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Förord 
Denna studie är resultatet av ett examensarbete som utförts under våren 2017. Uppsatsen är den 

avslutande examinationen på kandidatkursen i marknadsföring inom programmet ekonomie 

kandidat på ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Först och främst vill författarna tacka de 

sju företagen som ställt upp på djupintervjuer. Utan er hjälp hade studien inte varit möjlig. 

Författarna vill även rikta ett stort tack till Lars Carlman för givande handledning och 

engagemang under processen. 
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Sammanfattning   

Titel: Representativ representation - En kvalitativ undersökning om representantens roll inom 
Employer Branding 
 
Seminariedatum: 2017-06-02 
 
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå̊ i marknadsföring, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Tobias Hansson Ehrs, Timothy Liljebrunn och Viktor Johansson 
 
Handledare: Lars Carlman 
 
Nyckelord: Spokesperson, Corporate Brand, Internal Branding, Employer Branding, 
Företagsrepresentant, Kvalitativ intervju. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentantens roll 
i Employer Branding-sammanhang. 
 
Metod: Flera kvalitativa intervjuer har genomförts och studerat sju olika företags strategier 
inom Employer Branding med ett hermeneutistisk fenomenologiskt förhållningssätt. Uppsatsen 
har en kombination av deduktiv och induktiv ansats där författarna applicerat relevanta teorier 
och subjektivt tolkat empirin. Analys och slutsats har sin grund i sekundärdata samt primärdata 
från djupintervjuer. 
 
Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från sambandet mellan Corporate Brand, Internal 
Branding och Employer Branding har denna teori nyttjats i kombination med Kvalitet i 
tjänstgivande. 
 
Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med sju företag. Kravet var att 
de ska finnas en person eller avdelning på företaget som arbetar med Employer Branding och 
att företaget deltar vid rekryteringsevent. Intervjuerna har pågått ungefär en timme.  
 
Resultat: Företagsrepresentanter har stor inverkan på huruvida potentiella arbetstagare får sina 
förväntningar uppfyllda och därmed attraheras av ett företag som arbetsgivare. För att uppfylla 
dessa förväntningar borde representanter kommunicera liknande budskap i sin Employer 
Branding som företaget gör i sitt Corporate Brand. 
 
  



Abstract 
Title: Representative representation - A qualitative study regarding a corporate representative’s 
function within Employer Branding.     
 
Seminar date: 2017-06-02 
 
Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate 
Level, 15 credits 
 
Authors: Tobias Hansson Ehrs, Timothy Liljebrunn and Viktor Johansson 
 
Advisor: Lars Carlman 
 
Purpose: The purpose of this essay is to contribute a better understanding about a corporate 
representative’s function within Employer Branding.   
 
Methodology: Qualitative studies have been executed to study seven companies’ Employer 
Branding strategy, which is based on a hermeneutic phenomenological approach. The essay has 
a combination of deductive and inductive approach where the authors applied relevant theories 
and subjectively interpreted the empirical material. Analysis and conclusion are based on 
secondary data and primary data of the interviews.  
 
Theoretical perspectives: The theory of the link between Corporate Brand, Internal Branding 
and Employer Branding has been used along with the theory of Quality in services.  
 
Empirical foundation: The empirical material is based on interviews with seven companies. 
The requirements were that at least one person or department had responsibility for Employer 
Branding and have participated in different recruitment events. Each interview lasted for 
approximately one hour.   
 
Conclusions: Corporate representatives have a major impact on whether or not potential 
employees have their expectations satisfied and get attracted by a company as an employer. To 
meet these expectations, representatives should communicate similar messages in their 
Employer Branding as the company do in its Corporate Brand. 
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1. Inledning 
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning som mynnar ut i en problemformulering vilken 

slutligen sätter grunden för rapportens syfte. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

En Spokesperson är en person som är vald att representera en annan person eller organisation 

(Cambridge Dictionary, 2017). Vad personen säger eller gör har således inte bara påverkan på 

privatpersonen själv, utan även på organisationen hen representerar. 

 

Under det amerikanska valet 2008 drev republikanen John McCain tillsammans med en 

demokratisk senator en framgångsrik kampanj mot den halvkorrupta finansieringen av 

politiska partier. Han förespråkade även legalisering av de illegala invandrarna och var den 

första republikanen som engagerade sig i miljöfrågor. John McCain blev på grund av denna 

självständighet motarbetad och skaffade sig många fiender, inte minst inom den 

republikanska och kristna högern. När han 2008 lyckades bli partiets presidentkandidat 

berodde det till stor del på att McCain var betydligt mer populär än hans parti (Berntsson, 

2008). McCain är således ett exempel på en representant som inte fullständigt representerar 

vad organisationen står för.  

 

När butikspersonal inte kommunicerar vad varumärket står för, kan liknande 

missrepresentation förekomma även i detaljhandeln. Om en kund går in i en Mulberry-butik 

förväntas en högkvalitativ och exklusiv service då det är något varumärket uppfattas som 

genom deras externa kommunikation. Felicia Jönsson (personlig kommunikation, 10 april 

2017) berättar om hennes upplevelse: “Under mitt besök möttes jag av ett okunnigt, oerfaret 

biträde som var totalt ointresserad av mig som kund, vilket gjorde att jag inte alls kände mig 

lika benägen att köpa väskan jag hade spanat in i flera år”. Representanten förmedlade alltså 

något som inte gick i linje med vad organisationen står för. 

 

Året efter hitlåten “Thriller” släpptes, gick sångaren Michael Jackson in i en fem miljoner 

dollar deal med Pepsi där han skulle agera ansiktet utåt för varumärket. Reklamerna gjorde 

succé världen över och kontraktet med Pepsi blev allt större, det största någonsin. Några år 
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senare var det dessvärre inte bara reklamkampanjerna som spreds. Michael Jackson 

misstänktes för sexuella övergrepp och påstås ha betalat 20 miljoner dollar för att offrets 

familj skulle hålla tyst. Rykten om plastikoperationer, hundratals miljoner dollar i skuld och 

sexuellt ofredande spreds snabbt genom media och Pepsi drog sig ur dealen (Beckman, 2004). 

Michael Jackson är ännu ett exempel på en representant som agerar olikt vad organisationen 

står för.  

 

Personal som jobbar på IKEA berättar att oavsett vilka aktiviteter de håller på med, reser eller 

utvecklar produkter, måste samtliga alltid ha ett snålhetstänk (Dagens Industri, 2008). Ingvar 

Kamprad - IKEA:s grundare som är känd som en väldigt sparsam person - är ett exempel på 

en representant som faktiskt går i linje med vad organisationen står för. 

 

Varje år arrangeras eeedagarna, en arbetsmarknadsmässa för studenter på ekonomihögskolan 

vid Lunds Universitet, där hundratals representanter möter potentiella arbetstagare. En 

kvantitativ undersökning visar att det under 2017 års mässa fanns stor andel studenter som 

inför mässan hade attraherats av en organisation, men efter interaktion med en representant 

blivit mindre attraherade av organisationen. Vad det i många fall berodde på var att 

studenternas förväntningar om företaget ej bekräftats genom mötet (Appendix 1). I dessa fall 

kan organisationer ha förlorat en potentiell talang. I en tid med stor brist på talanger är detta 

en kritisk situation och är därför ett problem. Manpowers undersökning från 2014 visar att 40 

procent av företagen i världen upplever brist på talanger, vilket är den högsta siffran sedan 

2007. I Sverige ligger denna siffra på 36 procent (ManpowerGroup, 2014). 

 

Vidare beskriver Universum i sin rapport Talent Inside Out ett skifte i rekryteringsarbetet där 

organisationer idag tittar mer på talangernas personlighet och cultural fit snarare än vilket 

universitet studenterna har studerat på eller vilka betyg de har fått genom utbildningen. 

Rekryterare ställer sig idag frågor som “What type of personality is most likely to succeed 

within the organization?” (Universum, 2016, s. 4). Tom (1971) bekräftar att potentiella 

kandidater attraheras av organisationer vars egenskaper är snarlika deras egna 

personlighetsegenskaper. Det är därför viktigt för organisationer att attrahera rätt sorts 

personer, men lika viktigt är det att personerna attraheras av organisationen (Chhabra & 

Sharma, 2014). Det finns många positiva effekter med att attrahera rätt talanger. Fishman 

(1998) menar att de spelar en vital roll för ett företags fortlevnad och utveckling. Många 

företag ser idag också intellektuellt kapital som en stor konkurrensfördel (Berthon, Ewing & 
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Hah, 2005). Samtliga undersökningar bekräftar vikten av korrekt matchning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, samt att fokus i framtida rekryteringar ligger på att personen 

passar in i företagskulturen. 

 

Ovanstående exempel om missrepresentation inom politik, detaljhandel och 

företagsrepresentation tillsammans med den växande betydelsen av en korrekt matchning 

mellan organisationens kultur och arbetstagarens personlighet belyser vikten av representation 

som går i linje med organisationen för lyckad rekrytering. Bakgrundsbeskrivningen 

tillsammans med problemformuleringen mynnar ut i en frågeställning om hur företag kan 

jobba för att uppfylla studenternas förväntningar för att attrahera relevanta arbetstagare. 

 

Tidigare forskning inom Employer Branding och företagsrepresentation talar om hur ett 

företags Corporate Brand bör speglas inom dess Internal Branding och slutligen även i dess 

Employer Branding för att stärka varumärket. Detta är enligt Foster, Punjaisri och Cheng 

(2010) speciellt viktigt för kundorienterad personal för att de bland annat kan få kunderna att 

bli attraherade av företaget som en framtida arbetsgivare. Syftet med forskarnas artikel ligger 

i att bidra med riktlinjer för hur ett företag ska bygga ett hållbart och starkt Corporate Brand 

genom att ett företags Corporate Brand “should act as a guide for both internal branding and 

employer branding” (Biraghi & Gambetti, 2015, s. 404). Författarna upplever brist på 

forskning angående hur potentiella arbetstagares förväntningar av en organisation som 

arbetsgivare påverkas av interaktion med en företagsrepresentant och hur interaktionen 

påverkar arbetstagares beslut av arbetsgivare. De upplever även brist inom forskning gällande 

hur företagsrepresentanter ska representera sin organisation för mest positivt utfall. För en 

person på ett rekryteringsevent kan en kort negativ upplevelse med en företagsrepresentant 

förstöra hela bilden av företaget som en attraktiv arbetsgivare. Då alla representanter är 

deltidsmarknadsförare bidrar de till vilken bild intressenter har av ett företag (de Chernatony, 

2002). I rekryteringssammanhang spelar de därmed en betydande roll för att attrahera 

personer som passar in i organisationen. Av den anledningen ämnar författarna tillhandahålla 

akademin ett kunskapsbidrag som analyserar representantens roll i Employer Branding-

sammanhang. Då varje rekrytering är dyr (Universum, 2016), inte bara rekryteringsprocessen 

men också inlärningsprocessen, är det viktigt att företag arbetar med att rekrytera personer 

som verkligen kommer passa in och trivas på arbetsplatsen. En felrekrytering kan leda till att 

arbetstagaren lämnar arbetsplatsen efter en kort tid eller att det tar lång tid innan arbetstagaren 

börjar bidra med värde för organisationen.  
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Sammanfattningsvis tyder situationen på en växande talangbrist (Universum, 2016), en 

missnöjdhet hos besökare på arbetsmarknadsmässor (Appendix 1), höga 

rekryteringskostnader samt en risk att en enda interaktion kan förstöra en positiv bild av ett 

företag (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). Detta gör en undersökning i området både 

aktuell och relevant. Denna uppsats fokuserar därför på att undersöka hur företag jobbar med 

företagsrepresentation för att attrahera relevanta arbetstagare. Detta för att bidra till ökad 

förståelse för företagsrepresentanternas roll inom Employer Branding. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentanternas roll i 

Employer Branding-sammanhang. 
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2. Teori 
Kapitlets inledande del definierar relevanta begrepp och ger en grundlig beskrivning av den 

teori som kommer användas genom uppsatsen. Slutligen presenteras hur de, enligt 

författarna, samverkar och hänger ihop i en egenkonstruerad modell. 

2.1 Vad är en Spokesperson? 

En Spokesperson är enligt Cambridge Dictionary (2017) “a person who is chosen to speak 

officially for a group or organization”. 

2.2 Kvalitet i tjänstgivande 

Att mäta kvalitet i tjänster kan vara en komplicerad process. Enligt Grönroos (2007) består 

tjänsteerbjudande av två olika aspekter: funktionell kvalitet och teknisk kvalitet. Teknisk 

kvalitet syftar på vad som levereras och funktionell kvalitet på hur tjänsten levereras. Detta 

innebär att den tekniska kvaliteten kan relateras till tjänstens problemlösningsförmåga och den 

funktionella kvaliteten kan snarare relateras till den anställdes överföringsförmåga av tjänsten. 

Anledningen till komplexiteten i tjänstekvalitet grundar sig i att kunder bedömer 

tjänstekvaliteten utefter en upplevelse i motsvarighet till tidigare förväntningar. Då kunder 

delvis gör sin bedömning efter representantens förmåga att kommunicera en upplevelse i 

standard med kundernas förväntningar är en anställds kommunikationsförmåga av yttersta 

vikt. Kundernas upplevda kvalitet beror således på resultatet av en medveten komparation av 

en förväntad och verkställd tjänst (Agndal & Axelsson, 2016). Att tjänstekvaliteten bedöms 

utefter tidigare förväntningar i relation till upplevelsen belyses även av Czubała et al. (2006). 
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Figur 1 - Total upplevd tjänstekvalitet (Agndal & Axelsson, 2016, s, 67) 

 

Figur 1 illustrerar att den förväntade kvaliteten skapas genom organisationens tidigare 

aktiviteter och kommunikation. Det kan handla om företagets image och rykte som de skapat 

sig genom Public Relations (PR) eller tidigare försäljningar. I den högra delen av figuren, 

presenterar Grönroos (2007) korrelationen mellan funktionell kvalitet och teknisk kvalitet, 

vilka tillsammans skapar företagets image och kundens erfarna kvalitet. Avslutningsvis bör 

förväntad kvalitet och erfaren kvalitet således möta varandra på samma nivå för att den totala 

upplevda kvaliteten ska bli så hög som möjligt. I slutändan avgör detta organisationens totala 

image (Grönroos, 2007). 

