen av företagens närvaro på de sociala 

medierna (se bilaga II) visar att av de 50 undersökta företagen var det 32 stycken som inte 

använde sig av någon form av social media i arbetet med arbetsgivarvarumärket. De företag 

som använde sig av sociala medier använde främst 1 kanal, samtidigt som vissa använde sig 

av flera kanaler samtidigt.  

 

Figur 2: Diagram över antal sociala mediekanaler per företag 

 

Det företag som använde flest kanaler var NCC som hade en studentblogg och någon form av 

karriärrelaterat material på Facebook, Twitter och YouTube, och var det enda företag som 

länkade från hemsidan till sin profil på LinkedIn. 

Av de totalt 18 företagen som använde sig av sociala medier var det flest som använde sig av 

Facebook, och därefter var YouTube näst vanligast.  
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Figur 3: Diagram över fördelningen av företagens medverkan på de sociala medierna 

 

Innehållet och uppbyggnaden av företagens profiler och sidor på respektive social media 

liknade i många fall varandra. Därför kommer varje social media att presenteras för sig. 

 

4.1.1 Facebook 

Till hur stor del företagens Facebooksidor innehöll karriärrelaterat material som kan vara av 

intresse för potentiella arbetstagare gick att dela upp i fem grupper. Antal företag som hade en 

Facebooksida som endast riktade in sig mot potentiella arbetstagare var 4 stycken. Det var 8 

företag som hade sidor som hade flera målgrupper och delvis innehöll karriärrelaterat material 

varav 4 av dessa sidor hade en egen avdelning på sidan som var särskilt avsedd för 

exempelvis jobbannonser. De resterande 4 sidorna innehöll ett eller flera karriärrelaterade 

inlägg. Det fanns 1 sida vars målgrupp endast var studenter. 
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Figur 4: Diagram över hur stor del karriärrelaterad information, Facebook 

 

Det varierade stort mellan hur många personer som gillade respektive företags Facebooksida
3
. 

(data från 2011-05-19) Hur stor del karriärrelaterad Antal som gillar sidan 

Volvo Enbart för studenter 729 

ABB Delvis, inlägg 918 

SCA Delvis, avdelning 4090 

Volvo Personvagnar Helt karriärinriktad 1414 

Atlas Copco Helt karriärinriktad 2294 

NCC Delvis, avdelning 323 

SSAB AB Delvis, inlägg 914 

E.ON Helt karriärinriktad 423 

Lantmännen Helt karriärinriktad 259 

Apoteket AB Delvis, avdelning 2772 

Tele2 Delvis, avdelning 12105 

Stena Metall Delvis, inlägg 448 

Axfood Delvis, inlägg 403 

 
Figur 5: Tabell över hur många som gillade företagens Facebooksidor 

                                                 
3
 ”Gilla” är en knapp Facebookanvändare kan trycka på och på det viset bland annat prenumerera på de inlägg, 

nyheter och diskussioner som läggs upp på sidans logg/startsida.    
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När det gäller vilket språk som företagen använder på Facebook så är 7 av de undersökta 

företagens sidor enbart på svenska och de resterande antingen enbart på engelska eller blandat 

både svenska och engelska. 

Företagens aktivitet på Facebook varierade och var ganska jämt fördelade på företag som 

skrev inlägg eller svarade på frågor var/varannan dag, med några dagars mellanrum och de 

företag vars aktivitet varierade kraftigt. Ett av de allra mest aktiva företagen som även gjorde 

karriärrelaterade inlägg var ABB. Atlas Copco var ett företag där jag iakttog att aktiviteten 

ökade på. Lantmännen och Volvo Personvagnar var två av företagen som ibland skrev varje 

dag och ibland dröjde ett par veckor mellan. Det sistnämnda företagets första inlägg var från 

28 mars 2011. 

Aktivitet i form av engagemang från personer utanför företaget varierade också. På loggen på 

E.ON:s sida var det flera som gillade inläggen från företaget, men få kommenterade eller 

ställde frågor. På Volvokoncernens studentforum var däremot ungefär hälften av inläggen 

frågor från studenter, och den andra hälften inlägg från företaget. 

 

4.1.2 Twitter 

På Twitter hade 4 företag konton med karriärrelaterat material. ABB hade ett konto som 

endast innehöll information om vilka nya tjänster som utannonserades. De tre andra företagen 

hade konton på Twitter där vissa tweets
4
 var jobbrelaterade. 

(data från 2011-05-19) Tweets (inlägg) Följare/prenumeranter  Konton företaget följer 

@abbjobbsverige 138 419 2 

@NCC_AB 723 776 267 

@SSAB_AB 243 151 3 

@lantmannencorp 253 114 27 

 
Figur 6: Tabell över företagens användande av Twitter 

 

4.1.3 YouTube 

På YouTube hade 7 företag kanaler där ett eller fler av de upplagda klippen var jobbrelaterade 

och exempelvis visade intervjuer med eller reportage om anställda och hur det är att jobba på 

företaget. 1 av de 7 företagen hade en särskild spellista för dessa filmklipp. Språkmässigt var 

överlag många filmklipp på engelska. 

