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Sammanfattning 
 
Titel:  Om företaget är bra, behöver folk få veta om det 
 
Författare: Emma Filipsson, Joakim Ahlmén och Oskar Bloom 
 
Handledare: Dan Halvarsson 
 
Nivå: Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 15 hp 
 
Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, marknadskommunikation, associationer, 

attraktionskraft, potentiella arbetstagare. 
 
Bakgrund:  Bilden av ett arbetsgivarvarumärke ger ett resultat om vilken 

attraktionskraft en arbetsgivare har. Bilden formas beroende hur 
associationerna ser ut mot arbetsgivaren och marknadskommunikationen 
blir ett verktyg för att kunna påverka potentiella arbetstagares uppfattning 
om ett arbetsgivarvarumärke. 

 
Syfte:  Syftet med studien är att skapa förståelse för hur 

marknadskommunikationen 
påverkar attraktionskraften gentemot en arbetsgivare.   

 
Metod: Studien är kvalitativ med en konstruktionistisk ståndpunkt och en 

hermeneutisk kunskapssyn. 13 semistrukturerade intervjuer utfördes där
 ett exempelföretag användes för att möjliggöra en konkret relation mellan 

arbetsgivarvarumärket och marknadskommunikationen. Urvalet bestod av  
universitetsstudenter som gick sista året och sedan kom att bli potentiella

 arbetstagare.  
 
Empiri: Det empiriska materialet är en sammanställning av de 13 intervjuer som 

utfördes där olika aspekter från respondenterna presenteras. 
 
Slutsats: När den interna och externa marknadskommunikationen inom ett företag
 inte överensstämmer uppstår ett gap. Desto större gapet är desto mindre 

attraktivt uppfattar potentiella arbetstagare en arbetsgivare. Den interna  
 marknadskommunikationen är mest trovärdig och därför måste företag  
 arbeta med den för att skapa positiva associationer och sedan låta den 

externa kommunikationen bekräfta vad den interna förmedlar. 
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Abstract  
 
Title: If the company is good, people need to know it 
 
Authors: Emma Filipsson, Joakim Ahlmén & Oskar Bloom 
 
Tutor: Dan Halvarsson 
 
Keywords: Employer brand, market communication, associations, attractiveness, 

potential employees.   
 
Background: The image of an employer brand gives a result of what attractiveness the 
 employer has. Depending of how the associations are too an employer will 

shape the image and the market communication could be used as a tool to 
 affect the potential employees perception of an employer brand. 
 
Purpose: The purpose of the study is create understanding about how the market 

communication affects the attractiveness of an employer. 
 
Method: The study is qualitative with a constructionist position and a hermeneutic 

view. 13 semi-structured interview were made and a company was used
 as an example to enable a concrete relationship between the employer 

brand and the market communication. The sample was last year university 
students that later became potential employees.   

 
Empirical  
data: The empirical data is a summary of the 13 interviews that were conducted
 and where different aspects are presented.  
 
Conclusion:  When the internal and external market communication within a company 

do not conform a gap is created. The larger the gap is the less attractive
 potential workers perceive an employer. The internal market
 communication is most reliable and to create positive associations 

companies have to work with the internal communication and let the 
external market communication confirm what the internal communicates.  
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1.0 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
År 2016 gjordes en undersökning för att ta reda på hur människor i Sverige rangordnar 
arbetsgivare de vill arbeta för. Det visade sig att yrkesverksamma personer rangordnade 
ICA Gruppen på 7:e plats över attraktiva arbetsgivare, medan bland studenter hamnade 
ICA Gruppen endast på en 35:e plats över Sveriges attraktivaste arbetsgivare vilket 
indikerar att studenter anser att ICA Gruppen är en mindre attraktiv arbetsgivare än vad 
yrkesverksamma personer gör (Universum, 2017). Denna undersökning har väckt 
intresset att undersöka vad som påverkar arbetsgivarvarumärket.  
 
I dagens företagsklimat har humankapitalet blivit en viktig källa för att skapa 
konkurrensfördelar gentemot andra företag (Alniacik & Alniacik, 2012). Detta har ställt 
krav på företag att särskilja sig från sina konkurrenter och betraktas som en attraktiv 
arbetsgivare vilket är en utmaning då företag inom samma bransch ofta är likvärdiga. 
Företags förmåga att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta personer från 
arbetsmarknaden har blivit en strategisk del i ett framgångsrikt företagande (Lievens & 
Highhouse, 2003). Parment (2015) menar att en viktig del för att lyckas med detta är att 
företag arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke (eng. employer branding). Ambler och 
Barrow (1996) förklarar att arbetet delas in i tre olika kategorier funktionsmässiga, 
ekonomiska och psykologiska fördelar som ett företag kan erbjuda sina medarbetare. 
Dell och Ainspan (2001) skriver vidare att arbetsgivarvarumärket skapar en bild av 
företaget som arbetsgivare, vilken bygger på vad de kan erbjuda i form av värderingar, 
policys, handlande och tillvägagångssätt. Således innebär arbetet med 
arbetsgivarvarumärket en möjlighet att attrahera potentiella arbetstagare men också ett 
sätt att motivera och behålla nuvarande medarbetare (Dell & Ainspan, 2001). Hur 
existerande och potentiella arbetstagare uppfattar arbetsgivarvarumärket är ett resultat 
huruvida ett företag lyckas kommunicera ut sig själva som en attraktiv och önskvärd 
arbetsgivare (Tavassoli, 2008). Backhaus och Tikoo (2004) menar att ett företag kan ha 
utmärkande egenskaper, värderingar och faktorer som överensstämmer med det som 
potentiella arbetstagare anser vara viktigt hos en arbetsgivare. Lyckas företaget däremot 
inte att kommunicera ut dessa budskap menar Chhabra och Sharma (2004) att företaget 
kan gå miste om potentiella arbetstagare med kompetens som företaget efterfrågar och 
är i behov av då de inte är medvetna om vad arbetsgivaren står för och kan erbjuda.  
 
Vid arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke menar Backhaus och Tikoo (2004) att det 
första steget för att lyckas nå ut till potentiella arbetstagare är att vara medveten om vad 
dessa associerar arbetsgivaren med. Mandhanya och Shah (2010) förklarar vidare att när 
en potentiell arbetstagare kommer i kontakt med ett företag skapas en känsla baserad på 
upplevelsen av denna kontakt i kombination med tidigare erfarenheter av detta företag. 
Likt Ambler och Barrow (1996) kategoriseras associationerna, men Mandhanya och 
Shah (2010) fokuserar istället på de två kategorier, funktionsmässiga och symboliska. 
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Är vetskapen om att en arbetsgivare erbjuder bra löneförmåner för sina medarbetare kan 
det generera en positiv bild av arbetsgivaren utefter funktionsmässiga fördelar. Det 
symboliska värdet som en arbetsgivare erbjuder kan exempelvis vara att potentiella 
medarbetare är medvetna om att de kommer trivas på arbetsplatsen (Backhaus & Tikoo, 
2004; Mandhanya & Shah, 2010; Bellou, Chaniotakis, Kehagias & Rigopoulou, 2015).  
 