2.3 Vad är ett Brand? 

Begreppet Brand har funnits i flera århundraden och syftar till att vara ett sätt att särskilja 

varor mellan en producent och en annan. Historiskt härstammar begreppet från ordet brandr, 

vilket menades att bränna boskapsdjur för att kunna identifiera vem som var ägaren till djuren 

(Keller, 2013). Enligt American Marketing Association (2017) är den engelska definitionen 

av ett Brand: “name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's 

good or service as distinct from those of other sellers.” Dock menar företagschefer att ett 

Brand är något mycket mer - något som även har skapat rykte, kännedom och prominens på 

en marknad (Keller, 2013). Detta skapar skiljaktiga meningar av vad ett Brand är. 

 



 
 

 7 

Nyckeln till att skapa ett Brand att välja namn, symbol, logotyp, förpackningsdesign eller 

annan egenskap för att särskilja produkten från andra. Dessa olika attribut av en produkt eller 

tjänst kallas Brand Elements. Brand Elements kan även appliceras på annat än just produkter 

och tjänster. Exempelvis kan personer och organisationer även utgöra ett Brand. Konsumenter 

har ofta väldefinierade bilder eller åsikter av välkända personer såsom artister, professionella 

atleter och politiker, vilket både kan gynna eller skada personens eget varumärke. I slutändan 

handlar det om publik acceptans och gillande av personen, vilket skapas av element i form av 

en önskvärt stark bild av personen (Keller, 2013). 

 

Värt att belysa är att att uppfattningen av vad ett Brand och Brand Image är har förändrats och 

skilt sig mellan forskare historiskt sett. Herzog (1963, s. 76-86) definierade Brand Image som:  

 

Brand image is the sum total of impressions the consumer receives from many 

sources… All these impressions amount to a sort of brand personality which is similar 

for the consuming public at large, although different consumer groups may have 

different attitudes toward it. 

 

Vidare finner vi en ännu äldre definition av vad ett Brand är, vilken likt Hertzog tydligt 

anspelar på intryck och associationer från en översiktlig bild av varumärket. Newmans (1957, 

s. 95-102) definition av ett Brand lyder enligt följande: 

 

A brand can be viewed as a composite image of everything people associate with it. 

These impressions determine how a prospective buyer feels about it and influence his 

selection… 

 

Genom konsumtion och användande av ett Brand kan konsumenter avgöra vilket Brand som 

tillfredsställer deras behov på bästa sätt. Detta förenklar deras inköpsprocess när de väljer 

produkt för nästkommande köp och konsumtion. De kan genom ett Brand enkelt identifiera 

avsändaren och koppla varumärket till deras perception av kvalitet, karaktäristik, värde och 

förväntningar - vilket i slutändan ämnar skapa en fördelaktig konkurrenskraft för 

organisationer (Keller, 2013). 

 



 
 

 8 

2.4 Corporate Brand 

van Riel och Fombrun (2007) menar att rykte och anseende är av väsentlig betydelse för 

skapandet av ett starkt Corporate Brand. Keller (2013) påpekar att Corporate Brand, 

företagets varumärke, skiljer sig från Product Branding med anledning av att Corporate Brand 

kan förmedla ytterligare associationer i form av attribut, fördelar, värde och företagets 

trovärdighet. 

 

Corporate Brand är ett av de mest värdefulla verktygen för företag att nyttja för att kunna 

differentiera sig och konkurrera på marknaden (Biraghi & Gambetti, 2015). Att bygga ett 

starkt och meningsfullt Corporate Brand resulterar i strategiska fördelar. Varumärken är 

unika, portabla och därför en väldigt värdefull tillgång för organisationernas idkande (Balmer 

& Greyser, 2003). Vidare uttrycker Aaker (2004) att ett Corporate Brand är ett sätt för 

konsumenter att förstå vad företag erbjuder och vad organisationer står för. Det som 

förmedlas och uppfattas av intressenter utgörs av organisationernas Corporate Brand Equity. 

Om intressenterna skapar en positiv uppfattning av ett företag kan detta leda till att generera 

ökad försäljning (Keller, 2013). Således är det vitalt att det som förmedlas leder till unika, 

starka och fördelaktiga associationer i jämförelse med konkurrenternas varumärken. 

Fortsättningsvis uttrycker Baltas och Saridakis (2010) att Corporate Brand Equity kan 

uppfattas från två perspektiv – Cognitive Psychology och Information Economics. Cognitive 

Psychology är baserat på associationer och den kännedom intressenter har om en organisation 

medan Information Economics snarare berör en organisations trovärdighet.  

 

Organisationer måste synas visuellt för att attrahera dess intressenter genom kommunikation 

som exempelvis digitala medier, sponsorer och reklam. Dessa aktiviteter förmedlar utöver 

budskap även associationer, vilka bidrar till hur den externa kommunikationen upplevs och 

påverkar intressenternas uppfattning om organisationens Corporate Brand (Keller, 2013). En 

annan del av dess Corporate Brand ligger i den interna kommunikationen. Detta ska utifrån 

företagsledningens perspektiv förmedla en gemensam företagsvision, vara förtroendefull, 

initiera och hantera förändringar i organisationen samt förstärka de anställdas identifikation 

som en del av organisationen (Pincus et al., 1991). Tillsammans utgör det externa och det 

interna perspektivet hela organisationens Corporate Brand. 
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2.5 Internal Branding 

I början av 2000-talet utfördes Internal Branding i alldeles för begränsad utsträckning, eller 

inte överhuvudtaget bland organisationer. Ledningar och styrelser var tydliga med mål och 

strategier för organisationen. Dock missade de vanligtvis den fundamentala delen att 

kommunicera varumärkets styrka, vilket dessvärre togs för givet att detta redan förmedlades 

till de anställda (Mitchell, 2002). Således bör Internal Branding genomsyras i hela 

organisationen och kommuniceras genom avdelningen för Human Resource (HR) 

Management. Detta kan stärka de anställdas varumärkesidentifikation, lojalitet och 

engagemang till organisationen (Kamalanabhan & Sharma, 2012). Fenomenet har blivit 

alltmer förekommande med åren och företag har insett vikten av att utföra Internal Branding 

för att attrahera talanger (Aurand, Bishop & Gorchels, 2005). 

 

Begreppet Internal Branding skildras genom tre specifika aktiviteter: effektivt kommunicera 

varumärket till de anställda, övertyga anställda gällande hur essentiell denna aktivitet är och 

slutligen på ett framgångsrikt sätt integrera varumärkets kärna i alla positioner inom 

organisationen. Vidare är det människor, inte marknadsföringen, som är det centrala aspekten 

i ett varumärke. Således är marknadsföring en aktivitet som är såväl explicit som implicit, 

medveten som omedveten, vilket grundar sig i att en organisation alltid kommunicerar något 

budskap (Bergström, Blumenthal & Crothers, 2002). Därav är det av stor relevans att det 

budskap som kommuniceras förmedlar något meningsfullt, exempelvis att det interna 

varumärket är lika viktigt att kommunicera som det externa varumärket för att i förlängning 

kunna skapa värde för organisationen (Aurand, Bishop & Gorchels, 2005). 

 

Ett företags Brand kan i stor utsträckning påverkas av hur dess anställda uttrycker ett företags 

värderingar genom faktiska och emotionella attribut (de Chernatony, 2002). Således kan ett 

företags varumärke vara ytterst beroende av vad och hur en enskild individ utför sitt arbete. 

Exempelvis kan kvaliteten av service mot kund vara något som förändrar associationen av ett 

varumärke och således är det en vital del för ett företags verkande. Därmed syftar Internal 

Branding till att kommunicera och utbilda de anställda om företagets värderingar, vilket 

ämnar förstärka kunskapen och känslorna för företaget som varumärke. Likaväl kan de 

strategiska målen i högre grad uppfyllas av anställda som identifierar sig med varumärket 

(Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). 
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2.6 Employer Branding 

Marknadsföringsaktiviteter mot slutkonsumenter har länge varit ett stort fokusområde för 

företag (Rampl & Kenning, 2014) och de har således spenderat mycket tid och pengar på 

dessa aktiviteter (Mosley, 2016). Dock har de ofta glömt bort att stärka sitt varumärke som 

arbetsgivare och omfattningen av organisationers marknadsföringsaktiviteter har därför under 

de senaste åren breddats (Mosley, 2016). Fokus ligger i dagsläget inte bara på konsumenterna, 

utan även andra intressegrupper som ägare, det lokala samhället men framförallt också de 

anställda (Hult, 2012). Syftet är att på ett effektivt sätt attrahera potentiella arbetstagare och 

behålla kompetent personal (Rampl & Kenning, 2014). Chhabra och Sharma (2014) menar att 

det är viktigt för organisationer att attrahera rätt sorts personer, men lika viktigt är det att 

personerna attraheras av organisationen. Tom (1971) menar att potentiella arbetstagare 

attraheras av organisationer vars egenskaper är snarlika deras egna personlighetsegenskaper. 

 

Aktiviteten inom en organisation kallas för Employer Branding och beskrivs bland annat som 

processen som främjar ett företag som arbetsgivare och bygger relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare (Backhaus & Tikoo, 2004). Det har sin grund i liknande principer som 

traditionell Branding - det handlar om att bidra till en tydlig bild om vad som definierar 

företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Ambler och Barrow (1996) var de första som 

definierade Employer Branding och förklarar hur det vuxit fram genom en sammanslagning 

av varumärkesmarkandsföring och HR Management som effekt av den bristande 

arbetsmarknaden och anställdas benägenhet att byta arbetsplats oftare. Med andra ord, den 

globala tävlingen om kompetent personal (Ambler & Barrow, 1996). Ambler och Barrow 

(1996) menar även att arbetsgivaren kan ses som ett Brand som arbetstagaren utvecklar en 

nära relation med. Således påverkas de anställdas prestation av medvetenheten, positiva 

attityden och lojaliteten till varumärket. Arbetsgivarvarumärkets värde som erbjuds till de 

anställda beror mycket på i vilken utsträckning arbetstagarna värderar de fördelarna som 

företaget erbjuder, samt hur dessa skiljer sig åt från konkurrenter. Forskning visar att 

attraktiviteten av en arbetsgivares Brand inte bara definieras genom monetär kompensation 

och befordringsmöjligheter, utan även genom Brand Personality drag (Ambler & Barrow, 

1996). Aaker (1997, s. 347) definierar Brand Personality som “Set of human characteristics 

associated with a brand” och menar att det är ett effektivt sätt att särskilja ett Brand från sina 

konkurrenter på en symbolisk nivå. Mosley (2016) förklarar att Employer Branding i nutid 
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inte bara handlar om rekryteringsmarkandsföring utan även effektivt organisatoriskt 

ledarskap.  

 

Slutligen menar Sullivan (2004) att Employer Branding är ett koncept som kan hjälpa företag 

hantera de utmaningar de ställs inför idag, däribland att hitta och behålla rätt kompetens. 

Mosley (2016) förklarar att det finns en guideline på fyra steg som hjälper ett företag tackla 

denna utmaning. Det första steget handlar om att sikta in sig på rätt kandidater genom 

personas - fiktiva kandidater. Andra och tredje området berör hur arbetsgivaren måste stå ut i 

mängden och sedan leverera detta. Slutligen bör företag använda sig av data för att analysera 

och effektivisera sina Employer Branding-aktiviteter (Mosley, 2016). 

 

2.7 Sambandet mellan Corporate Brand, Internal Branding och 

Employer Branding 

Balmer och Gray (2003) menar att ett starkt Corporate Brand kan agera som ett 

navigeringsverktyg för en mängd olika intressenter, exempelvis anställda och även potentiella 

arbetstagare. Detta antyder på att ett effektivt Corporate Brand måste balanseras i den externa 

kommunikationen men även i den interna kommunikationen (Foster, Punjaisri & Cheng, 

2012). Den växande servicebranschen har gjort att anställda numera är mer centrala i ett 

företags Corporate Brand, vilket har gjort att Internal Branding och Employer Branding har 

fått större plats i Branding-litteraturen. Dock har inte relationen mellan dessa utvärderats 

fullständigt. Utan förståelsen av detta är det svårt att förstå hur företag uppnår ett konsistent 

Corporate Brand (Balmer & Gray, 2003). 

 

Effektiv kommunikation är en starkt bidragande faktor till ett lyckat Corporate Brand (Ind, 

1998). Orienteringen mellan företagets vision och anställdas värderingar måste gå i linje med 

varandra för att uppnå effektiv kommunikation av ett konsistent Brand (Hatch & Schultz, 

2001). Punjaisri et al. (2009) menar att koordination mellan HR-avdelningen och 

marknadsföringsavdelningen är av stor relevans för en lyckad implementering av ett företags 

Employer Branding. Således för att de anställda ska uppnå en tillhörighet, engagemang, 

lojalitet och ett stödjande beteende för varumärket. Anställdas beteenden har stor inverkan på 

hur externa intressenter uppfattar ett företags Corporate Brand (Foster, Punjaisri & Cheng, 

2012). Personal är alltså en grundpelare till företagets Corporate Brand (King, 1991). Vidare 
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är det viktigt att belysa att i Corporate Branding är det centralt att vårda nuvarande anställda, 

men även att attrahera rätt sorts anställda för att uppnå denna effektiva kommunikation av ett 

konsistent Brand (Ind, 1998). 

 

Foster, Punjaisri och Cheng (2010) visar genom deras ramverk i figur 2 relationen mellan ett 

företags Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding. Vidare visar den hur 

kundinriktad personal genom effektiv kommunikation av företagets Corporate Brand kan 

bidra till att fler potentiella arbetstagare attraheras av företaget (Foster, Punjaisri & Cheng, 

2010).  