                                                 
4
 Korta meddelanden på Twitter 
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4.1.4 LinkedIn 

Endast 1 företag hade en länk på hemsidan till sin profil på LinkedIn och detta var NCC. 

Denna profil visade nya anställda och vad deras tidigare arbete var. De hade vid tidpunkten 

jag besökte profilen 1756 anställda på LinkedIn och 2073 som följde NCC. 

4.1.5 Bloggar 

Det var 5 stycken företag som hade bloggar där deras anställda/trainees skrev inlägg om sin 

vardag på företaget, 3 av dessa bloggar var riktade mot studenter. Det var mellan tre till sju 

personer som skrev på varje blogg och det var inga eller få kommentarer på inläggen. En av 

bloggarna hade kring tio kommentarer på varje inlägg men det visade sig att det nästan 

uteslutande var spam, därför räknas dessa bort.  

Skanskas studentblogg hade en egen hemsida med Skanska i adressen och Vattenfalls 

traineeblogg fanns på en särskild hemsida för liknande bloggar från olika företag. De andra 3 

bloggarna låg direkt på företagets hemsida. Vattenfall och Trelleborgs bloggar var endast på 

engelska. 

 

4.2 Företagens arbete med de sociala medierna 

Den kvalitativa innehållsanalysens karaktär gör att det är ofrånkomligt att viss analys utförs 

under insamlandet av empirin. Den huvudsakliga och mer ingående delen av analysen 

presenteras dock närmare i analyskapitlet. 

 

4.2.1 Hur är sidan/profilen uppbyggd 

På många av de sociala medierna är designen på sidorna eller profilerna relativt styrda, men 

företaget har ändå ett visst spelrum. Till exempel kan företagen välja en annan 

presentationssida än endast loggen på Facebook. 
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Figur 7: Bild från Volvokoncernens Studentforum, Facebook 

 

På Facebook finns även möjligheten att använda olika menyval/avdelningar. Nedan är ett 

exempel på hur en avdelning för jobbannonser kan se ut. I detta fall är det hämtat från 

Lantmännen vars sida enbart bestod av karriärrelaterat material.  

 

Figur 8: Bild från Lantmännen Career, Facebook 
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Mellan 4-17 olika menyval till vänster varav medeltalet för dessa företag var åtta stycken. Det 

varierade hur flitigt dessa användes, på vissa sidor fanns det bra med innehåll i alla 

avdelningar samtidigt som andra hade många som inte användes men ändå fanns där. 

Bloggarna är egentligen den av kanalerna som är minst styrd och ger bäst möjligheter att göra 

sidan riktigt attraktiv för de potentiella arbetstagarna. En blogg där detta inte utnyttjas är 

Trelleborgs blogg. Få bilder och kompakt text, som för all del kan vara väldigt intressant, men 

det är inte inbjudande för läsarna. Ett annat exempel på när det inte är läsvänligt: 

 

Figur 9: Bild från SSAB, Facebook 
 

 

Figur 10: Bild från SSAB, Twitter 

 

Detta är från SSAB:s Facebook och Twitterkonto där det endast lades upp länkar till 

jobbannonser och nyheter och dessa länkar såg likadana ut och därför flöt ihop med varandra. 
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Ett exempel på där de sociala medierna endast används för att få ut information och inte för 

att skapa dialog. 

 

4.2.2 Dialogloop 

Dialogloopar i form av att svara på frågor eller kommentarer var det gott om. I de allra flesta 

fall var företagen bra på att svara på frågor. Den sociala mediekanal som främst användes av 

företagen var Facebook och det var även där som flest frågor ställdes till företagen. 

Lantmännen visar här på ett väldigt snabbt svar.  

 

Figur 11: Bild från Lantmännen Career, Facebook 

 

Dock gällde det inte alltid utan vid flera tillfällen dröjde det någon eller några dagar innan den 

som frågade fick svar och så var det även för flera andra företag. Men av de seriösa frågor 

som lades upp direkt på loggen på Facebook, eller som direkt svar på ett av företagens inlägg, 

så fick alla svar på alla företagens Facebooksidor. Vissa svar var dock inte utförliga och 

givande. 
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Figur 12: Bild från SSAB, Facebook 

 

Även Atlas Copco hade en möjlighet att ge ett mer utförligt svar på denna fråga: 

 

Figur 13: Bild från Life at Atlas Copco, Facebook 

 

De fall där jag fann exempel på frågor som inte besvarats gällde det följdfrågor. 

 

Figur 14: Bild från Volvokoncernens Studentforum, Facebook 
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Figur 15: Bild från Lantmännen Career, Facebook 

 

I vissa fall gav företagen även respons på kommentarer eller inlägg som inte direkt innehöll 

frågor. Här svarar ABB på ett inlägg av en person som visar intresse för företaget men inte 

uttryckligen ställer en fråga. 