Marknadskommunikationen av ett arbetsgivarvarumärke behöver ske i de 
kommunikationskanaler som målgruppen befinner sig i och informationen bör vara 
lättillgänglig för att skapa bäst förutsättningar för att associationerna blir vad företaget 
efterfrågar. Genom att analysera vilken kanal som är mest effektiv ger arbetsgivaren 
större möjligheter att lyckas nå ut med sitt budskap och framställa sig själv som en 
attraktiv arbetsgivare (Chhabra & Sharma, 2014). Marknadskommunikationen för ett 
företag består av två delar enligt Mokina (2014), arbetsplatsen i sig och produkterna 
eller tjänsterna som företaget säljer. Vid arbetet med marknadskommunikationen 
behöver fördelningen mellan dessa två delar vara anpassad efter vad målet med 
kommunikationen är. Enligt Ewing, Pitt, de Bussy och Berthon (2002) behöver företag 
ha vetskap om hur dessa två delar påverkar varandra. Vidare menar Ewing et al. (2002) 
att det kan finnas ett samband mellan marknadskommunikation av produkter och 
uppfattningen av arbetsgivarvarumärket. Det poängteras även att det kan generera en 
missvisande bild av arbetsgivaren om allt fokus hamnar på företagets produkter istället 
(Ewing et al. 2002). Att undersöka vilken påverkan marknadskommunikationen har på 
uppfattningen av arbetsgivarvarumärket är därför av intresse.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Backhaus och Tikoo (2004) har i en tidigare studie fokuserat på processen att framställa 
sig som en attraktiv arbetsgivare. Studien behandlar hur företags attribut och 
associationer påverkar bilden av dem som arbetsgivare, den bild som i ett senare skede 
ska attrahera framtida arbetstagare. Backhaus och Tikoo (2004) menar att attribut är 
viktiga, men inte hur de kan kommuniceras ut. Studien tar inte heller hänsyn till hur 
andra delar i marknadskommunikation påverkar uppfattningen kring 
arbetsgivarvarumärket. Därför anses att kompletterande forskning behövs för att ta reda 
på hur uppfattningen kring en arbetsgivare har formats samt vilken påverkan 
marknadskommunikationen har. Botha, Bussin och De Swardt (2011) har i en annan 
studie skapat en strategi som företag kan användas i byggandet av 
arbetsgivarvarumärket. Strategin behandlar endast hur arbetsgivaren ska gå tillväga för 
att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärket, dock tar denna strategi inte hänsyn till hur 
de potentiella arbetstagarna uppfattar det som kommuniceras gällande 
arbetsgivarvarumärket. Studien som genomfördes av Ewing et al. (2002) behandlar 
kopplingen mellan företags produkter och hur företaget uppfattas som arbetsgivare. En 
populär produkt eller tjänst associeras vanligtvis med en attraktiv arbetsgivare. Men 
begränsningen med studien är att det inte framgår om marknadskommunikationen har 
en påverkan på uppfattningen av en arbetsgivare. 
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Highouse, Brooks och Gregarus (2009) menar att företags marknadskommunikation 
influerar personer genom olika kanaler, vanliga kommunikationskanaler är exempelvis 
företagets egna hemsida, reklam i media men även sociala medier. Mokina (2014) 
belyser att företag ofta lägger för stor vikt på dessa externa kanaler när de i första hand 
behöver fokusera på medarbetarna inom organisationen. Att framställa sig som en 
attraktiv arbetsgivare genom att använda kommunikationskanalerna till potentiella 
arbetstagare är risken stor att de uppfattas som mindre trovärdiga om de befintliga 
medarbetarna inte samtycker. Grönroos (2015) benämner mun till mun (eng. word of 
mouth) kommunikation som en utav de mest trovärdiga metoder för att sprida 
information på. Lievens och Slaughter (2016) tillsammans med Mokina (2014) menar 
på att företag kan få svårt att uppnå positiv mun till mun kommunikation av sitt 
arbetsgivarvarumärke om marknadskommunikation inte är integrerad, vilket innebär att 
samma budskap kommuniceras i samtliga kanaler för att ge målgruppen en tydlig 
helhetsbild. Backhaus och Tikoo (2004) menar att en vital del för att framställa sig som 
en attraktiv arbetsgivare är att lyckas hålla sina befintliga medarbetare motiverade och 
nöjda. Om befintliga medarbetare inte trivs bra på arbetsplatsen kommer de inte heller 
sprida positiva budskap till personer i sin omgivning gällande arbetsgivaren, vilket 
resulterar i en negativ bild av företaget (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010; Mokina, 
2014). Sengupta, Bamel och Singh (2015) påpekar att en marknadskommunikation som 
inte är integrerad kan leda till att associationerna gentemot arbetsgivaren blir 
missvisande. Ett resultat av detta kan bli att bilden av arbetsgivarvarumärket inte 
speglar verkligheten och då riskerar potentiella arbetstagare att uppfatta arbetsgivaren 
som mindre attraktiv vilket kan försvåra rekryteringsprocessen (Moroko & Uncles, 
2008; Love & Singh, 2011).   
 
Alniacik och Alniacik (2012) diskuterar kring värden som potentiella arbetstagare anser 
göra en arbetsgivare attraktiv, exempelvis arbetsmiljö, sociala och ekonomiska värden. 
Utefter dessa värden skapar en potentiell arbetstagare associationer gentemot 
arbetsgivaren menar Grönroos (2015). Enligt Backhaus och Tikoo (2004) finns det en 
stor risk att ett arbetsgivarvarumärke blir svagt om associationerna inte överensstämmer 
med ett företags värderingar. Rao, Agarwal och Dahlhoff (2004) tydliggör att dessa 
associationer har en stor påverkan gällande bilden som potentiella arbetstagare skapar 
av en arbetsgivare, vilket innebär att arbetsgivaren behöver vara medveten om att 
informationen som kommuniceras ut skapar rätt associationer (Botha, Bussin & De 
Swardt, 2011). Arbetet med arbetsgivarvarumärket handlar således inte bara om de 
faktorer och värden som företaget erbjuder utan också om hur dessa kommuniceras ut 
till potentiella arbetstagare (Chhabra & Sharma, 2004). Vidare beskriver Mokina (2014) 
att en arbetsgivare behöver ha vetskap om hur deras marknadskommunikation påverkar 
associationerna hos en potentiell arbetstagare, eftersom dessa associationer påverkar 
uppfattningen av ett arbetsgivarvarumärke. 
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1.3 Problemformulering 
 
Hur påverkar marknadskommunikationen potentiella arbetstagares uppfattning om 
arbetsgivarvarumärket? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur marknadskommunikationen påverkar 
attraktionskraften gentemot en arbetsgivare.  
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2.0 Teori 
 
Arbetet med företags marknadskommunikationen ska resultera i att potentiella 
arbetstagares kunskap gällande arbetsgivaren ökar. Vid mer information och kunskap 
om arbetsgivaren kan det generera att potentiella arbetstagares bild av arbetsgivaren 
speglar verkligheten (Dahlén & Lange, 2007). Enligt Dutton, Dukerich och Hurquail 
(1994) måste företag arbeta både internt och externt i sin kommunikation gällande 
arbetsgivarvarumärket. Grönroos (2015) förklarar att marknadskommunikationen inte 
enbart kan fokusera på någon av delarna, utan att hitta en balans mellan det interna och 
externa arbetet ger företaget möjligheter att skapa ett mer attraktivt 
arbetsgivarvarumärke. Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) förklarar att det 
interna arbetet mot befintliga medarbetare handlar om att dessa kommer kommunicera 
ut information till potentiella arbetstagare, som i nästa skede kan vara gynnsamt vid 
rekrytering. Chhabra och Sharma (2014) diskuterar kring att den interna 
marknadskommunikationen också ökar lojaliteten mot arbetsgivaren bland 
medarbetarna, vilket förbättrar attraktionskraften för företaget. Parment (2015) menar 
att i den externa marknadskommunikationen kan arbetsgivaren förmedla budskap och 
information som hjälper till att stärka bilden av deras arbetsgivarvarumärke.  
 
2.1 Begreppet arbetsgivarvarumärke 
 
Ambler och Barrow (1996) var först med att skriva om begreppet arbetsgivarvarumärke 
och beskrev det som ett värde ett företag kan erbjuda till de individer som arbetar för 
dem. Det handlar om funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som 
associeras till företaget som arbetsgivare. Sedan Ambler och Barrow (1996) har fler 
forskare utvecklat begreppet ytterligare och gjort andra definitioner. Begreppet 
arbetsgivarvarumärke riktade sig till en början främst mot individen och dennes identitet 
och behov, Backhaus (2004) definierar arbetsgivarvarumärke som hur företaget 
kommunicerar sin profil, så företaget vill framstå, som en unik och attraktiv 
arbetsgivare. Detta för att kunna skapa en attraktiv image, det vill säga så som företaget 
uppfattas hos potentiella arbetstagare. Vidare beskriver Backhaus (2004) begreppet som 
en målinriktad och långvarig strategi för att styra över medarbetares och potentiella 
arbetstagares uppfattning om företaget. 
 