 

 

 
Figur 2 - Relationen mellan Corporate, Internal och Employer Branding (Foster, Punjaisri & 

Cheng, 2012) 

 

Slutsatsen av ramverket belyser hur viktigt det är att ett företags Corporate Brand genomsyrar 

hela organisationen, genom Internal Branding ut till Employer Branding för att potentiellt 

attrahera arbetstagare genom kundinriktad personal. 
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2.8 Sammanfattning av teoretiskt bidrag 

Författarna har presenterat teorier som är relevanta för uppsatsens syfte och 

problemformulering. Teorikapitlet ämnar vidga läsarens kunskaper kring ämnet inför fortsatt 

läsning av uppsatsen. Författarna vill i detta delkapitel sammanfatta de mest väsentliga 

teoretiska bidragen och presentera sitt synsätt på hur teorin hänger ihop. 

 

Likt beskrivet i problemformuleringen fokuserar uppsatsen på företagsrepresentantens roll 

inom Employer Branding. Det är i författarnas mening inte endast utnämnda Spokespersons 

som representerar ett företag. Författarna menar att alla företagsrepresentanter som hanterar 

externa bemötanden och relationer representerar organisationer. Gällande Employer Branding 

är Brands enligt tidigare forskning något som skapar rykte, kännedom, image och starka 

intryck hos konsumenter, men det är i författarnas mening även något som skapar 

förväntningar av ett företag hos potentiella arbetstagare. Med detta i åtanke är författarnas 

uppfattning att det är viktigt att en representant speglar organisationens image och vad den 

står för. Detta styrker Aaker (2004) som menar att Corporate Brand är ett sätt för konsumenter 

att förstå vad företaget erbjuder och vad organisationen står för. En företagsrepresentants 

agerande är därmed avgörande inom Employer Branding då en potentiell arbetstagare delvis 

gör sin bedömning efter en representants förmåga att kommunicera en upplevelse enligt 

arbetstagarens förväntningar. En kunds nöjdhet beror på resultatet av en medveten 

komparation av en förväntad och upplevd kvalitet (Agndal & Axelsson, 2016) och författarna 

menar att kunden i detta sammanhang jämföras med en potentiell arbetstagare.  

 

Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar att det bör finnas en stark relation mellan en 

organisations Corporate Brand, Internal Brand och Employer Brand. Författarnas uppfattning 

är att Foster, Punjaisri och Cheng (2010) modell är användbar för att säkerställa korrelationen 

mellan förväntad och upplevd kvalitet. Därmed blir Internal Branding en viktig komponent då 

anställdas agerande har stor inverkan på hur potentiella arbetstagare uppfattar ett företag. 

Författarna menar att koordinationen mellan marknadsföringsavdelningen och HR-

avdelningen är därmed av stor relevans för lyckad Employer Branding. Sambandet mellan 

organisationernas Corporate Brand, Internal Branding och Employer Branding kommer av 

den anledningen att analyseras i studiens avslutande del. 
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Figur 3 - Figuren illustrerar sambandet mellan de olika teoretiska modellerna 
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3. Metod 
Detta kapitel behandlar de metodval uppsatsen är baserad på. Här redogörs metodens 

ansatsval och val av metodstrategi. Vidare beskrivs genomförandet av en kvalitativ 

undersökning och dess intention som låg till grund för uppsatsen, samt en redogörelse för 

undersökningens trovärdighet. Inledningsvis motiveras uppsatsens bakgrund.  

  

Denna uppsats har sin utgångspunkt i rekryteringsevent såsom arbetsmarknadsmässor. 

Huvudsyftet med ett sådant event är just interaktion mellan arbetssökande studenter och 

företagsrepresentanter, vilket gör plattformen relevant att undersöka ur ett Employer Branding 

och företagsrepresentant perspektiv. Ämnets val har sin grund i författarnas tidigare 

erfarenheter och engagemang i skapandet av LundaEkonomernas arbetsmarknadsdagar – 

eeedagarna – på ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Författarnas roll i eeedagarna var; 

Timothy som Vice President, Tobias som Head of Company Relations och Viktor som 

Sponsoring Coordinator. Samtliga författare har även besökt mässan och upplevt ett missnöje 

gällande företagsrepresentanternas interaktion med studenterna vid detta rekryteringsevent. 

Detta har lett till en besvikelse, då författarna känt att förväntningarna inte alltid har uppfyllts 

av företagsrepresentanterna och har därmed blivit mindre attraherade av organisationen. 

Därav fanns adekvat erfarenhet och en insiktsfullhet om ämnet sedan tidigare, vilket kunde 

nyttjas för att främja de kvalitativa intervjuerna och i största möjliga utsträckning säkerställa 

att det som tas upp var av relevans och kvalité i intervjuerna. För att säkerställa att författarnas 

upplevda problem utfördes en mindre enkätundersökning som bekräftar problematiseringen. 

60 procent av respondenterna angav att de hade upplevt ett liknande problem under 

eeedagarna (Appendix 1). 62,5 procent uppgav att de någon gång upplevt att en 

företagsrepresentant inte speglade hens förväntade uppfattning av företaget (Appendix 1). 

3.1 Avgränsningar 
Bakgrundsbeskrivningen talar om flera Spokespersons som ej speglar sin organisation, vilket 

är ett brett ämne och således komplext att undersöka. Författarna har därför valt att avgränsa 

uppsatsen till att undersöka en företagsrepresentants roll inom Employer Branding på 

arbetsmarknadsmässor. Avgränsningen är gjord för att skapa en koncis vetenskaplig metod 

med tydlig struktur. Med andra ord för att enklare kunna undersöka problematiken. 

Avgränsningen betyder dock inte att uppsatsens resultat och slutsats endast kan appliceras på 

detta specifika område, därmed har en diskussion förts i uppsatsens avslutande del. 
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3.2 Forskningsmetod 

Författarna har valt en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka hur företag aktivt arbetar 

med Employer Branding på rekryteringsevent. Författarna ville även förstå hur de resonerar 

när de väljer vilka företagsrepresentanter som ska representera företaget på specifika 

rekryteringsevent. Den kvalitativa forskningsmetodens förhållningssätt var fritt tolkande och 

hade sin utgångspunkt från ett subjektivt perspektiv som ämnar att förstå mönster (Lundahl & 

Skärvad, 2009). Med hänsyn till en explorativ frågeställning låg fokus på respondentens 

utformade svar. Således var det mest lämpligt med ett kvalitativt metodval som gav möjlighet 

till individuella reflektioner. Det gjorde att författarna hade möjlighet att tolka de svar som 

respondenterna gav för att kunna diskutera problematiken. Vidare föll det naturligt för 

författarna att nyttja ett kvalitativt metodval utefter uppsatsens problematik och syfte, med 

anledning av att försöka förstå hur olika arbetsprocesser i organisationer fungerar. 

3.3 Forskningsansats 

Författarna hade inledningsvis en tanke om vad som föranledde denna problematik på 

arbetsmarknadsmässor. Utifrån att ha vridit och vänt på detta under en period samt studerat 

relevanta vetenskapliga artiklar, valde författarna att ha sin utgångspunkt från befintlig 

forskning inom exempelvis Employer Branding, Spokesperson och Kvalitet i tjänstgivande. 

Dessa teorier var ämnade att bidra med insiktsfullhet till uppsatsens fokus. Således har 

författarna valt att basera denna uppsats utifrån en deduktiv karaktär med inslag av en 

induktiv ansats. De kvalitativa intervjuerna, kombinerat med relevanta teorier, ämnar utreda 

uppsatsens problematik. Den induktiva ansatsen utgår från det empiriska materialet och är 

därmed baserat på uppsatsens kvalitativa intervjuer, det vill säga respondenternas svar. Den 

deduktiva ansatsen utgår från vetenskapliga teorier, som sedan prövas mot det empiriska 

material undersökningen har resulterat i (Alvehus, 2013). 

3.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
De intervjuade företagen hade olika strategier och tillvägagångssätt gällande hur de operativt 

arbetade för att stärka sitt Employer Brand. Detta medförde att den ena intervjun inte var den 

andra lik, vilket var fördelaktigt då det gav nya insikter. Således gav det även utrymme för 

författarna att subjektivt tolka det empiriska materialet och nyttja relevanta teorier som kunde 

appliceras. En kvalitativ intervju gav också möjlighet till att tolka det som uttrycktes under 
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samtalet genom tal och handlingar. För att de kvalitativa intervjuerna skulle generera givande 

resultat var det viktigt att få respondenterna att känna sig bekväma under intervjuerna. Detta 

för att författarna var angelägna att respondenterna skulle uttrycka sina åsikter uppriktigt och 

så detaljerat som möjligt med minimal påverkan från övriga närvarande. Således förefaller 

denna uppsats inom en hermeneutisk fenomenologisk ansats. Enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2011) är innebörden av fenomenologi en intervjuledares funktion i en intervjuprocess, som 

innebär att skapa en god kemi mellan intervjuledare och respondent genom personlig kontakt 

för att skapa ett förtroende. Därmed var författarnas tidigare kontakt med respondenterna 

under eeedagarna även anses vara en fördel för intervjuerna i hänseende att skapa en god kemi 

och ökat förtroende. Det hermeneutiska perspektivet baseras bland annat på vad 

respondenterna uttryckt i tal och handlingar. Denna ansats ämnar utgå från respondenternas 

perspektiv, tidigare erfarenheter och uppfattningar. Således handlar det om att förstå 

kontexten genom särskilda upplevelser där ingenting är vare sig rätt eller fel. Slutligen krävs 

därmed en subjektiv tolkning för att nå meningsfulla och intressanta fenomen (Lundahl & 

Skärvad, 2009). Författarna menar att denna ansats är lämplig för att utreda 

problematiseringen och syftet i en diskussion och slutsats.  

3.5 Undersökningsdesign 
Gällande undersökningsdesignen var en tvärsnittsstudie det givna valet med anledning av 

tidsbegränsning, mindre än tre månader, vilket gör att en undersökning i form av longitudinell 

eller experimentell studie inte var ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Det var inte heller aktuellt 

med en komparativ undersökning då uppsatsen inte hade någon på förhand ställd hypotes utan 

slutresultat fick mynna ut under arbetets gång. Därav kunde det inte heller garanteras att 

uppsatsen skulle få en konkret slutsats och generera ett kunskapsbidrag, utan det var även 

möjligt att det enbart skulle leda till ett konstaterande. Då en tvärsnittsstudie studerar en 

populations uppfattning för att kunna generalisera slutsatsen lämpade sig denna 

undersökningsdesign bättre än exempelvis en fallstudie som studerar historiska händelser 

(Lundahl & Skärvad, 2009). Författarna ville förstå organisationers nuvarande processer för 

hur de operativt arbetar med företagsrepresentanter inom Employer Branding. 

Undersökningen har strukturerats enligt en tvärsnittsdesign som ligger till grund för 

datasammanställning från ett flertal kvalitativa intervjuer. För att sedan kunna identifiera 

skiljaktigheter, samband och mönster har relevanta teorier applicerats på intervjuns material 

(Bryman & Bell, 2005). 
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3.6 Datainsamlingsmetod 
Uppsatsen består delvis av sekundärdata i form av information från nyhetsmedia, litteratur 

och vetenskapliga artiklar. Nyhetsmedia har dock enbart använts för att göra redogöra 

bakgrunden och förklara betydelsen av hur viktig en Spokesperson är i olika sammanhang. 

Författarna inledde litteraturinsamlingen genom att läsa ett 60-tal relevanta vetenskapliga 

artiklar i universitets databas - LUBsearch. Därefter valdes de mest lämpliga artiklarna ut för 

att noggrant diskutera och analysera vilka som var till användning i denna uppsats. Dessa 

artiklar har lagt grunden för uppsatsen teoretiska avsnitt. Under processen har även ny data 

tillförts vid behov. 

 

Primärdatan som denna uppsats grundar sig på är semistrukturerade kvalitativa djupintervjuer 

med företagsrepresentanter från sju olika företag. Detta val grundas i att författarna ansåg att 

en kvalitativ undersökning skulle ge mest substans inom ett relativt nytt och komplext 

område. Som tidigare nämnt har dessutom en mindre kvantitativ enkätundersökning 

genomförts för att bekräfta författarnas upplevda problematik och därmed öka trovärdigheten 

till ämnesvalet. Denna enkätundersökning utformades av författarna och besvarades av 

studenter som har besökt eeedagarna. 

 

Denna uppsats är alltså baserad på både primär- och sekundärdata. Litteratur och teori har 

tagits fram för att vetenskapligt analysera det empiriska materialet. Sekundärdatan är 

offentliggjord information från tidigare forskning. Primärdatan är informationsmaterial som 

tidigare inte har funnits och har därför tagits fram för att ge substans till uppsatsens syfte och 

dess slutsatser. Uppsatsens primärdata tas fram genom exempelvis intervjuer och enkäter 

(Lundahl & Skärvad, 2009). 

3.7 Urval 
Uppsatsen har baserats på sju djupintervjuer med företag som aktivt arbetar med Employer 

Branding och deltar på rekryteringevent. Ett kriterium var att de företag som intervjuades 

skulle de senaste åren ha ställt ut på arbetsmarknadsmässor för att rekrytera och stärka deras 

företags Employer Branding. Ett krav var dessutom att företagen skulle ha en person som 

ansvarar för organisationens Employer Branding. Det gör att respondenterna har en förståelse 

och kunskap för de aktiviteter som är nödvändiga för att besvara frågorna som intervjun berör. 