 

Figur 16: Bild från ABB Sverige, Facebook 

 

Företagens bloggar som undersöktes fick alla väldigt få kommentarer, men flera av bloggarna 

var duktiga på att svara på kommentarer de väl fick, även om de inte innehöll en fråga. Denna 

bild är från IKEA:s jobbarblogg, där Hillevi är en av de som skriver på bloggen. 
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Figur 17: Bild från IKEA, jobbarblogg 

 

 

 

Figur 18: Bild från SCA, Facebook 

 

Denna kommentar från SCA var ett av få tillfällen man kunde se företag skriva med ett 

frågetecken i sina inlägg eller kommentarer. Det var ytterst ovanligt bland de undersökta 

företagen att skapa dialogloopar genom att försöka uppmuntra till dialog genom att själva 

ställa frågor.  

Ett annat undantag var E.ON som på sin Facebooksida gjort ett inlägg som innehåller två 

frågor. Personen som svarar verkar dock arbeta på företaget. I denna studie är det mer 

intressant med dialogloopar med potentiella arbetstagare men det är ändå det främsta försöket 

till dialog eller diskussion bland de företag som jag undersökte, och det var en av de längre 

dialoger jag fann. 
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Figur 19: Bild från E.ON Nordic Jobs, Facebook 

 

4.2.3 Avsändare 

På ABB:s Facebooksida fann jag också exempel på när anställda använt sin egen profil för att 

uppmärksamma något, men detta var ett av få tillfällen då det tydligt framgick.  
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Figur 20: Bild från ABB Sverige, Facebook 

 

Ett av de sociala medierna skilde sig från resterande i frågan om att ange avsändare, och det 

var bloggarna. På alla bloggar var det uppenbart vem avsändaren var. Där fanns även kortare 

eller längre presentationer av alla bloggare. Skanskas studentblogg var en av de bloggar som 

var väldigt tydliga med detta. 

 

Figur 21: Bild från Skanska, P3 Bloggen 

 

De filmklipp på YouTube som innehöll intervjuer eller reportage framgick det också tydligt 

vem det var, med namn och titel. 
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Lantmännen har på ett inlägg på Facebook angett förnamnet på den person som skrivit 

inlägget.  

 

Figur 22: Bild från Lantmännen Career, Facebook 

 

Axfood har den senaste tiden på liknande sätt valt att svara på de kommentarer de fått på sin 

Facebooksida. De använder alltså företagets användare men anger förnamnet på den som 

skrivit det i slutet. Däremot anger de inte vem som skrivit inläggen utan avsändaren gäller 

endast när de svarar på andras kommentarer eller frågor, och det är samma person på Axfood 

som svarar på detta vis. 

 

Figur 23: Bild från Axfood, Facebook 
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I de allra flesta fall var det dock endast med företagets röst som det skrevs och svarades på, på 

de sociala medierna, med undantag för bloggar och YouTube. 

På Volvokoncernens studentforum på Facebook verkar det till och med som att de undviker 

att sätta ut namnet trots att personen som svarar på studentens problem anger sin titel. 

 

 

Figur 24: Bild från Volvokoncernens Studentforum, Facebook 

 

4.2.4 Instrumentell eller symbolisk 

Det var svårt att finna konkreta exempel på när företagen visar vilka instrumentella eller 

symboliska egenskaper som deras arbetsgivarvarumärke består av. Speciellt 

arbetsgivarvarumärkets personlighet som mer handlar om ett helhetsintryck. 
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På Lantmännens Twitter-konto fanns dock ett exempel som visade på att jobbet på företaget 

var viktigare än bara lönen. 

 

 

Figur 25: Bild från Lantmännen, Twitter 

 

På Atlas Copcos Facebooksida fann jag två inlägg från nyanställda som också kan kopplas till 

symboliska attribut, speciellt eftersom en även uttrycker det som att vara en del i företagets 

familj.  

 

Figur 26: Bild från Life at Atlas Copco, Facebook 

 

Det företag som dock överlag gav en känsla, som visade på en värme och en glad och 

engagerad personlighet var ABB på deras Facebooksida. Trots att den inte enbart bestod av 

karriärrelaterat material så var det en stor del. De var överlag aktiva, och tog sig tid att lägga 

till små kommentarer som ”Lycka till” efter att de svarat på hur man söker jobb hos dem. 

Här är ett inlägg från en person (framgår inte om det är en anställd eller en extern) som själv 

lägger upp en länk och berömmer företaget. 
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Figur 27: Bild från ABB Sverige, Facebook 

 

Vissa andra inlägg från företaget visade även att de bryr sig om sina anställda. 

 

Figur 28: Bild från ABB Sverige, Facebook 

 

I övrigt innehöll de flesta andra företags Facebooksidor mestadels ren och torr information 

och där det mer handlade om att få ut information än att skapa en känsla för 

arbetsgivarvarumärket. Dock kunde jag inte hitta något exempel på när ett företag betonade 

de instrumentella attributen så som exempelvis löner och andra förmåner. 

 

4.2.5 Korsmarknadsföring 

De allra flesta av företagen länkar till sin ordinarie hemsida på flera ställen i de olika sociala 

medierna. Dels allmänt som en fast länk, men det är även många som gör inlägg på Facebook 

eller tweets på Twitter som länkar till någonting särskilt på hemsidan.  
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Figur 29: Bild från Volvokoncernens Studentforum, Facebook 

 

Figur 30: Bild från ABB Sverige, Facebook 

 

Många länkade till lediga jobb. I vissa fall länkar de även till andra sociala medier, som NCC 

på Twitter. 