Backhaus och Tikoo (2004) utvecklar beskrivningen till processen att bygga upp en 
identifierbar och unik arbetsgivaridentitet för att använda arbetsgivarvarumärket till att 
differentiera sig från konkurrenter. Flera forskare är överens om Tavassolis (2008) 
definition, att arbetsgivarvarumärke är resultatet av ett företags arbete med att 
kommunicera till existerande och potentiella arbetstagare att företaget är en attraktiv 
arbetsgivare (Berthon, Ewing, & Hah, 2005; Moroko & Uncles, 2008). Hansson (2005) 
samtycker med Backhaus och Tikoos (2004) förklaring av arbetsgivarvarumärke och 
menar att det är viktigt att kunna differentiera sig som arbetsgivare för att göra företaget 
till en attraktiv arbetsplats. Syftet med ett arbetsgivarvarumärke är att indikera vilka 
värden företaget kan erbjuda sina medarbetare och hur företaget utformar dessa värden 
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(Hansson, 2005). Det är en viktig del för ett företag att arbeta med sitt 
arbetsgivarvarumärke för att attrahera potentiella arbetstagare och bibehålla attraktionen 
för att gynnas i ett längre perspektiv (Parment & Dyhre, 2009). 
 
2.1.1 Varumärket påverkar arbetsgivarvarumärket 
 
Backhaus och Tikoo (2004) menar att en av de i huvudsak viktigaste tillgångarna ett 
företag har är deras varumärke, allt som förknippas med varumärket i form av 
exempelvis aktiviteter är därför av betydelse. Förr handlade varumärke om att särskilja 
sina produkter från konkurrenter, idag har det utvecklats till att även differentiera 
verksamheten gentemot konkurrenter. Ett arbetsgivarvarumärke fungerar på samma sätt, 
att på arbetsmarknaden kunna utmärka sig som en attraktiv arbetsgivare. Ett 
arbetsgivarvarumärke ger en tydligare bild av hur ett företag är som arbetsgivare och 
förmedla vilka förmåner en medarbetare får och varför arbetsgivaren skulle vara bättre 
än andra (Backhaus & Tikoo, 2004). En framgångsfaktor för att vara en attraktiv 
arbetsgivare på en marknad där konkurrensen om potentiella arbetstagare är hård är att 
ha ett väletablerat arbetsgivarvarumärke. Ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar till att 
potentiella arbetstagare söker sig till företaget eftersom de anses kunna erbjuda värden 
och attribut som potentiella arbetstagare söker (Moroko & Uncles, 2008). Ett starkt 
varumärke gynnar ett företag på marknaden då många känner till varumärket, på samma 
sätt gynnar ett starkt arbetsgivarvarumärke ett företag när det gäller arbetskraft (Parment 
& Dyhre, 2009). 
 
2.1.2 Arbetsgivarvarumärket skapar attraktion 
 
Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar till att medarbetare inom företaget trivs och 
är nöjda, detta bidrar till att fler väljer att stanna och det blir lättare att behålla de 
medarbetare som besitter spetskompetens och är eftertraktade på arbetsmarknaden 
(Moroko & Uncles, 2008). Detta bidrar också till att attrahera de potentiella arbetstagare 
som företaget vill ha, på så sätt minskar även rekryteringskostnader. Att arbeta aktivt 
med sitt arbetsgivarvarumärke lönar ett företag ur ett långsiktigt perspektiv då det är 
hög konkurrens om den kvalificerade arbetskraften (Moroko & Uncles, 2008). Fler 
fördelar att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är att ett företag kan använda sin 
attraktionskraft vid rekrytering, då potentiella arbetstagare kan vara villiga att acceptera 
en lägre lön på grund av det attraktiva arbetsgivarvarumärket (Berthon, Ewing, & Hah, 
2005; Parment & Dyhre, 2009).   
 
Att arbeta med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke bidrar till att människor får en 
attraktiv bild av företaget som arbetsplats och att de som söker arbete erhåller mer 
information om vilka möjligheter som finns inom företaget. Potentiella arbetstagare har 
även lättare att avgöra om arbetsplatsen är något för dem och om företaget uppfyller vad 
de efterfrågar från en arbetsgivare. Det blir också lättare för företaget att attrahera 
personer med den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar (Berthon, Ewing, & Hah, 
2005; Parment & Dyhre, 2009). Det är därför av stor vikt att företag arbetar med sitt 
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arbetsgivarvarumärke då det är en hård konkurrens om potentiella arbetstagare 
(Hansson, 2005). 
 
I figur 2.1 nedan beskriver Backhaus och Tikoo (2004) vilka steg ett företag genomgår 
vid arbetet med arbetsgivarvarumärke (employer branding). Den nedre delen av figur 
2.1 visar hur företags arbete internt kommer bidra till en högre produktivitet bland de 
anställda (employee productivity). Backhaus och Tikoo (2004) tillsammans med 
Chhabra och Sharma (2014) påpekar att organisationer behöver ha en klar och tydlig 
identitet (organization identity). Företag bör skapa en identitet som uppfattas som 
trovärdig av både medarbetarna och potentiella arbetstagare (Balmer, 2001). Samspelar 
denna identitet med kulturen (organizational culture), som gemensamt skapas inom 
företaget, är chansen större att lojalitet gentemot arbetsgivaren skapas (employer brand 
loyalty) (Backhaus & Tikoo, 2004; Kotras, 2010).  
 

 
Figur 2.1: Employer branding framework. (Backhaus och Tikoo, 2004, s. 505) 
 
Ovandelen av figur 2.1 är riktad mot potentiella arbetstagare förklarar Backhaus och 
Tikoo (2004). Arbetet med arbetsgivarvarumärket börjar med att företag med hjälp av 
olika medel ska försöka ha en påverkan gällande vad människor har för associationer 
gentemot arbetsgivaren (employer brand associations), den behöver vara riktad och 
förmedlad på det sätt den specifika målgruppen efterfrågar (Backhaus & Tikoo, 2004; 
Alniacik & Alniacik, 2012; Mokina, 2014). En av de svåraste delarna i denna modell för 
en arbetsgivare är att lyckas skapa positiva associationer hos potentiella arbetstagare 
menar Backhaus och Tikoo (2004), då associationerna har en stor inverkan på vilken 
bild dessa får av arbetsgivaren (Rao, Agarwal & Dahlhoff, 2004). Potentiella 
arbetstagare skapar sig bilden av arbetsgivaren (employer brand) genom flertalet 
kanaler, arbetsgivaren behöver därför vara mån om att all information överensstämmer 
med företagets identitet (Botha, Bussin & De Swardt, 2011). Bilden de potentiella 
arbetstagarna har av arbetsgivaren är en bidragande faktor till vilken attraktionskraft 
arbetsgivaren har (employer attraction), denna attraktionskraft kan vara avgörande när 
arbetsgivaren vill locka till sig potentiella arbetstagare förklarar Backhaus och Tikoo 
(2004). 
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2.2 Marknadskommunikation 
 
Arbetet med att framställa sig själv som en attraktiv arbetsgivare grundar sig i 
marknadskommunikationen förklarar Dahlén och Lange (2007). Även om 
marknadskommunikationen innefattar exempelvis försäljning, reklam och 
kommunikation över internet behöver företag vara medvetna om att det även omfattar 
en stor del av relationsbyggandet mot intressenter utanför företaget. Det handlar även 
om att vara mån om sina relationer internt, då det finns ett samband med hur andra 
intressenter uppfattar företaget (Grönroos, 2015). En annan aspekt som Grönroos (2015) 
nämner är effekten som uppstår när ett företag kommunicerar till en viss målgrupp. 
Beroende på budskapet och genom vilken kanal informationen framförs påverkar 
associationerna gentemot arbetsgivaren. 
 
2.2.1 Marknadskommunikationens beståndsdelar 
 
Dahlén och Lange (2007) förklarar att marknadskommunikationen består av tre delar: 
målgrupp, budskap och kanal. Enligt figur 2.2 nedan visas en modell som beskriver hur 
företag bör arbeta med sin marknadskommunikation. Först måste företag vara medvetna 
om sin målgrupp och när den är definierad behöver budskapet formuleras och anpassas 
samt välja av kommunikationskanal.  