  



 
 

 19 

Författarna har både gjort ett strategiskt samt bekvämlighetsurval av respondenter. Eftersom 

uppsatsen avgränsar sig till Employer Branding på arbetsmarknadsmässor gjorde författarna 

ett strategiskt val att intervjua företag som tidigare har deltagit på eeedagarna vid Lunds 

Universitet. Vid kvalitativa intervjuer är det i högsta grad relevant att respondenten besitter 

goda insikter och kunskaper om det som uppsatsen ska studera (Alvehus, 2013). Det är viktigt 

att respondenterna kan förhålla sig till forskningsområdet och ge konkreta svar utefter deras 

specifika erfarenheter (Alvehus, 2013). Urvalet hade därmed kunskap om både Employer 

Branding och representation på arbetsmarknadsmässor. Samtidigt gjorde författarna ett 

bekvämlighetsurval genom att välja de företagsrepresentanter som de tidigare har varit i 

kontakt med. Det gjorde urvalsprocessen smidig då representanterna var lättillgängliga för 

författarna att intervjua. Det ska nämnas att det finns nackdelar med bekvämlighetsurval 

eftersom det kan försvåra att generalisera resultatet. Författarna ser dock inte detta som en 

begränsning för att komma fram till en relevant analys och slutsats med anledning av att det är 

subjektiva åsikter som är av intresse att studera, snarare än något representativt för 

populationens helhet (Bryman & Bell, 2005). Nedan presenteras en tabell över de företag som 

har intervjuats där företagens namn är anonyma på grund av integritetsskäl: 

 

Företag Bransch Antal	anställda Rekryteringsbehov 

Företag	1 Revision	&	Consulting 244	000 Stort 

Företag	2 Detaljhandeln 2	200 Mindre 

Företag	3 Revision	&	Consulting 30	500 Frekvent 

Företag	4 Revision	&	Consulting 233	500 Stort 

Företag	5 Livsmedel 328	000 Stort 

Företag	6 Jordbrukskooperativ 10	000 Frekvent 

Företag	7 Revision	&	Consulting 230	800 Stort 

 
Tabell 1 - En överblick av respondenternas organisations bransch, antal anställda och 

rekryteringsbehov. 
 
Dessa sju intervjuer har genererat 66 sidor transkriberat material, vilket analyseras i empirin 

och analysen. Vidare har författarna tolkat vad respondenterna har uttryckt och därefter 

applicerat relevanta teorier för att kunna dra slutsatser.      
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3.8 Kvalitativ intervju 
Tidigare har författarna motiverat valet av en kvalitativ intervju, vilket har möjliggjort att 

djupare kunna undersöka uppsatsens problematik. Varje intervju har inletts med småprat för 

att skapa en avslappnad miljö.  Författarna har intervjuat respondenterna dels via telefon men 

även genom kontorsbesök, där varje intervju har pågått ungefär en timme beroende på hur 

utförliga svar respondenten givit. För att inte forma respondenternas svar har de inte fått reda 

på uppsatsen syfte förrän i slutet av intervjuerna. Respondenternas svar var baserade på den 

specifika respondentens egna subjektiva uppfattning om området och intervjuerna kunde 

därmed resultera i olika utfall beroende på det specifika företagets arbetsprocesser. För att 

respondenterna även skulle ge utförliga svar och författarna skulle få djupare insikt i 

företagens Employer Branding så ställdes följdfrågor för att få mer utvecklande svar. Vidare 

har intervjuerna koordinerats genom att en författare har agerat intervjuledare, medan de två 

övriga författarna har antecknat eller flikat in för att ställa eventuella frågor. Det bör 

uppmärksammas att intervjuerna och författarnas frågor utgick från att ställas från ett 

objektivt perspektiv. Dock har intervjuernas resultat subjektivt tolkats av författarna och 

därefter har teorier applicerats på respondenternas svar. Nedan presenteras strukturen på den 

teorin som varje delområde avser att behandla och de frågor som respondenterna har besvarat: 

 

● Spokesperson - Hur väljer företaget ut sina representanter och vad anser ni är god 

representation? 

● Kvalitét i tjänstgivande - Hur och vad ska företagsrepresentanter förmedla och vilka 

riktlinjer får de inför rekryteringsevent? Var får potentiella arbetstagare sina 

förväntningar från och hur viktig är hens upplevelse vid interaktion med arbetsgivare? 

● Brand - Vilken bild har studenterna av organisationen? 

● Employer Branding - Finns det några strategiska förändringar, hur förmedlas detta och 

finns det någon relation mellan HR-avdelningen och marknadsavdelningen? 

● Internal Branding - Hur fungerar det operativa arbetet med den interna 

kommunikationen och hur säkerställer företaget att medarbetare är medvetna och 

införstådda om företagskultur och strategier? 

● Corporate Brand - Vad står varumärket för? 

● Allmänt - Hur ser företagskulturen ut, hur sker rekrytering samt kan 

företagsrepresentanter tendera att försköna verkligheten? 
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3.9 Kritik mot teorival 

Teoriavsnittet består av definitioner av relevanta begrepp samt tidigare forskning som kan 

relateras till ämnet. Då samtliga teoriavsnitt har utforskats utifrån flera olika vetenskapliga 

källor blir de flersidiga och breda för att undvika att det blir vinklat och ensidigt. Författarna 

anser att det inte är helt självklart varför tre av teoriavsnitten är relevanta och diskuterar därför 

kritik och anledningar till varför de valts nedan. 

 

Då det inte finns teori som beskriver graden av en students upplevda kvalitet av ett samtal 

med en företagsrepresentant har författarna gjort ett antagande. Författarna menar att det finns 

stora likheter mellan teorin Kvalitet i tjänstgivande och situationen på en 

arbetsmarknadsmässa. Först och främst finns det i nästan alla fall en förväntning studenten 

fått från tidigare marknadskommunikation och situationen utvärderas utifrån vad och hur 

representanten kommunicerar. Antagandet anses även vara rimligt av den anledning att det i 

båda fallen rör sig om interaktion mellan två personer där den ena representerar ett företag. 

 

Ett annat antagande som författarna har gjort är att en Spokesperson direkt kan jämföras med 

en företagsrepresentant på en mässa. Författarna menar att det är så nära man kommer en 

teoretisk benämning av en företagsrepresentant och gör den därför relevant. 

 

Slutligen bör det även belysas att artikeln Exploring the Relationship Between Corporate, 

Internal and Employer Branding syftar till att lyckas med att bygga ett starkt Corporate Brand 

- snarare än ett Employer Brand. Författarna gör antagandet att samma strategi kan appliceras 

även i detta sammanhang med motiveringen att Employer Branding är starkt korrelerat med 

ett företags Corporate Brand. Detta gör teorin anpassningsbar och relevant. 

3.10 Trovärdighet 

Angående trovärdigheten om de slutsater författarna drar kan det anses vara ett för litet antal 

respondenter för att ge ett svar som speglar hela verkligheten. Vidare verkar fyra av sju av 

dessa företag inom samma bransch, vilket innebär att det möjligtvis inte går att dra en generell 

slutsats.  

 

Intervjuernas kvalitet kan ha blivit lidande då författarna inte har stor erfarenhet av att utföra 

intervjuer. Vidare finns det en risk att respondenterna kan ha förskönat bilden av deras egna 
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organisation, vilket författarna menar skulle kunna bero på att företagen vill framstå som så 

bra som möjligt. Likaså är svaren baserade på respondenternas egna uppfattning av 

organisationens Employer Branding. Vidare kan några få frågor ha missuppfattats eller så har 

respondenten inte haft tillräckligt mycket information för att svara utförligt på frågan. I de fall 

där respondenterna uppgav samstämmiga svar har inte alla svar presenterats, eftersom 

författarna har ansett att det inte bidragit till ytterligare substans för att besvara uppsatsen 

syfte. 

 

Den empiri som samlats in och analyserats i uppsatsen har författarna med sin egna subjektiva 

förmåga försökt tolka utifrån vad de anser att respondenten haft för avsikt att förmedla. 

Självfallet kan det ha uppstått misstolkningar angående vad representanten uttryckligen ämnat 

att förmedla. Exempelvis i den avslutande delen av empirin och analysen har författarna gjort 

en egen tolkning på huruvida det finns ett samband mellan de budskap organisationerna 

förmedlar i deras Corporate Brand, Internal Brand och Employer Brand. 
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras svaren från de sju djupintervjuer författarna 

genomfört med olika företag. Det empiriska materialet innefattar 66 sidor transkribering.  

 

I analysen appliceras teorin på det empiriska materialet med fokus utifrån det samband som 

figur 3 illustrerar i teorikapitlet. För att enklare strukturera upp den information som 

anskaffats kommer empirin presenteras och analyseras utifrån fem olika rubriker med 

tillhörande delkapitel. Varje delkapitel har en tillhörande figur för att tydligt illustrera vilket 

teoretiskt samband som analyseras i respektive delkapitel. Nedan presenteras rubrikerna som 

materialet är strukturerat utefter: 

 

● Företagens Corporate Brand och varumärke 

● Det interna arbetet i de olika organisationerna 

● Strategiskt och operativt arbete inom Employer Branding 

● Företagsrepresentanterna 

● Det teoretiska sambandet 

 

Samtliga delkapitel är uppbyggda efter samma struktur, likt illustrerat i figur 4 nedan, med ett 

inledande stycke om varför frågan är relevant följt av ett faktastycke som sedan analyseras. 

Varje delkapitel avslutas med en sammanfattande slutsats. 

  

 
Figur 4 - Struktur av varje delkapitel. 

 

Svaren gällande vad företagens varumärke står för, hur deras företagskultur ser ut och vad de 

vill förmedla genom sin Employer Branding kommer presenteras i tabellformat för att enkelt 

kunna jämföra deras samband i en sammanfattande tabell i slutet av detta kapitel.  
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4.1 Företagens Corporate Brand och varumärke 

Inför ett rekryteringsevent har studenter en uppfattning om ett företag (Appendix 1). 

Respondenterna befrågades därmed vad de trodde att studenter hade för bild av deras företag. 

Detta jämfördes med vad de menade att deras Corporate Brand står för. Ett Corporate Brand 

är något som enligt Aaker (2004) ska förmedla vad ett företag erbjuder och vad 

organisationen står för. Denna jämförelse motsvarar studenternas förväntningar, likt förväntad 

kvalitet i Grönroos (2007) modell om Kvalitet i tjänstgivande, i förhållande till vad företaget 

faktiskt står för - dess Corporate Brand. Det vill säga det inringade sambandet i figur 4 nedan. 

 
Figur 4 - Figuren beskriver vilken teoretisk del som analyseras i detta kapitel. 
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4.1.1 Varumärket 

Företagens specifika värdeord presenteras i tabell 2 för att enkelt kunna analyseras vidare i 

kapitlets avslutande del. 

Företag Vad företaget står för? 

Företag 1 ● An impact that matters 
● Kvalitet 
● Ödmjukhet 
● Kompetens 
● Internationalisering 

Företag 2 ● Aktiv 
● Nyfiken på livet 
● Kvalitet 
● Passion 

Företag 3  ● Kunskap 
● Servicekänsla 
● Engagemang 

Företag 4 ● Integritet 
● Skillnad 
● Omsorg 
● Samverkan 
● Nyskapande 

Företag 5 ● Good food, Good life 
● Bra livskvalitet 
● Wellness 

Företag 6  ● Ansvar 

Företag 7 ● Förtroende  
● Kvalitet 
● Ledande bolag 
● Globalt bolag  
● Professionals services 

 

Tabell 2 - Karaktäristiska värdeord av organisationernas varumärken 
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4.1.2 Studenternas uppfattningar 

Nedan presenteras svaren på frågan om vad respondenterna trodde att studenter hade för 

uppfattning av deras företag och jämförs med frågan om vad företaget faktiskt står för från 

tabell 2. 

 

När Företag 1, 2 och 3 pratar om vad de tror att studenterna har för uppfattning om 

organisationerna förklarar respondenterna bland annat att de jobbar mycket med att 

studenterna ska få en korrekt bild av företaget. Respondenten från Företag 1 berättar om vad 

de fått reda på genom en undersökning: 

 

Det handlade mycket om att det är det här internationella, relationsbyggande, att det är 

ungt, att det är professionellt, då skriver många att det är consulting eller advisory. 

Sportigt har vi fått höra då igen. Och amen typ så här öppet eller ödmjukhet lite sådana 

här gemenskapsrelaterade ord. 

 

Vad som är värt att notera i det här citatet är att några av de värdeord som företaget själva 

anser att de står för, är värdeord som de även fått bekräftat av studenter. Författarna menar att 

detta borde betyda att de har lyckats kommunicera företagets Corporate Brand i de kanaler 

som studenterna får sina uppfattningar från. Detta är något som bekräftas av att respondenten 

också på eget initiativ tydliggör att det är något företaget frekvent arbetar med. 

 

Respondenterna från Företag 4 och 5 berättar att de tror att studenterna har en tydlig 

uppfattning av företaget, dock speglar de ord som används inte alls vad varumärket egentligen 

står för. Exempelvis står Företag 5 för livskvalitet och wellness men respondenten från 

Företag 5 förklarar enligt nedan vilken bild hon tror att studenterna har av företaget: 

 

Ja, när jag har varit på mässor och träffat studenter, det som jag har fått är att det är stort, 

globalt, internationellt, utvecklingsmöjligheter och att man jobbar med bra CSV-

värderingar, eller CSR som det egentligen heter.  

 

Om företaget står för en god livsstil med livskvalitet och wellness, borde studenterna i 

författarnas mening i alla fall ha någon form av uppfattning av detta för att företaget ska anses 

ha lyckats förmedla vad företaget står för. Författarna ser ett par tänkbara förklaringar till 
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varför studenternas bild skiljer sig från vad varumärket faktiskt står för. Den ena är att 

respondenterna helt enkelt missuppfattat frågan. En annan tänkbar förklaring är att de faktiskt 

tror att studenterna har en annan uppfattning av företaget i jämförelse med vad de menar att 

företaget faktiskt står för, och inte reflekterat över det. 

 

Företag 6 har ett annat, enligt författarna ganska insiktsfullt svar på frågan om vad de tror att 

studenterna har för bild av företaget:  

 

Jag tror och har en uppfattning från undersökningar och statistik att vi inte har lyckats nå 

ut med vårt arbetsgivarvarumärke så brett som hade varit optimalt. Men vi har mycket 

idag, mycket av det är ett överlag från det som vi kommunicerat genom vårt Corporate 

Brand…. så man förknippar oss ganska mycket med just bonden, kooperativet och 

ganska mjuka värden, att vi kanske tar tillvara på våra medarbetare. 

 

Noterbart i detta fall är att respondenten på eget initiativ pratar om att företaget inte har lagt 

tillräckligt med resurser för att kommunicera vad och hur de ska uppfattas gentemot 

studenterna - något som respondenten är ensam om att göra bland respondenterna. Det tror 

författarna beror på att Företag 6 ser detta som något som blir viktigare och viktigare. 