 

Figur 31: Bild från NCC AB, Twitter 

 

4.2.6 Word-of-mouth 

Vissa företag använde Facebook till att göra inlägg på loggen med intervjuer eller reportage 

om deras anställda. Detta innebar långa inlägg i loggen. 
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Figur 32: Bild från Volvo Cars Career, Facebook 

 

Annars var det vanligaste sättet att få ut denna typ av information att använda sig av filmklipp 

på YouTube eller bloggar, som här på NCC:s studentblogg. 
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Figur 33: Bild från NCC, blogg 

 

En annan form att försöka bidra till ökad word-of-mouth var när ABB försökte uppmuntra till 

att sprida deras Facebooksida till vänner. 

 

Figur 34: Bild från ABB Sverige, Facebook 

 

4.3 Intervjuer med tre företag 

Efter att innehållsanalyserna var gjorda kunde jag urskilja tre företag som utmärkte sig från de 

andra och i vilka jag fann det intressant att få en närmare inblick i deras arbete.  

 

4.3.1 Sandvik 

De som arbetar med sociala medier på Sandvik är kommunikationsavdelningen där Maline 

Westerberg, External Communications, arbetar. 
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Sandvik har för närvarande bara en mer generell officiell sida på Facebook. Denna ska 

representera Sandviks omfattande varumärke globalt och för alla avdelningar vilket 

Westerberg (telefonintervju, 2011) anser är en svårighet eftersom de är ett stort företag och 

alla delarna ska hållas ihop på denna sida. De har ingen direkt karriärsinformation på sidan 

utan den innehåller nu mer allmän information om företaget. 

Strategin de har för närvarande för sociala medier är därmed mer generell och Westerberg 

(telefonintervju, 2011) menar att de fortfarande är lite famlande på det området. I strategin har 

de bestämt att i år är ett prova-på-år för Sandvik där de bland annat inte öppnar för dialog. De 

bevakar dock och svarar på de frågor som dyker upp. Anledningen till att det inte arbetar 

aktivt med att skapa dialog är att de inte har resurser till detta, men målet för nästa år är att 

även kunna föra dialoger i sociala medier.  

De som arbetar med kommunikation för kontinuerligt diskussion om hur de ska arbeta med 

sociala medier. Just idag är det bestämd att det inte ska vara någon avsändare utan att det är 

med företagets röst som det läggs ut. Anledningen är att de inte vill låsa det till en person 

eftersom sidan är så generell, men Westerberg (telefonintervju, 2011) menar att det kanske 

vore lättare att ha en avsändare om de hade en mer specifik sida. Att besökarna då vet att de 

pratar med någon som ansvarar för studentrelationer exempelvis. 

Nästa steg för Sandvik är att använda sociala medier i arbetet med arbetsgivarvarumärket då 

de vill kunna vara närmare de målgrupper som de vill ha en relation till och kunna diskutera 

med. Därför behöver de en annan lösning, en särskild svensk sida om vad som händer, vad de 

gör och vad det finns för jobb.  

Kommunikationsavdelningen arbetar tillsammans med personer på HR-avdelningen, speciellt 

de som är ute på arbetsmarknadsdagar och träffar studenter, och de håller på att diskutera hur 

de ska kunna använda sig av sociala medier för att locka till sig potentiella arbetstagare, och 

hur de ska kunna marknadsföra sig bättre på exempelvis Facebook (Westerberg, 

telefonintervju, 2011). 

 

4.3.2 NCC 

Företaget som utmärkte sig mest var NCC som var det företag som använde sig av flest olika 

sociala medier i syfte att attrahera potentiella arbetstagare. David Artberg, som är 

personalspecialist, arbetar med sociala medier och NCC:s arbetsgivarvarumärke. 
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Enligt Artberg (telefonintervju, 2011) arbetar NCC inte aktivt med rekrytering genom sociala 

medier och de har inte satt upp någon direkt strategi för arbetet. Därför har de inte heller gjort 

någon analys av vad deras medverkan resulterat i. De lanserade nyligen sin sida på Facebook 

och är inte klara med om eller hur de ska jobba med Facebook i rekryteringssyfte. 

Studentbloggen arbetar de aktivt med men inte direkt i rekryteringssyfte utan mer för att 

uppmärksamma framförallt studenter på vad de jobbar med på NCC. Detta är det 

övergripande målet med deras arbete med sociala medier, att beskriva vad de håller på med 

vilket de i sin tur ska väcka intresse att söka jobb på NCC när de lägger ut jobbannonser, och 

på så vis få fler personer att skicka ansökningar (Artberg, telefonintervju, 2011).  

 

4.3.3 Lantmännen 

Lantmännen var ett av tre företag som hade en särskild karriärsida på Facebook. De var även 

ett av få företag som vid något tillfälle skrev vem avsändaren var i ett logginlägg. Denna 

avsändare var Frida Tydén som är HR-konsult på Lantmännen. 

Lantmännen har arbetat med sociala medier i ungefär ett år, varav arbetet det sista halvåret 

har varit mer aktivt. Tydén (telefonintervju, 2011) anser att sociala medier ger möjlighet för 

medarbetarna att vara ambassadörer och att det är viktigt att företaget arbetar aktivt med 

sociala medier eftersom de finns där, ”oavsett de vill eller inte”. Det är hon och två kollegor 

som arbetar med Facebook. 