Figur 2.2. Målgrupp, budskap och kanal - de tre beståndsdelarna i 
marknadskommunikationen. (Dahlén och Lange, 2007, s. 30)  

 
Målgrupp: Vetskapen om vilken målgrupp som budskapet ska nå ut till är viktigt. 
Många företag är ofta medvetna om vilken målgrupp de har, men har inte anpassats 
därefter (Dahlén & Lange, 2007). Viktiga faktorer att ta hänsyn till när ett företag vill nå 
ut till sin målgrupp är dess mottaglighet, potentiellt beteende och konkurrenterna. Om 
mottagligheten hos en målgrupp är låg, det vill säga hur väl informationen tas in, 
kommer det krävas mer resurser för att kommunikationen ska bli framgångsrik. Det 
potentiella beteendet behöver också uppskattas, även om mottagligheten är hög behöver 
det finnas en vetskap om hur informationen omsätts i praktiken. Faktorn som berör 
konkurrenten handlar om att skaffa sig information om vilka andra företag som försöker 
nå samma målgrupp. Kraven blir högre på att ha en framgångsrik 
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marknadskommunikation om konkurrens är hård om den utvalda målgruppen. Om en 
konkurrent lyckas bättre med sin marknadskommunikation finns risken att målgruppen 
således väljer det företaget istället (Dahlén & Lange, 2007).  
 
Budskap: Företag behöver i nästa steg i processen välja vilket budskap som ska 
förmedlas till målgruppen (Parment, 2015). Enligt Dahlén och Lange (2007) är det även 
i budskapet som arbetsgivaren har möjlighet att kunna påverka vad potentiella 
arbetstagare associerar arbetsgivaren med. Sokro (2012) menar då att kommunikationen 
bör fokusera på företagets värderingar och attribut istället för produkterna som företaget 
säljer. Parment (2015) diskuterar att innehållet utformas beroende på hur målgruppens 
mottagande ska vara, det kan antingen vara rationellt, emotionellt eller moraliskt 
utformat.  
 
Kanal: Den sista beståndsdelen som Dahlén och Lange (2007) lyfter fram samspelar 
med de två tidigare. Valet av kanal för budskapet i marknadskommunikationen behöver 
vara anpassad efter målgruppen så att de använder och befinner sig på just den kanalen. 
Chhabra och Sharma (2014) betonar att risken med att välja fel kanal kan resultera i att 
målgruppen vänder sig till konkurrenter och bilden av arbetsgivaren blir missvisande. 
Kanalen ska även kunna förmedla budskapet på ett effektivt och trovärdigt sätt, 
mottagandet av budskapet kan se olika ut beroende på vilken kanal som väljs (Dahlén & 
Lange, 2007; Parment, 2015).  
 
2.2.2 Kommunikationscirkeln 
 
Att få spridning på sina budskap utan att egentligen behöva göra någonting själv kallar 
Grönroos (2015) för oplanerad kommunikation. Det vill säga att personer kommer i 
kontakt med arbetsgivaren genom mun till mun kommunikation, olika forum på internet 
eller att det framkommer i nyheter på tv. Oplanerade kommunikationer genererar högre 
förtroende vid uppfattningen av en arbetsgivare (Grönroos, 2015; Lievens & 
Highhouse, 2003). När potentiella arbetstagare genomför dessa oplanerade 
kommunikationer skapas en kommunikationscirkel. Detta innebär att personer går in 
med andra förväntningar i nästkommande interaktion med arbetsgivaren. Hur 
interaktionen upplevs skapar i sin tur erfarenheter, som personen senare bär med sig 
som en referens. Många och liknande erfarenheter gör att denna referens stärks och kan 
i framtiden bli svår att förändra, denna referens förmedlas också sedan till andra 
personer i närheten (Grönroos, 2015). 
 
2.3 Relationen mellan arbetsgivarvarumärke och marknadskommunikation 
 
För att skapa en framgångsrik strategi för sitt arbetsgivarvarumärke bör 
marknadskommunikationen starta redan internt bland de anställda (Tavassoli, 2008). 
Knox och Freeman (2006) menar att det är viktigt att integrera intern och extern 
marknadskommunikation för att skapa en attraktiv bild på arbetsmarknaden. Det 
budskap ett företag sänder ut till potentiella arbetstagare bör förstärkas av de egna 
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anställda (Knox & Freeman, 2006). Om befintliga medarbetare hos en arbetsgivare trivs 
och förstår företagets värderingar kommer marknadskommunikationen få större effekt 
då den kommer uppfattas som mer trovärdig eftersom medarbetarna faktiskt kan berätta 
hur det är att jobba för arbetsgivaren (Tavassoli, 2008). 
 
Om potentiella arbetstagare känner att en arbetsgivare förmedlar ut information som 
denne själv kan relatera till är chansen större de skapar en positiv bild av arbetsgivaren, 
detta resulterar i att framtida information från företaget kommer ha en högre 
mottaglighet (Rao, Agarwal & Dahlhoff, 2004). Ett emotionellt innehåll är att föredra i 
marknadskommunikationen förklarar Alniacik och Alniacik (2012), då deras studie 
visar att faktorer som är anknutna mot emotionella attribut på en arbetsplats värderas 
högt. Mokina (2014) diskuterar att arbetsgivare behöver lyckas att förmedla vilka 
värden de erbjuder till både potentiella och nuvarande arbetstagare. Detta värde ska nå 
ut till den specifika målgruppen och behöver uppfattas som attraktivt då det har i syfte 
att rekrytera och attrahera (Mokina, 2014). Innehållet som förmedlas behöver också 
vara anpassat efter målgruppen, riktar sig arbetsgivaren till yngre människor behövs det 
vetskap om vilka attribut och värden som efterfrågas från en arbetsgivare (Dahlén & 
Lange, 2007; Parment, 2015).  
 
Sanningshalten i marknadskommunikationen av arbetsgivarvarumärket behöver vara 
hög förklarar Chhabra och Sharma (2014) då nuvarande medarbetare ska kunna känna 
igen sig i det som förmedlas ut. Men det ska även formuleras ut så att det uppfattas som 
trovärdigt, även om det är sant det som arbetsgivaren säger kan det få en negativ effekt 
om potentiella arbetstagare inte uppfattar det som trovärdigt. Priyadarshi (2011) lyfter 
även fram att budskapet behöver kunna särskiljas mot vad konkurrenterna erbjuder, på 
så vis riskerar arbetsgivaren inte att hamna i en situation där en potentiell medarbetare 
behöver välja mellan två arbetsgivare som erbjuder samma sak. Det värdet som en 
arbetsgivare erbjuder behöver vara planerat ur ett långsiktigt perspektiv, då det är svårt 
att se resultat direkt så är det viktigt att det finns kontinuitet i det som erbjuds. Under 
tiden går det att göra mindre justeringar, men det ska hela tiden finnas ett kärnvärde 
som arbetsgivaren erbjuder (Backhaus & Tikoo, 2004; Priyadarshi, 2011).  
 
Just vilken som är rätt kanal att använda sig av för att få bästa resultat finns det inget 
konkret svar på, utan arbetsgivaren behöver själv analysera och utvärdera diverse 
kanaler för att uppnå bästa resultat. Att kombinera sin marknadskommunikation i olika 
kanaler är vanligt förekommande, att exempelvis förmedla ett budskap genom 
annonsering och ett annat budskap i sociala medier. Även om det budskapet formuleras 
annorlunda måste fortfarande kärnvärdet i budskapet finnas kvar (Dahlén & Lange, 
2007; Parment, 2015; Priyadarshi, 2011). Att sedan få spridning av information är något 
som företag själv har svårt att styra då de med säkerhet inte kan veta hur personer 
kommer uppfatta deras marknadskommunikation samt hur det kommer förmedlas 
vidare till personer i närheten (Grönroos, 2015; Parment, 2015).  
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2.4 Teorisammanfattning 
 
Ett starkt arbetsgivarmärke betyder att människor ser arbetsgivaren som attraktiv och att 
arbetsgivaren har lyckats kommunicera ut sitt värde för att attrahera potentiella 
arbetstagare. För att få ett starkt arbetsgivarvarumärke måste företag arbeta med sin 
marknadskommunikation för att kunna kommunicera ut vilka de är som arbetsgivare. 
Detta är viktigt när potentiella arbetstagare kommer i kontakt med företaget, därför bör 
det finnas en utarbetad strategi för att lyckas förmedla ut sitt arbetsgivarvarumärke på 
bästa sätt. Figur 2.1 som behandlar associationer gentemot arbetsgivare, 
arbetsgivarvarumärket och attraktionskraften till arbetsgivaren samt lojaliteten gentemot 
arbetsgivaren kommer att användas då denna studie syftar till att skapa förståelse för 
relationen mellan arbetsgivarvarumärket och marknadskommunikationen utifrån 
potentiella arbetstagares perspektiv. 
 