 

Keller (2013) menar att det är viktigt att det finns starka uppfattningar om företaget för att 

kunna inta en fördelaktig position gentemot konkurrenterna. Då endast hälften av 

respondenterna vet vad studenterna faktiskt har för bild av deras företag drar författarna 

slutsatsen att detta är något som kanske bör läggas mer resurser på. Ser man till Grönroos 

(2007) modell Kvalitet i tjänstgivande menar Agndal och Axelsson (2016) att 

kommunikationsförmågan i att förmedla något som förväntas är av stor vikt. Om företagen då 

inte vet vad studenterna har för uppfattning av företaget kan det bli svårt för 

företagsrepresentanten att bekräfta den bilden. 

4.1.3 Var studenterna får sina förväntningar från 

Då studenterna enligt den kvantitativa undersökningen får uppfattningar om företag genom 

flera olika kanaler (Appendix 1) och de enligt Grönroos (2007) får sina förväntningar och 

uppfattningar från ett företags marknadskommunikation befrågades respondenterna hur 

införstådda de var studenterna får sina förväntningar från. 
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Svaren från respondenterna var ofta väldigt lika då samtliga pratade om tidigare fysiska möten 

med företagsrepresentanter, sociala medier och deras respektive hemsidor. Så här resonerar 

exempelvis respondenten från Företag 4: 

 

Jag tror att mycket kommer från de kontakter och möten som de fått med [Företag 4]. Så 

jag tror att många förväntningar kan grunda sig på ganska få personer, som representerat 

[Företag 4] på studentevenemang eller mässor och så och mingel. Men sen syns vi ju i 

många andra kanaler, vi har ju instagramkonton, Facebook och [Företag 4s] 

studenthemsida. 

 

Företag 7 resonerar på liknande vis men tillägger även “Dels tror jag det är Word-of-Mouth 

då de flesta av de som kommer till oss kommer ju direkt från skolan och de har kvar sitt 

nätverk och kompisar från skolan”. 

 

Författarna tror att anledningen till att många av respondenterna besvarar frågan på liknande 

sätt beror på att de generellt har en ganska god insikt i vilka olika kanaler som företagen 

kommunicera med studenterna. 

 

Den slutsats som kan dras från svaren är att samtliga är införstådda att det är genom många 

olika kanaler som studenterna får sin uppfattning, vilket även är något som Grönroos (2007) 

bekräftar. 

4.2 Det interna arbetet i de olika organisationerna 

Bergström, Blumenthal och Crothers (2002) ser Internal Branding som en viktig del i 

processen där företagens Corporate Brand ska integreras i hela arbetsprocessen för att 

slutligen kunna förmedlas vidare till företagens Employer Branding. Då studenterna får sin 

uppfattning om företag från deras Corporate Brands (Aaker, 2004) menar författarna att 

Internal Branding är en viktig komponent för att företagens Corporate Brand ska genomsyras i 

deras Employer Brand, som Foster, Punjaisri och Cheng (2010) föreslår. Detta illustreras i 

figur 5 nedan. För att få en förståelse för hur företagen jobbar med denna processen lät 

författarna först respondenterna förklara hur de olika organisationernas företagskultur ser ut - 

vars svar presenteras i tabell 3. Sedan undersöktes hur organisationerna säkerställer att deras 
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företagskultur förmedlas till deras anställda. Slutligen blev respondenterna även ombedda att 

berätta om deras uppfattning av Internal Branding-arbetet inom organisationen.  

 
Figur 5 - Figuren beskriver vilken teoretisk del som analyseras i detta kapitel. 

4.2.1 Företagskulturen 

För att ta reda på hur det interna arbetet ser ut och vad som utmärker organisationerna blev 

respondenterna ombedda att berätta om hur deras företagskultur är. Nedan presenteras 

samtliga svar. 
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Företag Hur ser företagskulturen ut? 

Företag 1 ● Hjälpsam 
● Teamarbete 
● Team Player 

Företag 2 ● Kul och inspirerande arbetsmiljö 
● Fart och fläkt 
● Höga krav 
● Resultatorienterad 
● Platt organisation 
● Få möten 

Företag 3 ● Tillgänglighet 
● Hälsofokus 
● Roligt och engagerande 
● Fikakultur 

Företag 4 ● Högt i tak 
● Tillåtande 
● Hjälpande och coachande 
● Stöttande 
● Öppen 
● Platt organisation 
● Möjlighet att utvecklas 

Företag 5 ● High Performance 
● Engagemang 
● Utvecklingsmöjligheter 
● Jämlikhet och mångfald 

Företag 6 ● Vänlig 
● Öppenhet och respekt 
● Möjlighet att influera 
● Personligt ansvar 

Företag 7 ● Högt i tak 
● Prestigelös 
● Social kultur 

 
Tabell 3 - Karaktäristiska faktorer av organisationernas företagskultur 
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4.2.2 Säkerställandet av att företagskulturen förmedlas 

De anställdas förståelse av företagens värderingar och kultur är en fundamental faktor för 

Internal Branding-arbetet (Mitchell, 2002). Författarna ser därför stor anledning att undersöka 

hur företag försäkrar sig om att alla anställda är införstådda med företagskulturen. 

 

De svar som frågan genererade visade tydligt på att företagen arbetade med detta område på 

olika sätt och genom olika aktiviteter. Företag 1 uttryckte sig enligt följande: 

 

Man jobbar både med mjuka värden som då exempelvis kultur och hur man jobbar 

tillsammans när vi jobbar i team. Så det är ett sätt. Ett annat är att vi har kontinuerliga 

utbildningar. Självklart är det de tekniska utbildningarna men det är också utbildningar i 

hur man utvecklas som person. De tror jag genomsyras väldigt mycket av kulturen. Där 

förstår man väldigt väl att så här vill vi jobba på [Företag 1] – det här är vår kultur. 

 

Författarna tolkar uttalandet som att arbetsgivaren tror på utveckling av de anställda på ett 

individuellt plan, som slutligen ska resultera i en väl införstådd företagskultur. 

 

Företag 6 arbetar med utbildningar på ett liknande sätt, men fokuserar mer på det dagliga 

arbetet och att det ska genomsyras i allt de anställda utför på sin arbetsplats. De resonerar så 

här:  

 

...självklart så faller mycket tillbaka på hur man lever och arbetar i sitt dagliga arbete. 

Men att liksom hela tiden ha den kulturella fokusen i bakhuvudet. Att när man gör detta 

eller något arbete så tar jag med mig de kulturella aspekterna som vi står för in i det jag 

gör. Sen så har vi olika utbildningar kopplat till det…  

 

Författarna tolkar svaret som att företagskulturen finns med i det dagliga arbetet och skapar 

en röd tråd i allt de gör och på så sätt försäkrar de sig om att alla är införstådda med 

företagskulturen. Författarna tolkar även svaret som att utbildningar försäkrar denna process.  

 

Företag 2 och 3 arbetar på annat vis då de enbart utgår från det dagliga arbetet och menar att 

deras anställda blir införstådda av kulturen genom iakttagelser och anpassning till övriga 

medarbetare. Företag 2 resonerade “Utbildningar inom företagskultur och värdeord sker inte 
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via utbildningar eller liknande, det sker dagligen på kontoret i det operativa arbetet”. Företag 

3 hade en liknande syn och menade på att program och utbildningar inte är nödvändigt för att 

förmedla sin företagskultur. Respondenten menar att medarbetare istället förstår detta genom 

iakttagelser från övriga medarbetares arbetsprocess, samtalsklimatet på företaget och hur 

deras chefer agerar.  

 

Författarna tolkar det som att Företag 2 och 3 förlitar sig på att deras anställda absorberar 

företagskulturen genom att anpassa sig till omgivningen och övriga anställda. Därav menar de 

att det inte behövs en specifik process för att försäkra sig om att alla är införstådda med 

företagskulturen.  

 

Vad författarna kan dra för slutsats utifrån svaren är att företagen arbetar på olika sätt för att 

försäkra sig om att samtliga medarbetare är införstådda med företagens kultur och att de 

tycker det är olika viktigt. Kamalanabhan och Sharma (2012) menar att Internal Branding 

måste genomsyras i hela företaget för att skapa varumärkesidentifikation, lojalitet och 

engagemang inom organisationen. Detta anser författarna att samtliga företag gör i viss 

utsträckning. Bergström, Blumenthal och Crothers (2002) menar att det bör göras genom 

specifika aktiviteter för att integrera varumärkets kärna i alla delar av organisationen, vilket 

författarna menar att endast ett fåtal företag gör. Andra företag verkar inte se det som en 

prioriteringsfråga och låter anställda sköta det i det dagliga arbetet. Slutligen har författarna 

fått uppfattningen att företagen känner en osäkerhet i vad Internal Branding innebär och hur 

de ska arbeta med det. Författarna drar således slutsatsen att organisationerna inte inser hur 

fundamentalt det är att ledningen kommunicerar företagets Internal Branding, på samma vis 

som de tydligt kommunicerar andra strategier och mål. Vilket är något som Mitchell (2002) 

menar att företag bör göra. 

4.2.3 Respondenternas uppfattning av nuvarande Internal Branding-

arbete 

Aurand, Bishop och Gorchels (2005) menar att det interna varumärket är lika viktigt att 

kommunicera som det externa varumärket för att i förlängning kunna skapa värde för 

organisationen. Av den anledningen var författarna intresserade av respondenternas 

uppfattning av deras organisations Internal Branding-arbete. De blev därför tillfrågade om de 

är nöjda med hur det sköts och om det finns potentiella utvecklingsmöjligheter. 
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Företag 3 var en avstickare i denna fråga. Respondenten tyckte inte att det ska sättas för 

mycket press på arbetsgivaren i denna fråga utan menade att det var snarare mer upp till de 

anställda att engagera sig i denna fråga för att forma företagets Internal Branding.  

 

Utifrån respondentens svar tolkar författarna det som att Internal Branding inte är ett område 

som ledningen på företaget strävar efter att utveckla eller förändra.  

 

Företag 1 var även nöjda med sin situation för tillfället, men tyckte definitivt att det var ett 

utvecklingsbart område. Så här uttryckte de sig: 

 

Det är superviktigt att de hänger ihop så att den interna genomsyrar hela företaget 

genom vår kommunikation och det blir den externa. Det interna tror jag det är otroligt få 

företag som jobbar med just nu och så även [Företag 1]. 

 

Författarna menar att Företag 1 verkar visa på god förståelse för vikten av Internal Branding 

då de konkretiserar att både extern och intern kommunikation är viktig. Författarna uppfattar 

det som att den interna kommunikationen hos Företag 1 idag är undermålig. 

 

Företag 6 var inne på samma spår som sistnämnda företaget och ansåg att man aldrig kan 

arbeta för lite inom detta område. De argumenterade så här: 

 

Jag tror att det måste byggas inifrån med en stolthet från våra egna medarbetare för det 

är så det blir autentiskt och det är så på så sätt vi kan bygga något långsiktig… Min 

långsiktiga ambition är att bygga upp en stolthet internt så att våra medarbetare fungerar 

som ambassadörer och utan att vi egentligen behöver köpa media.  

 

Värt att belysa är att Företag 6 var det enda företag som uttryckte att de var angelägna om att 

bygga deras Internal Branding på lång sikt. Författarna uppfattar det som att Internal 

Branding var en process för företaget som skulle växa organiskt inom organisationen och 

därefter ut till deras externa aktörer. 
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Slutsatsen författarna kan dra grundar sig i att respondenternas förhållning till Internal 

Branding var av varierande karaktär, likaså insikten i ämnet. De företag som var införstådda 

med hur väsentlig denna typ av aktivitet investerade mer tid och resurser på det. De var även 

mer positiva till fortsatt utveckling inom området. Författarna menar att de har förståelse för 

att det är minst lika viktigt att kommunicera internt som externt (Aurand, Bishop & Gorchels, 

2005) för att förstärka kunskapen, känslorna samt identifikationen till organisationen (Foster, 

Punjaisri & Cheng, 2010). Däremot bör det tilläggas att alla aktiviteter förmedlar budskap, 

antingen implicit eller explicit (Bergström, Blumenthal & Crothers, 2002), vilket då anspelar 

på att alla respondenter trots allt utför någon form av Internal Branding. 

4.3 Strategiskt och operativt arbete inom Employer Branding 
Samtliga respondenter fick frågan vad deras företag vill förmedla i sin Employer Branding 

samt hur de ser på både sitt strategiska och operativa arbete inom området. Författarna menar 

att frågan är relevant för att få en uppfattning om det organisationer förmedlar i sin Employer 

Branding genomsyras av vad deras Corporate Brand står för, vilket Foster, Punjaisri och 

Cheng (2010) förespråkar. De fick även frågan vad de tittar på när de rekryterar nya 

kandidater för att författarna ska få en insikt i hur processen ser ut. Det är viktigt för 

organisationer att attrahera rätt sorts personer, men lika viktigt är det att personerna attraheras 

av organisationen (Chhabra & Sharma, 2014) menar författarna att det är intressant att se hur 

respondenterna resonerar i frågan. Svaren till dessa frågeställningar presenteras i följande 

delkapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Figuren beskriver vilken teoretisk del som analyseras i detta kapitel. 
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4.3.1 Vad företagen vill förmedla i sin Employer Branding 
De huvudsakliga värdeorden som företagen vill förmedla i sin Employer Branding 

sammanfattas i tabell 4 för att främja möjligheterna till jämförelse i slutet av analyskapitlet.  

Företag Vad vill ni förmedla i er Employer Branding?  