Målet på lång sikt är att skapa dialog, men samtidigt är det en kommunikationskanal för att få 

ut vad som händer i den dagliga verksamheten, information som inte är lika formell som den 

som presenteras på hemsidan. För att förbättra möjligheten till att skapa dialog genom att göra 

det mer personligt har de planer på att bli bättre på att skriva vem som gjort inlägget. 

Lantmännen har inget direkt exempel på en lyckad rekrytering endast tack vare sociala medier 

utan de tror mer på de sociala medierna i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. De viktigaste 

typerna av social media för Lantmännen idag är Facebook och LinkedIn där LinkedIn är mer 

kopplat till rekrytering och de andra mer till arbetet med arbetsgivarvarumärket (Tydén, 

telefonintervju, 2011). 
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5. Analys 
 

Det empiriska resultatet kommer i detta avsnitt att analyseras utifrån det teoretiska kapitlet. 

Först analyseras i vilken utsträckning Sveriges 50 största företag använder sociala medier i 

arbetet med arbetsgivarvarumärket gentemot potentiella arbetstagare och sedan ges en mer 

djupgående analys av hur de använder dessa. Slutligen presenteras ett venndiagram för att ge 

en helhetsbild av företags arbetsgivarvarumärke och hur sociala medier kan användas för att 

stärka detta. 

 

5.1 Utsträckningen av företagens användande av sociala medier 

Av Sveriges 50 största företag använde endast 18 företag någon form av social media i arbetet 

med deras arbetsgivarvarumärke gentemot studenter och andra potentiella arbetstagare, och 

10 av dessa använde endast en typ av social media. Om man endast ser till sociala medier som 

endast riktar sig mot studenter så var det 1 företag som använde Facebook och 3 företag som 

använde bloggar. Eftersom jag själv är student känner jag mig lite lurad eftersom vi har fått 

förklarat för oss hur värdefull vår utbildning är och hur gärna företagen vill ha oss. Men 

tydligen är det bara 4 av 50 företag som tycker att det är värt att anstränga sig för att locka till 

sig utbildade och unga människor. 

Utifrån de möjligheter teorin beskriver att sociala medier har och i jämförelse med den 

påstådda utbredda användningen i exempelvis Tyskland är det få av de företag som 

undersöktes som använder sociala medier i det syftet. Detta resultat var dock inte oväntat 

utifrån hur praktiker uttryckt sig och med tanke på den begränsade forskningen som finns 

inom detta område. Ändå valde jag att räkna med företag som exempelvis endast hade ett 

enda karriärrelaterat inlägg på en social media, vilket egentligen innebär att det är ännu färre 

företag än de 18 jag kommit fram till som aktivt arbetar med sociala medier i detta syfte.  

En intressant del i detta är att NCC som var det företag som använde sig av flest antal sociala 

medier själva ansåg att de inte arbetade aktivt med sociala medier för att locka till sig 

potentiella arbetstagare. Respondenten ansåg att de inte hade någon strategi, men menade på 

att de använder bloggen och andra sociala medier för att visa vad de gör för att väcka intresse 

så att när de väl lägger ut jobbannonser får in många ansökningar från rätt personer. Detta 

anser jag är en strategi, och det är precis vad arbetsgivarvarumärket handlar om. 
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Jag upptäckte även ett annat exempel på att det misstämde mellan vad som sades på intervjun 

och hur arbetet i själva verket går till. Lantmännen sade att det var väldigt viktigt för dem att 

arbeta aktivt på sociala medier, men trots detta kunde det dröja veckor mellan att man kunde 

se någon aktivitet på Facebook. Detta gör att jag även nu efteråt känner mig trygg i de 

datainsamlingsmetoder jag valt var de rätta, då enbart intervjuer skulle ha gett mig ett felaktigt 

resultat.  

Men varför är då användningen av sociala medier i arbetet med deras arbetsgivarvarumärke 

gentemot studenter och andra potentiella arbetstagare, inte utbrett bland de svenska företagen?  

En möjlig förklaring till detta är att företagen inte behöver anstränga sig för att få folk att söka 

deras tjänster på grund av dagens arbetsläge. Det kanske inte finns något krig om den mest 

kompetenta arbetskraften i Sverige just nu? 

Något som kan styrka detta är att IKEA och H&M som ofta hamnar i topp på listor över de 

mest populäraste arbetsgivarna, inte använde sig av sociala medier, med undantag för IKEA:s 

blogg. Deras arbetsgivarvarumärke kanske redan är så pass starkt att de inte behöver arbeta 

med det aktivt. En annan möjlig förklaring är att företagen är medvetna om riskerna och 

därför väljer att finnas med på sidor som exempelvis Facebook med karriärrelaterat material. 

Frågan är då om de missar en långsiktig möjlighet. Teorierna säger att det är viktigt att 

potentiella arbetstagare redan från början får en bra bild av företaget eftersom det även kan 

påverka deras framtida engagemang och lojalitet. De säger också att arbetet bör vara en 

långsiktig process, och vem vet, arbetsmarknaden ser ljusare ut och de senaste åren har det 

varnats för en framtida brist på kvalificerad arbetskraft när 40-talisterna går i pension. 