Det finns tre beståndsdelar i ett företags marknadskommunikation; målgrupp, budskap 
och kanal. Marknadskommunikationen gällande ett företags arbetsgivarmärke bör starta 
redan internt, men även fokus på en extern kommunikation för att bli attraktiva på 
arbetsmarknaden. Ett företag måste veta om sin målgrupp för att sedan kunna formulera 
ett budskap anpassade efter dessa. Ett företag som redan har en positiv association till 
sitt arbetsgivarvarumärke har lättare att få potentiella arbetstagare att ta till sig den 
information som finns i budskapet. Den sista delen handlar om vilken kanal företaget 
väljer att förmedla sin kommunikation genom, kanalen ska vara anpassad efter vart 
målgruppen befinner sig samt var budskapet får bäst effekt. Men det bästa sättet för ett 
företag att få spridning på sitt budskap på ett förtroendegivande sätt är genom 
oplanerade kommunikationsbudskap som betyder att människor pratar om det, forum på 
internet eller nyheter. 
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3.0 Metod 
 
3.1 Forskningsmetod 

 
Kvalitativa studier fokuserar mer på ord och vad som sägs än på kvantifierbar data och 
siffror vilket medför att möjligheterna till att nå ett generaliserbart resultat är 
begränsade. En kvalitativ forskningsmetod syftar istället till fördjupad analys av enstaka 
sociala fenomen med målet att generera teorier utifrån det empiriska material som 
samlas in (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Då kvalitativa studier möjliggör för 
deltagarna att uttrycka sina åsikter och känslor vilket genererar detaljerade skildringar 
om den sociala miljön (Bryman & Bell, 2011) antog denna studie en kvalitativ ansats 
för att förstå hur marknadskommunikationen påverkar uppfattningarna om företags 
arbetsgivarvarumärken.   
 
3.1.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
 
Ontologi berör hur forskaren ser på världen och dess beskaffenhet. Då forskarna anser 
att aktörerna har möjlighet att påverka de sociala företeelserna utgår denna studie från 
en konstruktionistisk ståndpunkt vilken Bryman och Bell (2011) beskriver som ett 
samspel mellan aktörerna där de sociala företeelserna skapas och ständigt förändras. 
 
Epistemologin behandlar forskarens syn på kunskap och huruvida kunskap gällande ett 
socialt fenomen anses vara godtagbar (Bryman & Bell, 2011). Denna studie ämnar att 
förstå hur arbetsgivarvarumärken uppfattas kommer den insamlade empirin att tolkas 
och studien kommer därför att ha en hermeneutisk kunskapssyn vilken Bryman och Bell 
(2011) menar används då forskaren vill skapa förståelse för människors handlingar och 
beteende. Andersson (2014) menar att sociala fenomen skiljer sig från människa till 
människa och därför är en hermeneutisk kunskapssyn nödvändig för att skapa förståelse 
gällande den sociala verkligheten. 
 
3.1.2 Forskningsdesign 
 
Denna studie har en hermeneutisk kunskapssyn och ämnar att skapa förståelse för 
relationen mellan arbetsgivarvarumärket och marknadskommunikationen. För att 
möjliggöra detta har inspiration från det som Bryman och Bell (2011) benämner som 
instrumentell fallstudie tagits och ett exempelföretag har använts vid insamlingen av 
empiriskt material. Vid en instrumentell fallstudie studeras ett fall för att skapa 
förståelse för ett bredare problem och för att göra ett försök till en generalisering. 
Genom att använda ett exempelföretag är det därför möjligt att på djupet tydliggöra det 
problem som studien behandlar. Som exempelföretag har ICA Gruppen använts då detta 
är en koncern som verkar inom ett flertal branscher, däribland bank och fastigheter men 
också inom dagligvaruhandel där de är den ledande aktören på den svenska marknaden 
(ICA Gruppen, 2017). De har också en välkänd marknadskommunikation, då speciellt 
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genom sin reklamfilmsserie som de sedan 2001 använder både för att kommunicera sina 
produkter och försöka avspegla mentaliteten på arbetsplatsen (Broberg, Gianneschi & 
Jonsson, 2016). ICA Gruppen anses därför vara ett välkänt exempel som många kan 
relatera till och kan användas vid insamlingen av empiriskt material. 
 
3.2 Metodik för insamling av empiriskt material vid kvalitativa studier 
 
Kvalitativa intervjuer används då forskaren vill ha djupgående och utförliga svar. 
Intervjuprocessen kännetecknas av flexibilitet vilket gör det möjligt för respondenten att 
styra intervjuns riktning och belysa det som denne anser vara av relevans för studien 
(Trost, 2010). Denna studie efterfrågar detaljerade svar från respondenterna som sedan 
tolkas och analyseras för att besvara den berörda frågeställningen. Bryman och Bell 
(2011) menar att med kvalitativa intervjuer är detta möjligt utan att respondenterna blir 
påverkade av andra och därför kommer kvalitativa intervjuer användas för insamling av 
empiriskt material.  
 
3.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Semistrukturerad intervju är en sorts kvalitativ intervju (Bryman & Bell, 2011). Under 
semistrukturerad intervju finns ett antal förutbestämda frågor kring ett eller flera ämnen 
vilket ger intervjun en struktur samtidigt som en öppenhet behålls så att svaren blir 
utförliga. De semistrukturerade intervjuer kännetecknas av en flexibilitet då frågorna 
inte behöver följa en bestämd ordning utan ordningsföljden kan anpassas beroende på 
riktningen intervjun tar. De semistrukturerade intervjuerna ger också möjligheten till att 
ställa följdfrågor vid behov (Trost, 2010; Bryman & Bell, 2011). För att förstå hur 
uppfattningen av ett arbetsgivarvarumärke har påverkats av företagets 
marknadskommunikation behövs utförliga svar samtidigt som svaren måste behandla de 
områden som berör studien. Av dessa anledningar anses semistrukturerade intervjuer 
vara ett lämpligt alternativ som tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material. 
 
3.3 Urval 
 
För insamling av empiriskt material gjordes ett bekvämlighetsurval i kombination med 
ett snöbollsurval bland studenter som inom en månad tar sin kandidatexamen eftersom 
de sedan blir aktuella som potentiella arbetstagare. Inom kvalitativa intervjuer används 
vanligen bekvämlighetsurval som är ett sorts icke-sannolikhetsurval vilket innebär att 
alla i populationen inte har samma sannolikhet att bli valda, till skillnad från ett 
sannolikhetsurval då det är lika stor sannolikhet för alla i populationen all bli valda 
(Trost, 2010). Vid ett bekvämlighetsurval deltar de individer ur populationen som är 
tillgängliga för studien vilket också kommer att vara fallet för denna studie då de 
studenter som har tid och är villiga att delta i intervjuerna kommer att väljas. Även ett 
snöbollsurval kommer att användas vilket enligt Bryman och Bell (2011) har vissa 
likheter med bekvämlighetsurvalet då den respondent som är tillgänglig för intervju får i 
sin tur ge förslag på andra relevanta respondenter för studien. Totalt gjordes 13 
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intervjuer, varav sju intervjuer med män och sex intervjuer med kvinnor. Detta för att 
representera populationen på ett adekvat sätt.  
 