Företag 1 ● Skillnad - för kunder 
● Skillnad - för samhället 
● Det lilla extra 
● Ledarskapsutveckling 

Företag 2  ● Rätt känsla av företaget 
● Identifikationsmöjligheter 

Företag 3 ● Möjligheten att vara sig själv 
● Trygghet 

Företag 4 ● Positiv magkänsla 
● Företagskulturen 
● Karriärmöjligheter 

Företag 5 ● Utvecklingsmöjligheter 
● Passion 
● Professionalism 
● Vi utför meningsfullt arbete 

Företag 6 ● Vad vi gör 
● Globalt företag 
● Bred business range 
● Karriärmöjligheter 
● Företagskulturen 
● Bakgrund och arv 
● Innovation och hållbarhet 

Företag 7 ● Positiv karriärstart 
● Utveckling  
● Roligt ihop 
● Team-kultur 
● Globalt integrerad firma  
● Skillnad för samhället 

Tabell 4 - Karaktäristiska värdeord av vad organisationer vill förmedla i sin Employer 
Branding 
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4.3.2 Företagens strategiska Employer Branding 
Respondenterna fick frågan hur de ser på deras organisations strategiska Employer Branding-

arbete. Frågan anses viktig för att få en uppfattning om hur organisationer strategiskt arbetar 

med Employer Branding, hur företag prioriterar området och dess betydelse för företaget. 

 

Företag 3 redogjorde att de inte har tillräckligt med tid och resurser att engagera sig i 

Employer Branding på ett strategiskt plan och har därför ingen ansvarig person eller 

avdelning för detta. De uttryckte även att de inte är behov av att frekvent rekrytera och tävla 

om medarbetare på samma sätt som andra företag.  

 

Eftersom den personen som är lokalt ansvarig för Employer Branding på Företag 3 arbetar 

som revisor, fick författarna en tydlig uppfattning om att området inte är högt prioriterat inom 

organisationen men att företaget har en vilja att bli bättre på det. 

 

För Företag 1 är Employer Branding högt prioriterat och de har därmed en tydlig struktur och 

strategi hur arbetet ska skötas globalt. Respondenten förklarar: 

 

...vi har ett överspännande nätverk som heter [X]. De jobbar med strategiska frågor för 

att ha en enhetlig kommunikation. De tar fram hur vi ska synas grafiskt, vilken typ av 

ord vi vill lyfta fram i vår kommunikation och olika typer av riktlinjer. Sedan får varje 

land implementera det lokalt. 

 

Respondentens svar gör det tydligt för författarna att Företag 1s Employer Branding-

arbete utgörs av en väletablerad och genomtänkt process, både på strategisk och 

operativ nivå. 

 

Både Företag 2 och 4 har nyligen beslutat om förändringar i deras strategi då de tycker 

Employer Branding är en vital aktivitet för organisationen. Företag 2 svarade enligt följande: 

 

Jag tycker vi har ett bra Employer Branding-arbete. Vi går uppåt i varje mätning som vi 

är med i. Nu har vi jobbat lite mer på vår image när det gäller Job Fairs, för tidigare var 

vi inte med på det. Nu har vi sagt att vi ska nog gå mer över på det och mindre på det 

här [pekar på katalog]. 
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Författarna tolkar respondentens svar som att företagen gör förändringar med motivet att 

förbättra och effektivisera arbetet med Employer Branding. Detta menar författarna bör tyda 

på att organisationen är i en process där de efter ökad kunskap i ämnet försöker finna den 

optimala strategin för hur arbetet ska genomföras.  

 

Avslutningsvis anser Företag 6 att Employer Branding är en aktivitet som ska etableras från 

organisationens interna kärna: 

 

...jag vill bygga upp [Företag 6] Employer Branding inifrån och sedan genom det på ett 

autentiskt sätt nå ut till de externa aktörerna och då våra framtida medarbetare. Men 

främst genom att fokusera på vad vi faktiskt har idag och på våra medarbetare som är på 

plats. 

 

Detta tyder enligt författarna på att Företag 6 även har en annan uppfattning kring hur ett 

starkt Employer Brand byggs upp och var det härstammar från.  

 

Slutsatserna författarna kan dra utifrån respondenternas svar är att samtliga organisationer i 

urvalet ser Employer Branding som viktigt för deras organisation, men också att det blir allt 

viktigare. En trolig anledning till detta är att företagen, likt vad Backhaus och Tikoo (2004) 

menar, vill ge en tydlig bild av vad som definierar företagen för att kunna konkurrera i 

tävlingen om kompetent personal (Ambler & Barrow, 1996). Ett par organisationer har även 

insett att Employer Branding även handlar om effektivt organisatoriskt ledarskap och att det 

krävs en bakomliggande strategi för arbetet, likt Mosley (2016) nämner. 

4.3.3 Företagens fokus vid rekrytering av nya kandidater 

Potentiella arbetstagare attraheras av organisationer vars egenskaper är snarlika deras egna 

personlighetsegenskaper (Tom, 1971). För att författarna skulle få insikt i hur viktigt 

respondenterna tycker det är att nya arbetstagare attraheras av organisationen fick samtliga 

respondenter frågan om vad de tittar på när de rekryterar nya kandidater. 

 

Resultat från skolan och arbetsmeriter spelar såklart roll vid rekrytering menar samtliga 

respondenter. De menar dock att personlighet och karaktär är minst lika viktigt. Företag 7 

resonerar enligt följande: 
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Vi vill ju få in väldigt duktiga och kompetenta personer. Så vi tittar ju på helheten, men 

fokuserar på att man ska vara högpresterare, duktig. Vi tittar på personlighet att man är 

utåtriktad och sociala typen. 

 

Detta svar ger författarna en uppfattning av att samtliga faktorer har betydelse, alltså att fokus 

ligger på kandidatens helhet som person. 

  

Företag 2 klargör att det är viktigt att kandidater har rimliga betyg och att de har varit 

engagerade i någon aktivitet utanför studierna, men framförallt att de avslutat de åtaganden de 

tagit sig an. De tror att det beskriver vilken karaktär en kandidat har. Men likt andra företag 

avslutar respondenten från Företag 2 genom att förklara hur viktig kandidaters karaktärer är: 

  

Sedan ser vi väldigt mycket till deras karaktärer naturligtvis. Att inte säga att man inte 

tittar efter det är att ljuga, för det är klart att vi gör. Vi vill ju att folk ska matcha den 

profil och den karaktär som vi tror passar in hos oss. 

 

Författarna tolkar respondentens svar som att en rimlig matchning mellan organisationens och 

kandidatens profil är av stor betydelse för att samarbetet ska fungera långsiktigt. 

   

Företag 4 har tagit personlighetsfaktorn till en högre nivå. Respondenten förklarar att kunskap 

är viktigt, men att de har insett vikten av en kandidats personlighet och därmed infört ett 

speciellt utformat personlighetstest: 

  

Men vi skickar ut test till alla som söker och det är dels ett personlighetstest och 

dels ett kunskapstest… Och då har [Företag 4] fyllt i en profil på hur de vill att 

personerna ska svara i en optimal värld. 

 

Företag 4s svar på frågan skapar författarnas uppfattning att personlighet är viktigare för vissa 

företag än för andra, om inte det viktigaste i detta fall. 

  

Slutsatsen författarna gör är att betyg och erfarenheter har en inverkan på företagens beslut, 

men att bedömningen främst görs efter kandidatens personlighet och hur väl den matchar 

företagets profil och värderingar. Författarna tolkar det som att företagen är införstådda i 
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betydelsen och vikten av att kandidaterna kan känna igen sig i företagets kultur som Tom 

(1971) talar om. 

4.4 Företagsrepresentanterna 

Organisationernas representanter är i författarnas mening viktiga för att återspegla vad ett 

företag står för och representerar. De agerar som ansiktet utåt för varumärket då det även är de 

anställda som uttrycker företagets värderingar genom faktiska och emotionella attribut (de 

Chernatony, 2002). Författarna var därmed angelägna om att förstå vad respondenterna ansåg 

var viktiga faktorer som en företagsrepresentant ska förmedla och på vilket sätt de ska göra 

det. Utgångspunkten var därmed att undersöka hur organisationer väljer ut 

företagsrepresentanter till rekryteringsevent och om dessa får några riktlinjer inför eventet. 

Slutligen undersöktes även frågan om respondenterna upplevt att företagsrepresentanter från 

deras organisation förskönat verkligheten när de har interagerat med studenter. Detta kapitel 

ämnar undersöka upplevelsen som företagsrepresentanter förmedlar till en student, i enlighet 

med Grönroos (2007) modell Kvalitet i tjänstgivande, och hur detta kan spegla 

organisationens Employer Branding. Detta illustreras i figur 7 nedan.    

 

 
Figur 7 - Figuren beskriver vilken teoretisk del som analyseras i detta kapitel. 
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4.4.1 Val av företagsrepresentanter och riktlinjer 

Företagsrepresentanters kommunikativa förmåga är av yttersta vikt (Agndal & Axelsson, 

2016) och därav hade författarna ett intresse av att ta reda på vilka faktorer som var viktiga 

när företagsrepresentanter valdes ut inför ett rekryteringsevent. För att få ytterligare insikt i 

denna fråga, var det också intressant att veta vilka riktlinjer företagen gav till representanterna 

och svaren presenteras nedan. 

 

Författarna fick uppfattningen om att en del respondenter hade tänkt igenom vilka de ville 

skulle representera organisationen och vilka riktlinjer de tillhandahöll 

företagsrepresentanterna innan dessa evenemang. Företagens strategier var relativt snarlika, 

exempelvis argumenterade Företag 1 så här:  

 

...det är otroligt viktigt att vi har med representanter som studenterna kan identifiera sig 

med och där har vi bland annat fått fram genom rapporten att man vill hellre träffa en 

person som man kan identifiera sig med. Det är ofta en lite yngre person som helst inte 

är så långt ifrån att han eller hon var student… De får en handbok. Delvis är det mycket 

svar på vanliga frågor som de inte har koll på... 

 

Författarnas uppfattning är att identifiering var grundbulten för hur respondenten valde ut 

företagets representanter. Riktlinjerna anses också vara tydliga då representanterna fick 

tillgång till hjälpmedel för att besvara potentiella frågor som inte alla representanter 

möjligtvis hade vetskap om. 

 

Företag 4 hade en likartad process men fokuserade mer på diversifiering och gav svagare 

riktlinjer. Så här uttryckte de sig i frågan: 

 

Jag brukar oftast gå på om man är relativt junior i organisationen så att man har 

koppling och inte är för långt ifrån studentlivet. För det är oftast lättare då att förklara 

för en student vad man gör och sånt… spridning mellan avdelningarna så man inte bara 

skickar ut ett gäng från revison eller advisory. Utan att man blandar så det kommer lite 

olika representanter så de kan svara på så många frågor som möjligt… 
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Författarna tolkar likaså att Företag 4 hade identifiering som en viktig nämnare då företaget 

nyttjade yngre representanter vid rekryteringsevent på universitet. Utöver det ansågs det 

fördelaktigt att ha en bredd av representanter från olika avdelningar. Författarna tolkar 

riktlinjerna i detta fall som att det låg mer fokus på hur man skulle agera som representant än 

vilket exakt budskap som skulle förmedlas. 

 

Företag 6 behandlade denna fråga på ett annorlunda sätt och fokuserade på lite andra variabler 

än övriga. Så här beskrev de sin process: 

 

Jag vill ha med mig personer som är kommunikativa, som är inspirerande… Gärna 

personer som inte bara är från Sverige, utan även internationellt om det finns möjlighet. 

Många gånger tar jag med mig någon trainee utifrån att jag vet att många studenter är 

intresserad av trainee-program… Men även tillägger för att det är viktigt att det ska bli 

autentiskt så att det inte är jag som lägger ord i munnen, ni måste skaffa er en egen pitch 

och ni ska beskriva det ni tycker är positivt med [Företag 6], eller om det är något ni 

tycker är mindre bra, så vill jag att ni berättar om det också. Det ger en klar bild av 

vilket företaget är. 

 

Företag 6 gav en väldigt utförligt beskrivande bild av hur de valde representanter. Det var det 

enda företaget som nämnde att mångfald var en viktig faktor utöver att representanter skulle 

kunna identifiera sig med målgruppen. Författarna tolkar det som att organisationen genom 

mångfald vill spegla sin internationella karaktär. Företag 6 verkade också angelägna om att 

deras riktlinjer skulle vara autentiska för att ge en rättvisande bild av organisationen till 

potentiella arbetstagare.  

 

Bergström, Blumenthal och Crothers (2002) uttrycker att det är människor som är den 

centrala aspekten inom ett företag och författarna menar att samtliga företag har en 

genomtänkt strategi för hur representanterna väljs ut.  För att identifiera sig med målgruppen 

hade de flesta företag valt juniora representanter med anknytning till universitet. Riktlinjerna 

företagsrepresentanterna fick varierade och författarnas generella uppfattningar är att 

representanterna inte fick tydliga riktlinjer för vad de ska förmedla. 
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4.4.2 Vad en företagsrepresentant ska förmedla och hur den ska agera 

För att utöka insikten i de riktlinjer företagsrepresentanterna fått fick samtliga respondenter 

frågorna vad de tycker en representant ska förmedla vid interaktion med en student samt på 

vilket sätt representanten ska förmedla detta. Författarna anser frågorna vara viktiga av två 

anledningar. Först och främst menar Foster, Punjaisri och Cheng (2010) att organisationernas 

Corporate Brand bör influera dess Employer Brand. Därför vill författarna få en uppfattning 

om respondenterna uppger liknande värdeord och budskap från deras Corporate Brand som 

vad de ska förmedla på rekryteringsevent. Agndal och Axelsson (2016) menar att studenter 

delvis gör sin bedömning efter representanters förmåga att kommunicera en upplevelse. 

Författarna vill därför få en uppfattning om på vilket sätt respondenterna menar att 

representanterna ska förmedla budskapen. 

  

Angående frågan vad en företagsrepresentant ska förmedla till studenter svarade respondenten 

från Företag 1 enligt följande: 

  

Alltså sin personliga bild av företaget… Vi ska snarare kommunicera vad vi är och vad 

vi gör och vad vi kan erbjuda. Så de ska helt enkelt kommunicera deras bakgrund varför 

de valde [Företag 1] och framförallt vad de gör en vanlig dag… 

  

Författarna tolkar detta svar som att respondenten tycker att företagsrepresentanten ska 

förmedla sin personliga bild av företaget utefter egna uppfattningar och erfarenheter.  

 

Företag 7 är inne på samma spår: 

 

...det handlar om att hitta en matchning. Så rätt personer som kommer trivas. Så vara 

lyhörd och låta studenten faktiskt lära känna oss och hellre ge ett trevligt samtal än att 

man ger en säljpitch. 