Det som dock säger emot att flera av de största svenska företagen är för lata för att använda 

sociala medier i arbetet med arbetsgivarvarumärket är de indikationer jag funnit som visar på 

att fler företag börjar arbeta mer aktivt med detta. 

För det första menade alla tre företagen jag intervjuade att de nyligen börjat arbeta generellt 

med sociala medier, och då framförallt Facebook. Några av företagen jag undersökte kunde 

jag även se att deras profiler och sidor bara funnits ett par månader. Jag upptäckte även att ett 

av företagen som vid tiden för innehållsanalysen inte använde sig av sociala medier, två 

veckor senare hade länkar till flera olika typer av sociala medier på sin hemsida. I intervjun 

med Sandvik fick jag även veta att de håller på att planera en mer specifik sida på Facebook 
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för potentiella arbetstagare. Företagens arbete med detta utvecklas med andra ord hela tiden, 

vilket man även kunde urskilja i hur de arbetade. 

I två av intervjuerna fick jag veta att de har som mål att utveckla möjligheterna för dialog och 

att vid fler tillfällen ange vem avsändaren är. Jag kunde även se en ökad aktivitet hos vissa av 

företagen när det kommer till hur ofta de skriver på sin sida eller profil.  

Detta indikerar att de 50 största svenska företagen bara har kommit igång i sitt arbete med 

arbetsgivarvarumärket på sociala medier. 

 

5.2 Användandet av sociala medier  

Hur använde då företagen sociala medier i arbetet med arbetsgivarvarumärket? Det klart 

vanligaste var att använda sig av Facebook, där 13 av de 18 företag som använde någon form 

av sociala media använde Facebook.  

 

5.2.1 Dialog 

I forskningen betonas vikten av att skapa dialog i de sociala medierna och Facebook var den 

typen av social media som användes mest för detta. Vissa dialogloopar fanns i andra sociala 

medier, så som Twitter och bloggar, men långt ifrån i samma utsträckning som på Facebook. 

Det var i stort sett bara på Facebook som potentiella arbetstagare ställde frågor. 

Företagen var duktiga på att svara på de frågor de fick. I vissa fall tog de dock inte chansen att 

stärka arbetsgivarvarumärket genom att ge den intresserade tillräckligt engagemang för att ge 

ett riktigt svar. Två exempel finns i empirin från SSAB och Atlas Copco. Att ge ett svar som 

tyder på okunnighet och nästintill likgiltighet blir en risk för företagen. Litteraturen menar att 

aktiviteter på sociala medier snabbt kan rasera ett varumärke, men det gäller då för företagen 

att själva inte medverka till detta. Om ett företag glömmer svara på ett e-post från en 

intresserad student, eller skickar tillbaka ett ofullständigt svar, risker det att försämra den 

studentens syn på företaget som arbetsgivare. Men om ett företag glömmer att svara, eller 

svarar kort, på en fråga på loggen på Facebook så är det inte bara den personen som ställde 

frågan som ser detta. Alla som går in och läser på loggen ser det vilket kan påverka deras syn 

på företagets arbetsgivarvarumärke. Det blir därför viktigt att företagen är noga med deras 

arbete på de sociala medierna. 

Forskningen menar också att de sociala medierna inte ska ses som ett nytt verktyg att få ut 

samma reklam och information som med andra verktyg. Detta är främst menat när det 
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kommer till produkter till kunder och i innehållsanalysen kunde jag se att mycket av det som 

företagen skrev på Facebook och Twitter var information om exempelvis nya jobbannonser 

eller vilka rekryteringsdagar de ska befinna sig på. I två av intervjuerna betonades också den 

roll som sociala medier spelar i att kunna informera allmänheten om vad det innebär att arbeta 

på företaget och annan mindre formell information. Om inte denna information finns, är det 

inte lika stor chans att kunna skapa dialog heller eftersom mycket av dialogen är svar på 

inlägg från företaget. 

Två faktorer som jag upptäckte påverkade möjligheterna till dialog var först och främst hur 

stor målgrupp exempelvis Facebooksidan var riktad till. I intervjun med Sandvik kom det 

fram att det var svårt att arbeta med en generell Facebooksida för hela företaget och alla dess 

intressenter, och därmed även svårt att försöka skapa en dialog. Den Facebooksida som hade 

snävast målgrupp var Volvokoncernens Studentforum och det var även på den sidan som det 

fanns flest dialogloopar eftersom så många av studenterna ställde frågor. 

Den andra faktorn som påverkade möjligheten till dialog var ifall det i kommentaren eller 

inlägget stod namnet på vem på företaget som var avsändaren, vilket även tidigare forskning 

kommit fram till. 