3.4 Litteraturanskaffning 
 
En litteraturgranskning är nödvändig för att bli insatt i ämnet för studien och för att med 
hjälp av befintlig litteratur argumentera för signifikansen i forskningen som ska göras 
(Bryman & Bell, 2011). Allmän litteratur om ämnet började läsas, genom referenserna i 
denna litteratur blev forskarna sedan mer insatta i ämnet och relevanta nyckelord 
identifierades, vilket också är en process som Bryman och Bell (2011) rekommenderar. 
Huvudsakligen användes följande nyckelord i de elektroniska databaserna, OneSearch 
och Google Scholar, för att hitta relevant teori: employer branding, marketing 
communications, internal and external communication, employer brand association och 
employer attractiveness. 
 
3.4.1 Källkritik 
 
Thurén (2013) skriver om fyra faktorer för att granska och utvärdera källor: 
trovärdighet, publiceringsår, självständighet och fri från personliga värderingar. Thurén 
(2013) menar att källorna inte bör ha påverkats av politiska, ekonomiska eller 
individuella omständigheter. Vidare får källorna också en lägre trovärdighet ju tidigare 
de har publicerats då förändringar kan ske. 
 
Majoriteten av källorna som används är vetenskapligt granskade, två källor som 
används är inte det. Dell och Ainspan (2001) publicerade sin bok Engaging employees 
through your brand genom förlaget The Conference Board. Förlaget är en självständig, 
icke-vinstdrivande forskningsorganisation utan politiskt intresse vilka är några av 
faktorerna som Thurén (2013) beskriver för att anses vara en trovärdig källa. Sokro 
(2012) publicerade sin artikel Impact of Employer Branding on Employee Attraction 
and Retention i European Journal of Business and Management. Denna tidskrift 
publiceras genom International Knowledge Sharing Platform (IISTE) som, i samarbete 
med samhällsorganisationer och utbildningsrelaterade stiftelse, tillhandahåller över 40 
vetenskapliga tidskrifter vilket gör denna tidskrift trovärdig.    
 
3.5 Operationalisering 

 
Operationalisering är en uppställning för hur empiriskt material ska samlas in vid en 
studie. För att kunna skapa frågeställningar som ska ställas vid intervjuer ska frågorna 
ha sin grund i den teoretiska definitionen vilket betyder en operationalisering av teorin. 
För att göra en operationalisering kan den teoretiska basen omvandlas till ett tema eller 
begrepp som sedan trattas ner till en fråga som passar för studiens syfte (Bryman & 
Bell, 2011). 
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I denna studie har den teoretiska basen delats in i tre kategorier: arbetsgivarvarumärke, 
marknadskommunikation och relationen mellan arbetsgivarvarumärket och 
marknadskommunikation, ur dessa kategorier har sedan frågeställningar utformats. 
Frågeställningarna ställs upp i en operationaliseringstabell (se nedan) och ur denna 
skapades en intervjuguide (se bilaga 1) som användes vid intervjuerna. 
 
Tema Koncept Teori Fråga 

Arbetsgivarvarumärke 

Värdering 

Vilka fördelar som potentiella 
arbetstagare associerar med 
företaget samt att det ska 
finnas en tydlig strategi för hur 
detta förmedlas både externt 
och internt (Ambler & 
Barrow, 1996; Backhaus, 
2004) 

Hur ser din optimala 
arbetsgivare ut? (värderingar, 
attribut etc.) 

Image 

Arbetsgivarvarumärke ska 
vara ett resultat av företags 
sätt att kommunicera ut sina 
värden till både befintliga och 
potentiella medarbetare 
(Tavassoli, 2008; Backhaus & 
Tikoo, 2004).  

Vad bidrar till skapandet av en 
bild gentemot ett företag? 

Ett viktigt steg för att kunna 
differentisiera sig gentemot 
sina konkurrenter är att kunna 
förmedla bättre värden, om 
detta lyckas kan arbetsgivaren 
attrahera potentiella 
arbetstagare bättre (Hansson, 
2005; Parment & Dyhre, 
2009) 

Hur uppfattas olika 
arbetsgivare och vad är det 
som särskiljer dem? 

Association 

Ett starkare 
arbetsgivarvarumärke 
attraherar fler potentiella 
arbetstagare och är även 
användbart för att behålla 
befintliga medarbetare. 
Genom att vara aktiv som 
arbetsgivare finns det bättre 
möjlighet att rekrytera 
personal med högre 
kompetens (Moroko & Uncles, 
2008). 

Vad är det som avgör om en 
person vill söka jobb hos en 
arbetsgivare eller inte? 
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Med en hög attraktionskraft 
som arbetsgivare kan företaget 
exempelvis erbjuda lägre lön 
än sina konkurrenter men 
fortfarande kunna attrahera 
kompetent personal (Berthon, 
Ewing & Hah, 2005; Parment 
& Dyhre, 2009).  

Vad är det för typ av värden 
en arbetsgivare behöver 
förmdela för att göra sitt 
arbetsgivarvarumärke mer 
attraktivt? 

Marknadskommunikation 

Relation 

Genom sin 
marknadskommunikation kan 
ett företag arbeta med att 
stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke, både 
internt inom ett företag samt 
till intressenter utanför 
företaget (Dahlén & Lange, 
2007; Grönroos, 2015). 

Vad har ett företags 
marknadskommunikation för 
syfte? 

Målgrupp 

Företag måste ha vetskap om 
sin målgrupp i 
marknadskommunikationen 
samt målgruppens 
mottaglighet, potentiella 
beteende och konkurrenternas 
agerande (Dahlén & Lange, 
2007; Parment, 2015). 

Hur behöver 
marknadskommunikationen se 
ut för att nå ut till önskad 
målgrupp? 

Budskap 

Budskapet som ett företag 
förmedlar ut har en stor 
betydelse gällande hur 
arbetsgivaren associeras. 
Innehållet ska spegla 
företagets egna värderingar för 
att skapa en hög trovärdighet 
(Dahlén & Lange, 2007; 
Mokina, 2014). 

Vad ska 
marknadskommunikationen 
innehålla för att attrahera 
önskad målgrupp? 

Kanal 

Företag behöver välja sin 
kanal för 
marknadskommunikationen 
utefter vart målgruppen 
befinner sig samt vilken kanal 
som ger bäst möjlighet för 
målgruppen att ta in budskapet 
(Dahlén & Lange, 2007; 
Priyadarshi, 2011; Chhabra & 
Sharma, 2014; Parment, 
2015). 

Genom vilken kanal/kanler tar 
personer främst del av 
företags 
marknadskommunikation? 
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Relationen mellan 
arbetsgivarvarumärke och 
marknadskommunikation 

Association 

Om informationen som ett 
företag förmedlar ut 
överensstämmer med vad de 
potentiella arbetstagarna 
efterfrågar är det en större 
möjlighet att det skapas en 
positiv bild (Rao, Agarwal & 
Dahlhoff, 2004; Mokina, 
2014). 

Hur har ICA Gruppens 
marknadskommunikation 
påverkat din bild av företaget 
som arbetsgivare?  Vilken 
kanal är önskvärd att få ta del 
av informationen igenom? 

Påverkan 

Att få en oplanerad spridning 
av sin 
marknadskommunikation ger 
en högre trovärdighet 
gentemot arbetsgivaren. Mun 
till mun och nyheter är kanaler 
som ett företag inte kan styra 
över men bidrar till ryktet som 
omger en arbetsgivare ( 
Lievens & Highhouse, 2003; 
Backhaus & Tikoo, 2004; 
Grönroos, 2015). 

Vilka faktorer bidrar till en 
oplanerad spridning av 
information som påverkar 
bilden av ett 
arbetsgivarvarumärke? 

Företag behöver identifiera 
hur budskapet tas emot av 
målgruppen. Att vara aktiv på 
diverse forum kan underlätta 
förståelsen om hur 
marknadskommunikationen 
påverkar potentiella 
arbetstagare (Dahlén & Lange, 
2007; Grönroos, 2015; 
Parment, 2015). 

Vilka delar i en 
marknadskommunikation 
påverkar mest i bilden av ett 
arbetsgivarvarumärke? 