 

Författarna har tolkat detta som att företaget är medvetna om att det är viktigt för båda parter 

för en lyckad matchning. Därav är det bättre att interaktionen är transparent och trevlig, alltså 

ska inte budskapen vara förmedlade likt en säljpitch. 
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Företag 4 lyfter att företagsrepresentanten ska förmedla en positiv bild av företaget och 

respondenten resonerar även kring på vilket sätt detta bör förmedlas: 

  

Jag tycker en representant ska förmedla en positiv bild av hur det är att jobba på 

[Företag 4]. I form av dels, vad ska man säga, personlighetsmässigt att man liksom är 

trevlig och social, att man lyssnar på personens frågor så gott man kan och verkligen är 

intresserad av studenten. 

  

Författarna får uppfattningen att respondenten tycker det är viktigt att företagsrepresentanten 

förmedlar den bästa sidan av företaget och att detta ska göras genom att visa stort 

engagemang för studenterna.  

 

Företag 2 tycker snarare att det är viktigt att en företagsrepresentant förmedlar en 

verklighetstrogen bild av företaget och vad de verkligen står för: 

  

Det som är det viktiga är att man inte försöker klä företagen i en annan illusion än vad 

det är. För när man får en diskrepans mellan vad man skulle vilja vara och det man är - 

då är man illa ute. 

 

I en följdfråga till Företag 2, angående om det förekommer att företagsrepresentanter kan 

tendera att försköna verkligheten, svarar respondenten på ett annat sätt: ”Ja jag kan säkert 

försköna den. Det kan jag absolut göra. Och det ska jag ju göra. Det är ju mitt jobb. Jag ska ju 

sälja oss.” 

  

Enligt respondentens två olika svar kring ämnet får författarna uppfattningen att det finns en 

konflikt angående om en företagsrepresentant ska förmedla en verklighetstrogen bild av 

organisationen eller om representanten ska sälja in företaget.  

 

Samtliga respondenter förutom en håller med om att det kan förekomma att 

företagsrepresentanter tenderar att försköna verkligheten. Respondenten från Företag 1 

resonerar enligt följande: 
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Jag skulle aldrig ens säga att vi är där för att sälja. Det är vissa som säger att, ah, nu ska 

vi sälja in det här. Vi ska snarare kommunicera vad vi är och vad vi gör och vad vi kan 

erbjuda. 

  

Detta svar styrker författarnas tolkning om att det finns olika synsätt på hur en representant 

ska agera i en monter – säljande eller verklighetstroget. Författarna tolkar det som att Företag 

1 snarare ger en bild av att en företagsrepresentant ska agera ärligt och förmedla vad de gör 

och vad företaget kan erbjuda. 

 

De slutsatser som kan dras i området är att respondenterna inte anger några tydliga riktlinjer 

angående specifika budskap som en företagsrepresentant ska förmedla, utan menar att 

representanterna istället ska förmedla hur det dagliga arbetet ser ut. Respondenterna lägger 

också stor vikt kring på vilket sätt representanten bör agera och lämnar frågan om vad som 

ska förmedlas relativt obesvarad. Detta kan antingen bero på att de missuppfattat frågan, eller 

att det faktiskt inte ger företagsrepresentanterna några tydliga riktlinjer angående vad 

representanten ska förmedla. Då Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar att företag bör 

förmedla samma budskap i sitt Corporate Brand som i sitt Employer Brand menar författarna 

att det utan riktlinjer kan vara komplicerat att lyckas med det. Agndal och Axelsson (2016) 

menar att det är representantens kommunikationsförmåga som ger stor effekt vid utvärdering 

av mötet, och det är möjlig att respondenterna kanske inte är medvetna om detta. Slutligen 

kan författarna även dra slutsatsen att flera företag som talar om att de vill förmedla en 

verklighetstrogen bild också menar att de ska sälja in organisationen - vilket författarna menar 

är motsägelsefullt. 

4.5 Det teoretiska sambandet 
Författarna menar, likt beskrivet i kapitel 2.8, att det bör finnas ett samband i vad som 

förmedlas i organisationernas Corporate Brand och Employer Brand för att en potentiell 

arbetstagare ska kunna få sina förväntningar uppfyllda och således attraheras av företaget. 

Punjaisri et al. (2009) menar att en samverkan mellan HR-avdelningen och 

marknadsavdelningen är väsentlig för att lyckas med detta. Författarna tror därför att det är 

viktigt att det finns tydliga strukturer och strategier för hur organisationerna arbetar med 

Internal Branding. I tabell 5 presenteras vad företagens varumärke står för, hur deras 

företagskultur ser ut och vad de vill förmedla via sin Employer Branding för att utreda 
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samverkandet. Respondenterna fick sedan själva besvara frågan hur genomgående 

avdelningarna arbetar emellan och deras svar presenteras och analyseras nedan. 

 

Figur 8 - Figuren beskriver vilken teoretisk del som analyseras i detta kapitel. 

4.5.1 En sammanfattande tabell och kompletterande fråga 

I detta delkapitel presenteras svar från tidigare delkapitel i sammanfattande tabell 5. 

Författarna har själva gjort bedömningar huruvida de anser att det finns ett samband mellan 

vad som förmedlas i organisationernas Corporate Brand, Internal Branding och Employer 

Branding. Då Biraghi & Gambetti (2015, s. 404) menar att ett Corporate Brand “should act as 

a guide for both internal branding and employer branding” har författarna utgått från vad som 

förmedlats i företagens Corporate Brand och letat efter samband i företagens Internal 

Branding och Employer Branding. Då samverkan identifierats har de fetmarkerats.  
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Företag Varumärket 
(Corporate Brand) 

Företagskulturen 

(Internal Branding) 

Förmedlas i Employer 
Branding 

(Employer Branding) 

Förklaring till samband 

Företag 1 

 
An impact that 
matters 
 
Kvalitet 
 
Ödmjukhet 
 
Kompetens 
 
Internationalisering 

Hjälpsam 
 
Teamarbete 
 
Team Player 

Skillnad - för kunder 
 
Skillnad - för 
samhället 
 
Det lilla extra 
 
Ledarskapsutveckling 

Förmedlar An impact that 
matters och ödmjukhet i 
sitt Corporate Brand och 
författarna menar att det 
med andra ord betyder att 
företaget är Hjälpsamt 
samt att de då gör en 
Skillnad för kunder och 
samhället. 

Företag 2 
 

Aktiv 
 
Nyfiken på livet 
 
Kvalitet 
 
Passion 

Kul och inspirerande 
arbetsmiljö 
 
Fart och fläkt 
 
Höga krav 
 
Resultatorienterad 
 
Platt organisation 
 
Få möten 

Rätt känsla av företaget 
 
Identifikations- 
möjligheter 

Författarna menar att Aktiv 
samspelar med att 
företagskulturen 
karaktäriseras av Fart och 
fläkt.  

Företag 3 
 

Kunskap 
 
Servicekänsla 
 
Engagemang 

Tillgänglighet 
 
Hälsofokus 
 
Roligt och 
engagerande 
 
Fikakultur 

Möjligheten att vara sig 
själv 
 
Trygghet 

Förmedlar Servicekänsla i 
deras Corporate Brand. 
Författarna menar att god 
service innebär hög 
Tillgänglighet. 
Engagemang går i linje 
med Rolig och 
engagerande 
företagskultur. 

Företag 4  
 

Integritet 
 
Skillnad 
 
Omsorg 
 
Samverkan 
 
Nyskapande 

Högt i tak 
 
Tillåtande 
 
Hjälpande och 
coachande 
 
Stöttande 
 
Platt organisation 
 
Möjlighet att utvecklas 

Positiv magkänsla 
 
Företagskulturen 
 
Karriärmöjligheter 

Förmedlar Omsorg och 
Samverkan i Corporate 
Brand, vilket författarna 
anser speglas inom Internal 
Brand då de har en 
Hjälpande och coachande 
samt Stöttande 
företagskultur. 

Företag 5 
 

Good food, Good life 
 
Bra livskvalitet 
 
Wellness 

High performance 
 
Engagemang 
 
Utvecklingsmöjligheter 
 
Jämlikhet och 
mångfald 

Utvecklingsmöjligheter 
 
Passion 
 
Professionalism 
 
Vi utför meningsfullt 
arbete 

Förmedlar en Bra 
livskvalitet för alla i deras 
värdekedja och det menar 
författarna får potentiella 
arbetstagare att känna att 
de kommer utföra 
meningsfullt arbete. 
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Företag 6 
 

Ansvar Vänlig 
 
Öppenhet och respekt 
 
Möjlighet att influera 
 
Personligt ansvar 

Globalt företag 
 
Bred business range 
 
Karriärmöjligheter 
 
Företagskulturen 
 
Bakgrund och arv 
 
Innovation och 
hållbarhet 

Förmedlar Ansvar i sitt 
Corporate Brand vilket 
författarna anser samspela 
med att ta Personligt 
ansvar. Ett sätt att ta 
ansvar på är att arbeta med 
hållbarhet vilket de 
förmedlar i sitt Employer 
Brand. 

Företag 7 Förtroende  
 
Kvalitet 
 
Ledande bolag 
 
Globalt bolag  
 
Professional services 

Högt i tak 
 
Prestigelös 
 
Social kultur 

Positiv karriärstart 
 
Utveckling  
 
Roligt ihop 
 
Team-kultur 
 
Globalt integrerad 
firma  
 
Skillnad för samhället 

Förmedlas som ett Globalt 
bolag inom företagets 
Corporate Brand. 
Författarna ser därför en 
tydlig korrelation i att 
Företag 7 även förmedlar 
Globalt integrerad firma i 
sitt Employer Brand. 

 

Tabell 5 - En sammanfattande tabell som identifierar mönster 

 

På frågan hur arbetsrelationen mellan HR- och marknadsavdelningen ser ut framkom väldigt 

blandade svar. Företag 1 förklarar att de olika avdelningarna arbetar tätt ihop. Företag 1 

menar dessutom att den ansvarige för Employer Branding är länken mellan avdelningarna. 

Mer utförligt förklarar respondenten: 

 

Jag ligger ju mittemellan HR och vår Clients and Industries-avdelning, så jag hade nog 

egentligen kunnat tillhöra båda… Dem jobbar med allt ifrån vår hemsida, våra affischer, 

tillsammans med mig på våra sociala medier – jag är länken mellan. 

 

Företag 2 och 5 menar att deras avdelningar inte alls samarbetar gällande de frågorna, utan 

endast i samband vid behov av grafiskt material. Representanten från företag 2 resonerar likt 

nedan: 

 

De har ingenting med Employer Branding att göra så länge vi inte ber dom om något 

material. Men den här [pekar på katalog] har vi ju gjort själva. Marknadsavdelningen 

har hjälpt oss ta fram material…  
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Att respondenterna har helt olika förklaringar till hur företagen arbetar mellan avdelningarna 

gör att författarna drar slutsatsen att företag har olika syn på hur välintegrerat de anställda bör 

arbeta. En del företag verkar se det som viktigt och andra inte alls.  

 

Författarna menar att det verkar finns en korrelation mellan resultatet från tabell 5 och hur 

integrerat företagen jobbar mellan avdelningarna. Företag 1 är det företag som i större 

utsträckning förmedlar liknande budskap genom sitt Corporate Brand, Internal Brand och 

Employer Brand samt som menar på att avdelningarna jobbar aktivt tillsammans. Företag 2 

och 5 är de företag som menade att det inte fanns något vidare samarbete mellan 

avdelningarna. Det är också de företag som har låg korrelation i vilka budskap som förmedlas 

i respektive område. 
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5. Resultat 
För att summera vad författarna har kommit fram till i uppsatsens analys presenteras nedan 

de konstateranden och slutsatser som författarna gjort i ett summerande stycke. Slutligen 

presenteras även uppsatsens huvudresultat. 

 

Vad författarna kan konstatera utifrån uppsatsens analyser är först och främst att samtliga 

företag är väl införstådda med att studenter har någon form av uppfattning av deras företag 

innan de möter dem på ett rekryteringsevent. Men även att deras uppfattningar skapas genom 

ett flertal olika kanaler. Däremot är inte alla företag införstådda med vad det är för 

uppfattningar studenterna har av deras företag. Något annat som författarna konstaterar är att 

väldigt få företag har strategier för hur de ska arbeta med sitt operativa Internal Branding-

arbete, men att de som lägger resurser på det idag verkar ha insett värdet av det och ser det 

som ett utvecklingsområde. Samtliga företag ser Employer Branding som något viktigt och 

vill genom den förmedla en verklighetstrogen bild av företaget. Många företag menar dock att 

de åker till rekryteringsevent för att sälja in företaget - vilket är motsägelsefullt då det ofta 

handlar om att lyfta de bästa sidorna av någonting snarare än att ge hela den verkliga bilden. 

Representanterna som ska kommunicera denna verklighetstrogna bild av företaget är ofta 

utvalda efter hur väl de kan identifiera sig med studenterna, snarare än organisationen. 

Författarna konstaterar även att vid rekrytering av nya kandidater lägger samtliga företag 

fokus på hur väl kandidaterna passar in i organisationen. Slutligen verkar det även finnas en 

korrelation mellan hur välintegrerat de olika avdelningarna på företaget arbetar med varandra 

och huruvida det finns ett samband i vad som kommuniceras i deras Corporate Brand, Internal 

Branding och Employer Branding. 

 

För att summera dessa konstateranden sätts de i perspektiv till det teoretiska sambandet som 

författarna har formulerat i kapitel 2.8. Författarna menar att ett företags Corporate Brand 

borde genomsyras i både Internal Branding och Employer Branding för att, genom interaktion 

via företagsrepresentant, uppfylla studenternas förväntningar. Detta kan i sin tur leda till 

fördelaktig representation av företagsrepresentanter men också till att studenten får en positiv 

bild av företaget. Det huvudresultat författarna når med tidigare konstateranden i ryggen är att 

företag idag inte arbetar tillräckligt utförligt med att förmedla liknande budskap i sitt 

Employer Brand som de gör i sitt Corporate Brand. När studenterna då utvärderar sina möten 

med företagsrepresentanterna upplever de antingen att representanterna inte uppfyllde 
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förväntningarna eller att representanterna överträffade de förväntningar de hade av företaget, 

vilka båda kan vara problematiska.  
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6. Diskussion och slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer en slutsats att presenteras följt av en diskussion för att 

utveckla och resonera kring de konstateranden som tas upp i resultatet. Slutligen lämnas 

förslag för framtida forskning inom ämnet.   