 

5.2.2 Avsändare 

På bloggarna var avsändaren tydlig, då alla blogginlägg tydligt visade vem som hade skrivit 

det, med namn och titel. När det gällde Twitter var det endast företagets namn som syntes och 

på Facebook var det oftast endast företagets namn som syntes som avsändare, med vissa 

undantag. Detta går emot forskningen som menar på att det tydligt bör framgå vem som 

skrivit ett visst inlägg. Som tidigare nämnts angav två av företagen som intervjuades att de har 

som mål att bli bättre på detta, och jag kunde även se på Facebook att ett annat företag på 

senare tid valt att skriva under med förnamnet på de svar de gav. Det kan därmed också vara 

ett tecken på att arbetet med sociala medier är så pass nytt och att det i företagens nästa steg i 

arbetet ingår att tydligare ange namnet på avsändaren. Dock tenderar det att snarare använda 

företagets användare och endast skriva sitt förnamn på slutet, istället för att använda sin egen 

användare. 

 

5.2.3 Instrumentell eller Symbolisk 

En av artiklarna som refererats mest till i forskningen kring arbetsgivarvarumärke är Lievens 

& Highhouse (2003) som betonar vikten av de symboliska attributen i en anställning. Det var 
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endast ett fåtal av de sociala medierna som kunde förmedla en känsla av 

arbetsgivarvarumärkets personlighet. Den av de sociala medierna som har störst möjlighet till 

att kunna förmedla de symboliska attributen tror jag är YouTube eftersom där kan användas 

mer än text, men för att kunna bekräfta detta krävs det en djup analys av filmklippen och dess 

effekter. Men ABB visade även på sin Facebooksida att det är möjligt att skapa en känsla på 

andra sociala medier, om man bara lägger ned tid och arbete på det. 

 

5.2.4 Korsmarknadsföring 

Korsmarknadsföring användes väldigt flitigt av företagen. Först och främst så var alla sociala 

medier i studien länkade till från företagens officiella hemsidor. I de sociala medierna 

länkades det främst till olika delar på företagets hemsida, men även till andra typer av sociala 

medier. De undersökta företagens karriärinriktade tweets bestod nästan uteslutande av länkar. 

 

5.2.5 Word-of-mouth 

Word-of-mouth anses som en av de allra viktigaste delarna i att skapa ett starkt 

arbetsgivarvarumärke. Den ”rena” word-of-mouth som menas är av den karaktären att 

företagen inte kan påverka det. Men som forskningen säger så bör företagen underlätta och 

uppmuntra till spridningen av detta, vilket bland annat ett exempel från ABB gavs. Facebook 

är en kanal där word-of-mouth kan spridas snabbt men utanför företagets kontroll. Bloggar 

däremot kan ses som en kontrollerad form av word-of-mouth eftersom det där är individer 

som berättar om sitt arbete på företaget. Filmklippen på YouTube som visade intervjuer och 

reportage om anställda kan också på ett liknande sätt inkluderas i detta. Dock är tittarna och 

läsarna medvetna att det är från företagets YouTube-kanal eller på företagets hemsida som 

denna information finns.  

 

5.3 Venndiagram 

För att ge en helhetsbild av ett företags arbetsgivarvarumärke, och även ge en närmare 

förklaring till hur sociala medier som en kanal kan användas för att stärka detta har jag i 

samarbete med min handledare Jonas Kågström utvecklat ett venndiagram. Detta 

venndiagram har inspirerats av modeller som presenterats av Knox & Freeman (2006) och 

Martin et al. (2005)  
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Venndiagrammet består av tre delar, företaget, dess anställda och potentiella arbetstagare. Ju 

bättre kommunikationen av arbetsgivarvarumärket är mellan dessa tre parter, desto närmare 

varandra kommer cirklarna och desto starkare blir arbetsgivarvarumärket som i modellen 

markeras av det grå området som helst ska vara så stort som möjligt. Modellen är därmed 

dynamisk. 

Den interna kommunikationen är viktig för att kunna kommunicera arbetsgivarvarumärket till 

de anställda, men den fyller även en viktig funktion åt andra hållet, då det gäller att företaget 

är uppmärksam om hur de anställda tolkar deras arbetsgivarvarumärke. Denna 

kommunikation är genomgående i allt arbete men även här kan sociala medier vara en del i 

detta, mycket tack vare möjligheterna till direkt respons och dialog. I dessa fall kan ”hemliga” 

grupper på Facebook, eller bloggar med lösenord vara en möjlighet då all information och 

diskussioner kanske inte passar att vara offentligt.  

Den kommunikation som sker mellan anställda och potentiella arbetstagare sker egentligen 

utanför företagets direkta kontroll.  Dock kan företaget på olika vis försöka öka positiv word-

of-mouth genom att dels stärka företagets arbetsgivarvarumärke gentemot de anställda vilket 

ökar engagemanget och lojaliteten, men företaget kan även uppmuntra anställda som försöker 

locka potentiella arbetstagare. 