 
 
3.6 Utförande av intervjuer 
 
Utförs en intervju korrekt beror variationen i respondenternas svar på en “sann” eller 
“riktig” variation och inte på grund av intervjuns kontext (Bryman & Bell, 2011). 
Därför menar Trost (2010) att intervjuarens egna värderingar och åsikter inte får 
påverka intervjun. Under en intervju finns det också faktorer hos personen som 
intervjuar som kan ha en inverkan på respondenten och dennes svar, exempelvis kön 
eller etnicitet, vilket kan leda till att kvaliteten på studien försämras (Bryman & Bell, 
2011). Denna situation är något som forskarna till denna studie inte kan undvika, men 
har tagits i beaktning. Fördelen var att forskarna är av båda könen vilket minskade 
risken för att sådana faktorer påverkade respondenternas svar.   
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Vidare förs diskussionen huruvida en eller flera intervjuare ska delta i intervjun. 
Bryman och Bell (2014) menar att det är ovanligt med fler än en intervjuare inom 
företagsekonomiskforskning då det betyder en större kostnad men anser att det kan vara 
fördelaktigt då intervjun är kvalitativ. Trost (2010) hävdar däremot att det, ur 
intervjuarens synvinkel, kan vara fördelaktigt med en kollega som sällskap vid intervjun 
om de två är samspelta eftersom det ofta leder till att mer information och större 
förståelse skapas ur intervjun. Ur respondentens synvinkel är det viktigt att fler 
intervjuare inte blir ett maktövergrepp och respondenten känner sig underlägsen menar 
Trost (2010). Under intervjuerna deltog två intervjuare där den ena agerade moderator 
och ledde samtalet medan den andra fungerade som ett stöd och förde anteckningar 
samt fyllde i med eventuella följdfrågor. Anledningen till att alla tre inte deltog i 
intervjuerna var för att minimera risken för ett maktövergrepp samtidigt som 
svårigheterna för ett samspel ökar vid tre intervjuare. Då det inte heller innebar någon 
extra kostnad med att två intervjuare deltog ansågs detta inte vara problematiskt. 
 
Det är fördelaktigt att spela in intervjun då det är möjligt att lyssna till ordval och tonfall 
när analysen görs. Detta gör också att allt inte behöver antecknas utan intervjuaren kan 
fokusera på intervjun. Då intervjun är kvalitativ och inte följer en strikt intervjuguide är 
en inspelning att föredra för att underlätta sammanställningen och analysen (Trost, 
2010; Bryman & Bell, 2011). Innan intervjun ställdes frågan till respondenten om denne 
godkände att intervjun spelas in, vilket Trost (2010) poängterar som en viktig del då alla 
inte är bekväma med att spelas in. Både Bryman och Bell (2011) och Trost (2010) 
poängterar vikten av att intervjun utförs i en miljö som är lugn och tyst så att 
distraherande ljud varken stör ljudinspelningen eller koncentrationen hos deltagarna. 
Bryman och Bell (2011) menar också att intervjun ska utföras avskilt så att utomstående 
inte hör vad som sägs. Trost (2010) anser att intervjuarens bostad är uteslutet då 
respondenten kan känna sig i underläge. Intervjuerna utfördes i ett grupprum i 
universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet då detta är en miljö som studenterna är 
bekanta med och där samtalet kunde föras ostört. Under intervjuerna satt respondenten 
närmast dörren för att för att inte känna sig instängd och för undvika det maktövergrepp 
som Trost (2010) skriver om. Moderatorn tog en plats snett mittemot respondenten för 
att undvika att intervjun liknades vid en utfrågning och blev mer som ett avslappnat 
samtal vilket också Bryman och Bell (2011) menar kännetecknar semistrukturerade 
intervjuer.   
 
Bryman och Bell (2011) menar att frågorna som ställs inte ska vara för strukturerade 
eftersom respondenten då kan känna sig begränsad och låser sig i sina svar vilket 
resulterar i att svaren inte blir lika utförliga och detaljerade. Vidare menar Trost (2010) 
att det är viktigt att låta respondenten fundera och reflektera innan denne svarar, under 
denna tid bör intervjuaren vara tyst. Intervjuaren bör inte heller avbryta respondenten 
för att reda ut tvetydiga formuleringar eller begrepp, istället rekommenderar Trost 
(2010) att det ställs följdfrågor kring det som är otydligt. Forskarna var därför lyhörda, 
tålmodiga och undvek att avbryta respondenterna under intervjuerna. Vid tvetydigheter 
ställdes istället följdfrågor när tillfälle gavs. 
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3.7 Sammanställning, tolkning och analys av empiriskt material 
 
Kvalitativa analyser syftar till att belysa de mönster som finns i det insamlade materialet 
genom att identifiera och förklara innehållet och den variation som finns. I praktiken är 
detta konceptuella kategorier som förklarar och beskriver den insamlade datan. Dessa 
kategorier är exempelvis centrala begrepp och nyckelord i datamaterialet eller den 
teoretiska referensramen (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016). Den 
kvalitativa analysen kännetecknas av tre processer: reduktions-, strukturerings- och 
visualiseringsprocessen. Först bryts datamaterialet ner genom reduktion för att sedan 
struktureras med avsikten att skapa mönster som slutligen tydliggörs genom 
visualisering i form av exempelvis modeller eller figurer. Dessa tre processer sker 
kontinuerligt under hela insamlings- och analysprocessen (Christensen et al. 2016). 
Analysen i denna studie utgår från dessa tre processer med viss inspiration från 
tillvägagångssättet grundad teori.   
 
Reduktionsprocessen 
För att göra det möjligt att skapa en översiktlig bild över det insamlade datamaterialet 
har det kontinuerligt reducerats, både under insamlings- och analysprocessen, vilket 
också Christensen et al. (2016) förespråkar för att möjliggöra identifiering av mönster. 
Det kvalitativa datamaterialet har sammanfattats och kodats på ett sätt som är inspirerat 
av tillvägagångssättet grundad teori då nyckelord och nyckelmeningar som förklarade 
och beskrev innehållet belystes (Bryman & Bell, 2011). Detta gjordes för att sortera den 
stora mängd data som samlats in och göra den mer tillgänglig. Dessa nyckelord blev 
sedan början på det mönster och den struktur som upptäckts.   
 
Struktureringsprocessen 
Efter att datamaterialet har reducerats och nyckelord identifierats genom kodning 
strukturerades det för att göra det möjligt att skapa förståelse och förklaringsvärde 
(Christensen et al. 2016). Detta gjordes genom att de identifierade nyckelorden 
sammanställdes för att hitta relationer mellan dem och skapa mönster. Ju längre 
insamlingsarbetet fortskred desto tydligare mönster växte fram och i samspelet mellan 
det insamlade datamaterialet, den teoretiska referensramen och studiens 
problemställning formades kategorier, vilket Bryman och Bell (2011) inom grundad 
teori nämner som ständig jämförelse. Detta gjordes till det inte gick att finna nya 
kategorier eller nyckelord som kunde relateras till varandra. 
 
Visualiseringsprocessen   
För att datamaterialet ska bli användbart har det efter reduceringen och strukturering 
visualiserats. Christensen et al. (2016) beskriver visualiseringen som en presentation av 
det reducerande datamaterialet och det mönster som växt fram i form av kortfattade 
sammanfattningar. 
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Dessa tre processer skedde kontinuerligt tills dess att nya data inte längre utvecklade, 
förändrade eller på ett bättre sätt förklarade det mönster som växt fram, vilket inom 
grundad teori benämns som teoretisk mättnad (Glaser & Strauss, 2008).  
 
3.8 Etiskt förhållningssätt 
 
En forskare ska låta respondenterna vara anonyma, vilket betyder att det får inte anges 
vem som har sagt vad. Forskaren ska inte heller ge ut information om respondenternas 
identitet till någon, varken till medarbetare inom företaget, chefer eller andra 
utomstående (Trost, 2010). Att forskare använder sig av anonymitet är för att 
respondenter ska våga svara ärligt om det finns en risk att deras svar kan ge negativa 
konsekvenser (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) påpekar dock att det kan 
finnas vissa svårigheter gällande anonymiteten när det handlar om kvalitativa metoder 
eftersom de objekt som studeras beskrivs detaljerat och inte sällan är de kopplade till 
verksamheter och specifika platser. Detta medför att de som läser rapporten möjligen 
kan identifiera respondenterna. I denna studie informerades samtliga respondenter om 
de risker och svårigheter som tillkommer vid kvalitativa intervjuer och de har haft 
valmöjligheten att vara anonym eller att avstå från att intervjuas. Respondenterna 
erbjöds även möjligheten att stoppa viss information som framkommit under 
intervjuerna från att publiceras. Respondenterna numrerades från 1 till 13 för att hållas 
anonyma.  
 