6.1 Slutsats 
Anledningen till att författarna valt att undersöka företagsrepresentanters roll i Employer 

Branding beror på att problematiseringen grundar sig i ett missnöje bland studenterna efter 

arbetsmarknadsmässan eeedagarna (Appendix 1). De förväntningar studenterna hade på 

potentiella arbetsgivare inför mässan uppfylldes inte alltid av företagsrepresentanterna. 

Författarna menar att det är ett problem för företagen då de ökar risken för att förlora talanger. 

Detta är kritiskt då det dels råder brist på talanger på arbetsmarknaden (ManpowerGroup, 

2014), men även för att kostnaden för rekrytering är stor (Universum, 2016). Studiens syfte är 

därför att bidra till ökad förståelse om företagsrepresentanternas roll i Employer Branding-

sammanhang. 

 

Författarna får utifrån analysen en bild av att företagen inte är helt införstådda med hur viktigt 

mötet mellan en företagsrepresentant och en potentiell arbetstagare är. Därmed tolkar 

författarna det som att företagen inte insett att representanterna till stor del bidrar till vilken 

bild studenterna har av företagen och att representanterna har en viktig roll i 

rekryteringssammanhang, likt Chhabra och Sharma (2014) menar att de har. Dahlén, Lange 

och Rosengren (2017) menar att en enda interaktion med en företagsrepresentant kan ändra 

bilden en person har av ett företag och varje möte är således väldigt viktigt. Organisationerna 

väljer oftast representanter utefter hur väl de kan förknippa sig med målgruppen, snarare än 

hur väl de kan förknippa sig med organisationen de jobbar för. Författarna menar att det då 

kan vara svårt att ge en verklighetsförankrad bild av hur det är att arbeta på företaget. Det blir 

således svårt för dem att attrahera rätt sorts personer till företaget och därmed lyckas med 

rekryteringen. Biraghi och Gambetti (2015, s. 404) menar att ett företags Corporate brand 

“should act as a guide for both internal branding and employer branding”, vilket är något som 

författarna inte ser att företagen gör i alla sammanhang. 
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Studiens slutsats är således att företagsrepresentanter har stor inverkan på huruvida en 

potentiell arbetstagare får sina förväntningar uppfyllda och därmed attraheras av ett företag 

som arbetsgivare. För att uppfylla dessa förväntningar borde representanter kommunicera 

liknande budskap i sin Employer Branding som företaget gör i sitt Corporate Brand. 

6.2 Diskussion 
I studiens bakgrund exemplifierades att det finns fall där representanter inte representerar vad 

organisationen står för. Problematiseringen belyste att fallet även var så på 

arbetsmarknadsmässor där studenter hade en uppfattning om ett företag som representanten 

inte lyckats uppfylla. Studiens huvudresultat är att organisationer inte arbetar tillräckligt 

utförligt med att förmedla liknande budskap i sin Employer Branding som i sitt Corporate 

Brand, vilket leder till en risk att företagsrepresentanter inte lyckas uppfylla studenternas 

förväntningar. 

 

Vad det kan bero på skulle inledningsvis kunna vara att företag inte med säkerhet är medvetna 

om vilka uppfattningar studenter har om deras organisation som arbetsgivare. På så sätt kan 

det finnas en risk att organisationer inte har vetskap om vilka förväntningar deras 

representanter egentligen bör bemöta. En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att det 

förekommer bristande operativ Internal Branding inom organisationer, vilket skulle kunna 

vara fallerande länk i sambandet mellan Corporate Brand och Employer Branding. Författarna 

tror att företag borde ha tydligare strategier och strukturer för hur de operativt säkerställer att 

nuvarande anställda är införstådda med organisationens företagskultur och värderingar, 

exempelvis genom interna utbildningar. Detta hade kunnat leda till mer lojala medarbetare, 

vilket Rampl och Kenning (2014) menar gör företag mer kapabla till att attrahera nya 

kandidater. Slutligen kan det även vara så att företag inte vill kommunicera samma budskap i 

sin Employer Branding som de gör i sitt Corporate Brand, som Foster, Punjaisri och Cheng 

(2010) föreslår att man bör göra. Det är möjligt att företag anser att det är viktigare att 

förmedla helt andra budskap i sin Employer Branding om företagskulturen är olik vad 

företagets varumärke står för. 

 

Det finns ett antal tänkbara konsekvenser med huvudresultatet. Om studenternas 

förväntningar ej uppfylls finns det en risk att studenterna inte längre söker sig till företaget 

som arbetsgivare och företaget förlorar då en potentiell talang, vilket i en tid med brist på 
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talanger (ManpowerGroup, 2014) är en kritisk situation. Det kan också bli så att studenternas 

förväntningar överträffas. Förutsatt att studenternas uppfattningar om företaget är korrekt är 

risken att en representant har förskönat verkligheten och får det att låta bättre än vad det är. 

Det skulle göra studenterna missnöjda då de nya förväntningarna ej uppfylls när de väl 

kommer till arbetsplatsen. Det är enligt Chhabra och Sharma (2014) viktigt att attrahera rätt 

sorts kandidater, annars kan det bli kostsamt för företag (Universum, 2016). Både att förlora 

kandidater till konkurrenter – men även kostnaden att anställa och lära upp kandidater som 

inte kommer stanna länge inom organisationen. 

  

Författarna har tänkbara lösningar på hur organisationer kan förebygga detta problem. Det 

skulle kunna gynna företag om Employer Branding-ansvariga ger tydliga riktlinjer till 

företagsrepresentanter angående vad organisationen ska förmedla i sin Employer Branding för 

att säkerställa ett tydligare samband mellan de budskap som förmedlas i organisationens 

Corporate Brand, likt Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar. Det hade även kunnat vara 

lämpligt om någon i organisationen får ansvaret att se till att det finns strategier och 

strukturerade utbildningar för hur Internal Branding ska genomföras, vilket är något 

Bergström, Blumenthal och Crothers (2002) även menar. Det vill säga att utbilda nuvarande 

anställda om företagets kultur och värderingar, men även undervisa vad som kommuniceras i 

organisationers Corporate Brand och se till att detta genomsyras i organisationens Employer 

Branding. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att etablera ett starkare och mer 

kontinuerligt arbete mellan marknadsavdelning och HR-avdelning, vilket Ambler och Barrow 

(1996) argumenterar för. Slutligen kan den vara fördelaktigt för organisationer att undersöka 

vilka förväntningar studenter har av deras Corporate Brand så att de, likt Grönroos (2007) 

menar, vet vilka förväntningar de bör uppfylla vid interaktion med studenter på 

arbetsmarknadsmässor. 

  

Författarna är medvetna om att det kan finnas begränsningar och svagheter med studiens 

resultat. En av dem är att de organisationer som intervjuats har olika rekryteringsbehov och 

därmed kan det finnas skillnader i strategi och kunskap i ämnet. Några företag i urvalet hade 

välutvecklade strategier medan andra inte prioriterar Employer Branding lika högt. Detta kan 

ha påverkat studiens resultat och därmed författarnas analys av problematiken. Utöver detta är 

förväntningar något som varje individ skapar utefter subjektiva tolkningar. Det vill säga att 

studenter inte nödvändigtvis har identiska förväntningar av en specifik organisation, vilket 

kan vara ett problem i studien då organisationer inte kan få reda på alla studenternas 
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förväntningar. Men författarna menar att företag kan undersöka vilka det är som är de mest 

förekommande. Slutligen, som tidigare nämnt, har författarna utvecklat en egen teoretisk 

modell i denna studie. Det ska nämnas att modellen inte är beprövad, men författarna menar 

att det är den mest lämpliga metoden för att förstå och undersöka problematiken. 

 

Det är tänkbart att studiens resultat kan appliceras på andra områden än enbart Employer 

Branding under arbetsmarknadsmässor. Författarna upplever att resultatet även kan vara 

användbart vid andra tillfällen inom Employer Branding-området, alltså andra sammanhang 

där interaktion med potentiella framtida arbetstagare förekommer. Detta skulle kunna vara på 

studentevenemang, anställningsintervjuer och öppna hus på organisationernas kontor. Vidare 

är det tänkbart att studiens resultat även kan appliceras på helt andra områden som inte är 

relaterade till Employer Branding. Exempelvis i organisationer med mycket 

konsumentkontakt, bland annat detaljhandeln. Ett exempel kan vara butiksbiträdens 

kundbemötande i butiker, likt fallet då Felicia Jönssons (personlig kommunikation, 10 april 

2017) förväntningar inte uppfylldes när hon blev bemött av ett butiksbiträde som förmedlade 

ett intryck som inte gick i linje med företagets kvalitet- och premiumimage. Hade det i detta 

fall funnits tydliga strukturer för hur anställda inom organisationen utbildas och blir medvetna 

om företagets värderingar och image tror författarna chanserna att Felicia skulle bli nöjd med 

upplevelsen hade ökat. Därmed upplever författarna att det är viktigt att butiksbiträden agerar 

i linje med det företaget står för, precis som en företagsrepresentant bör agera i linje med vad 

organisationen står för. 

 

Då författarna upplevt avsaknad i forskning gällande vad potentiella arbetstagares interaktion 

med företagsrepresentanter har för betydelse och hur företagsrepresentanter mest fördelaktigt 

ska representera sin organisation är detta ett område de tagit sig an att undersöka. Genom att 

ha studerat sambandet mellan studenternas förväntningar och företagsrepresentanternas roll i 

att uppfylla dessa förväntningar bidrar författarna således med ett kunskapsbidrag till 

akademin. Studien påvisar att en företagsrepresentant har en viktig roll i 

rekryteringssammanhang och bör förmedla liknande budskap i Employer Branding som de 

gör i företagets Corporate Brand för att kunna bemöta de förväntningar en student har på 

organisationen som arbetsgivare. 



 
 

 55 

6.3 Förslag till framtida studier 
Författarna anser det vara nödvändigt med mer forskning kring företagsrepresentanters roll i 

Employer Branding. Anledningen är att det i nuläget finns relativt lite studier som undersöker 

hur en representant verkligen ska agera vid interaktion med framtida potentiella arbetstagare. 

Employer Branding är i sig en relativt ny aktivitet för företag som genomgått förändringar i 

takt med att arbetsmarknaden utvecklats. Befintlig forskning berör snarare vad Employer 

Branding är och hur det strategiskt samt operativt bör genomföras. Dock upplever författarna 

att både akademin och näringslivet är i behov av ytterligare forskning med fokus på 

företagsrepresentanterna inom Employer Branding. Detta kan leda till att organisationer kan 

erhålla större kunskap i hur de effektivt ska nyttja sina representanter för att kunna attrahera 

rätt kandidater till rekryteringar. 

 

Först och främst anser författarna därför det lämpligt att bepröva den teoretiska modell de 

utvecklat i denna studie för att stärka modellens validitet. Detta skulle kunna göras genom 

olika praktiska tester med studenter och representanter, där vissa företagsrepresentanter agerar 

i enlighet med modellen och andra representanter agerar på annat sätt när de interagerar med 

studenterna, det vill säga en experimentell studie. På så sätt skulle en slutsats kunna dras 

angående modellens validitet. En studie som undersöker problematiken från en potentiell 

arbetstagares perspektiv skulle också vara ett betydelsefullt kunskapsbidrag till Employer 

Branding-litteraturen. Förslagsvis en studie som analyserar huruvida studenterna är medvetna 

om att de får förväntningar av ett företag som arbetsgivare genom extern 

marknadskommunikation och vilka kanaler som har störst inverkan på den potentiella 

arbetstagarens förväntningar av företaget. På så vis skulle företag mer effektivt kunna 

disponera de resurser som tilldelas deras Employer Branding-aktiviteter. 
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Appendix 

Appendix 1 - Kvantitativ undersökning 
Fråga 1: 

 
 
Fråga 2: 

 
Svarsalternativ: 

● Jag fick en positiv bild av företaget genom deras eller mässans hemsida 
● En vän har talat gott om företaget 
● Deras produkter verkar/är attraktiva 
● Genom media (social media och/eller traditionell media) 
● Övriga 

○ BLANK 
○ BLANK 
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Fråga 3: 

 
Svarsalternativ: 

● att företaget var MER attraktivt än vad jag förväntat mig/hoppats 
● att företaget var MINDRE attraktivt än vad jag förväntat mig/hoppats 
● att företaget var LIKA attraktivt som jag förväntat mig/hoppats 

 
Fråga 4: 

 
 
Svaralternativ: 

● Arbetsuppgifterna stämde inte överens med mina förväntningar 
● Företagsrepresentanten i sig speglade inte min förväntade bild av företaget 
● Företagskulturen verkade vara annan än vad jag förväntat mig 
● Övrigt 

○ De sökte inte riktigt det man fick känslan av när man kollade upp deras 
företag innan mässan och vad de var ute efter. 

○ Känns som att ovanstående alternativ alla var "negativa", men saker som gjort 
mig mer positiv har varit att företagskulturen varit som jag förväntat mig, 
företagsrepresentanten speglade min bild av företaget och arbetsuppgifterna 
stämde överens med mina förväntningar. Ett stort intresse från företagets sida 
hade också mycket stor inverkan! 
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○ Tydligare bild av KÄNSLAN av att jobba på företaget ex kollegor och 
aktiviteter utanför jobb 

○ De företaget blev mindre attraktivt var det pga att person i frågan inte var 
särskilt informativ eller engagerad, och jag fick dålig uppfattning av kulturen. 
Då företag blev mer attraktiva berodde de främst på att representanter gjorde 
en ansträngning och tog mina frågor seriöst. De "went the extra mile" och 
svarade på mina frågor på ett förklarande vis. 