Sociala medier är en kanal där anställda kan berätta för potentiella arbetstagare om hur 

företaget är som arbetsgivare. Dels kan detta ske inofficiellt genom att exempelvis person A 

ser att dennes vän, person B, är med i företag C:s nätverk/grupp på Facebook. Eftersom 

Figur 35: Venndiagram 

Anställda 

Potentiella arbetstagare Företaget 

Intern kommunikation Word-of-mouth 

Extern kommunikation 
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person A funderat på att söka jobb på företag C, kontaktar denne sin vän och frågar hur det är 

att arbeta på företaget. Mer officiellt kan företaget själv ha en sida på Facebook exempelvis 

där arbetsgivarvarumärket kommuniceras och företaget uppmanar dess anställda att med deras 

egna användare svara på frågor från potentiella arbetstagare. Som beskrivet tidigare ger en 

dialog på sociala medier större effekt för arbetsgivarvarumärket om det är individer som talar 

och inte företagets användare, och detta kan beskrivas som en form av word-of-mouth. Ett 

annat möjligt exempel på detta är anställda som bloggar om sina jobb och YouTube-klipp där 

anställda berättar om arbetet och företaget. Kommunikationen mellan anställda och potentiella 

arbetstagare är även viktigt åt det andra hållet eftersom allmänhetens åsikter påverkar de 

anställdas uppfattning av företagets arbetsgivarvarumärke. Detta betonar betydelsen av att 

företaget kommunicerar arbetsgivarvarumärket även externt. 

Mellan företaget och de potentiella arbetstagarna kan extern kommunikation vara till hjälp för 

att kommunicera ut arbetsgivarvarumärket. Detta i form av exempelvis företagets hemsida 

och jobbannonser, men även sidor på sociala medier av mer informativ karaktär. 

Denna modell visar därmed även hur de olika delarna påverkar varandra, och dynamiken i 

arbetet med arbetsgivarvarumärken. 
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6. Slutsats 
 

I uppsatsens sista kapitel kopplas arbetet tillbaka till dess syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Användandet bland Sveriges 50 största företag sociala medier för att kommunicera 

arbetsgivarvarumärket till studenter respektive andra potentiella arbetstagare var lågt. Endast 

18 av 50 företag använde någon form av social media i detta syfte och endast 4 av 50 företag 

riktade enbart in sig mot studenter. Studien tyder dock på att detta beror på företagen nyligen 

börjat använda sociala medier och att det går mot att fler använder sig av mer nischade sidor 

och profiler. Arbetet med de sociala medierna skiljde sig till viss del åt i företagen men 

överlag kunde ett mönster urskiljas. Dialoger med potentiella arbetstagare skedde främst om 

dessa först ställt en fråga, och överlag framgick det inte vem på företaget som skrivit, med 

undantag för bloggarna. 

Jag upptäckte att de olika typerna av sociala medier innehar olika möjligheter till att stärka 

arbetsgivarvarumärket. Bäst möjlighet för skapandet av dialog med potentiella arbetstagare 

ger Facebook. Bäst möjlighet för kontrollerad word-of-mouth är i form av bloggar och 

YouTube, och det sistnämnda kan även möjligen användas för att visa på 

arbetsgivarvarumärkets symboliska attribut. Detta stödjer med andra ord Collins & Stevens 

(2002) teori att flera rekryteringsaktiviteter bör användas samtidigt för att ge bäst resultat.  

De andra sociala medierna i studien används än så länge i så pass liten skala att dess 

möjligheter ännu inte kunnat urskiljas. Men företagens arbete med sociala medier är i ständig 

utveckling och det är därför viktigt att följa denna utveckling. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ett intressant förslag till vidare forskning vore därför att genomföra en liknande studie om 

något år, för att se hur många av företagen som då använder sociala medier i arbetet med 

arbetsgivarvarumärket och hur deras arbete skiljer sig åt från denna studie.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att gå vidare till att göra en förklarande studie, där en 

grupp människors uppfattning om ett visst företags arbetsgivarvarumärke studeras före och 

efter att de tagit del av företagets sida på någon specifik social media. Detta för att se om 

deras uppfattning ändras och om den blir mer positiv eller negativ, och eventuellt även varför.
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Bilaga 1: Sökord i databaser 

Science Direct 
“employer+brand”  

"attracting+potential+employees" 

“employer+brand”, “social+media” 

“social+media”, “human+resources” 

“social+media”, "attracting+potential+employees" 

"attracting+talent","social+media" 

"attract+talent","social+media" 

"attracting+talent","social+networking" 

"attract+talent","social+networking" 

"Attractiveness+employer" 

"Recruitment+attractiveness" 

“employer+brand”, “talent+management” 

“Potential+employees”, "social+media" 

"social+media", "human+resource+management", marketing 

 

Google Scholar 
“employer+brand” 

“employer+brand”, “social+media” 

“employer+brand”, “attracting+talent” 

“employer+brand”, “talent+management” 

Attractiveness+employer 

"social+networking", "employer+brand" 

"attracting+potential+employees" 

 

Ebsco host (Business source elite & Academic search elite) 
Employer brand + social media (full text) 

Employer brand 

Attractiveness+employer 

Recruitment+attractiveness 

Social networking+employment 

Social media+recruitment 

(Crm+employer brand) 

(Crm+recruitment) 

(Relationship management +recruitment) 

(Trm+recruitment) 

(total relationship management) 

Employee relationship management 

“Potential+employees” 

“employer+brand” 

“social+media” 

“Web+2.0” + recruitment 

Attracting+talent 

HR+marketing 

(Human resources+marketing) 
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Bilaga 2: Tabell över företagens närvaro på de sociala medierna 

 