Respondenterna ska vara informerade om syftet med studien och förstå varför den görs, 
vad studien handlar om och hur den ska utföras i praktiken (Bryman & Bell, 2011). Vid 
första kontakten med personerna som deltog i intervjuerna informerades de om syftet 
med studien och anledningen till intervjun. De gavs också möjligheten att acceptera att 
delta eller att avböja. Vid tillfället för intervjun repeterades denna information för att 
säkerställa att respondenten medveten om sin roll i studien och syftet med 
undersökningen.  
 
3.9 Kvalitetsmått 
 
Inom kvalitativ forskning används kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering för att säkerställa kvaliteten på studien. Med tillförlitlighet menas till 
vilken grad resultatet av studien överensstämmer med det som framkom under 
intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). För att uppnå en hög tillförlitlighet fick 
respondenterna möjligheten att godkänna och eventuellt korrigera de sammanställningar 
som gjordes efter intervjuerna, så kallad respondentvalidering (Bryman & Bell, 2011). 
 
Överförbarhet innebär till vilken grad resultatet av studien kan generaliseras eller 
användas i en annan kontext. Då resultatet från en kvalitativ studie är specificerat till en 
särskild miljö eller ett särskild område är det problematiskt att påvisa att slutsatserna går 
att applicera i andra kontexter. Forskaren kan dock förbättra överförbarheten genom att 
ingående beskriva forskningens kontext och de antaganden som var centrala i studien 
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(Shenton, 2004). Tillvägagångssättet för denna studie och de antaganden som gjorts 
redovisas i metodkapitlet, detta för att öka överförbarheten till andra kontexter.  
 
Forskningsprocessens alla steg kommer också att redovisas för att säkerställa att 
studiens material ses ur ett granskande perspektiv för att uppnå en hög pålitlighet. 
Under studiens gång har arbetet så väl som den slutgiltiga rapporten granskats av 
examinator, handledare och opponenter i syfte att vägleda studien och säkerställa en 
pålitlighet och objektivitet (Shenton, 2004; Bryman & Bell, 2011). 
 
Vidare menar Bryman och Bell (2011) att det är en omöjlighet att vara fullständigt 
objektiv då en förförståelse finns när tolkningarna ska göras. Forskarna måste därför 
konfirmera att de medvetet inte låtit egna åsikter och värderingar påverka resultatet av 
studien och garantera att de har handlat i god tro.  
 
Bryman och Bell (2011) förespråkar också att kriteriet autencitet används som 
komplement till de fyra ovan nämnda kvalitetskriterierna. Autenticitet handlar om 
huruvida studien på ett rättvist sätt behandlar de olika perspektiven bland deltagarna i 
den sociala miljön och hjälper deltagarna att skapa bättre förståelse för denna miljö. Då 
det är omöjligt att intervjua alla potentiella arbetstagare intervjuas endast ett urval vilket 
gör att det inte går att utesluta att annan information framkommit om andra individer 
hade blivit intervjuade. För att skapa en så rättvis bild som möjligt över hur 
arbetsgivarvarumärket har påverkats intervjuas personer av olika ålder, kön och 
etnicitet.  
 
  



  
 

22 

4.0 Empiri 
 
Under intervjuerna användes ICA Gruppen som exempelföretag för att presentera en 
konkret relation mellan arbetsgivarvarumärket och marknadskommunikationen för 
respondenterna.    
 
4.1 ICA Gruppens önskan 
 
Som arbetsgivare vill ICA Gruppen vara en attraktiv arbetsplats för alla och menar att 
det är medarbetarna som är källan till deras framgång. De vill skapa en attraktiv bild av 
ICA Gruppen som arbetsplats för att locka nya talanger, samtidigt vill de främja den 
interna mobiliteten och vill att medarbetarna ska ha möjligheten att avancera i sin 
karriär inom företaget för att behålla de existerande talangerna. Företaget har sin grund i 
ett engagemang och en entreprenörskraft som hela tiden arbetar för att utveckla 
kundernas upplevelser. Det viktigaste för ICA Gruppen är att individen har en vilja och 
en förmåga att växa då det är detta som gör att de får en gemensam drivkraft (ICA 
Gruppen, 2017). 
 
ICA Gruppen menar att det finns många möjligheter att utvecklas inom företaget, både 
nationellt och internationellt, genom att det finns tydliga mål, ledare som inspirerar och 
en vilja att utveckla medarbetarnas kompetens. Detta gör att ICA Gruppen kan 
utvecklas som företag. De uppmuntrar dessutom till en rörlighet inom alla bolagen för 
att utvidga kompetens och erfarenheter. De menar att det finns många medarbetare som 
har bytt tjänster, från butik till kontor och tvärtom. För att kunna stå emot den 
konkurrens som finns på marknaden började ICA Gruppen år 1955 med att utbilda sin 
personal då de tror på att när medarbetare och chefer utvecklas, då utvecklas företaget 
också. I dagsläget påpekar de att kompetens är den i huvudsak viktigaste faktorn till 
framgång (ICA Gruppen, 2017).  
 
4.2 Potentiella arbetstagares syn på ICA Gruppen 
 
Bilden av ICA Gruppen 
Majoriteten av respondenterna beskrev att de redan sedan barnsben har varit i kontakt 
med matbutiken ICA och hade vetskap om butikerna som finns utspridda runt om i 
landet. Flera av dem berättade att deras föräldrar tagit med dem och inhandlat livsmedel 
sedan de var små. ICA-butikerna har alltid funnits nära till hands och de har olika 
koncept i varje typ av butik, de flesta nämnde namnen på de olika butikerna; Maxi, 
Kvantum, Supermarket och Nära. Respondenterna har därför en positiv bild av ICA 
som matbutik eftersom de är uppvuxna med butiken och kommer ofta i kontakt med 
företaget.  
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Mer än hälften reagerade på frågan ”Vad har du för bild av ICA Gruppen?” och förstod 
inte riktigt varför moderatorn sade ”ICA Gruppen” istället för ICA. De relaterade direkt 
till ICAs matbutiker och en stor del av respondenterna nämnde ingenting om ICA 
Gruppen som en stor koncern. En mycket liten del av respondenterna var medvetna om 
att ICA Gruppen är en stor koncern med flera dotterbolag (Hemtex, ICA Banken, 
Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter). Det som nämndes om ICA Gruppen var matbutikerna 
och ICA Banken. Gällande ICA Banken visste några av respondenterna att den 
existerade men hade ingen större erfarenhet av banken i sig. I slutet av intervjun 
berättade moderatorn för respondenterna att ICA Gruppen är en stor koncern bestående 
av flera olika dotterbolag, reaktionen från respondenterna var att de bara trodde att ICA 
Gruppen handlade om ICAs matbutiker. “Jaha, jag trodde att ICA bara handlade om de 
matbutiker som finns” yttrade respondent 2 och “Trodde att ICA enbart var 
matbutikerna och banken” förklarade respondent 7 gällande sin bild av ICA Gruppen. 
 
Jag vill inte sitta i kassan 
 
Eftersom majoriteten av respondenterna förknippade ICA Gruppen med ICAs 
matbutiker så associerades även arbetsuppgifterna inom ICA Gruppen med butiksarbete 
och främst kassaarbete, “Jag vill inte sitta i kassan efter min universitetsutbildning” sade 
respondent 2. De menade att personalen och butikerna påverkade mycket hur de såg på 
ICA Gruppen som arbetsgivare och arbetsuppgifterna de ser i butiken associerar de med 
ICA Gruppen. Detta menade en av respondenterna gör att tanken att arbeta för ICA 
Gruppen inte ger någon ”wow-effekt” och merparten förklarade att de har väldigt liten 
kunskap om hur ICA Gruppen är som arbetsgivare. 
 
En respondent beskriver att ICA Gruppen inte är en optimal arbetsgivare för att de är för 
stora och menar att det är lättare att påverka inom ett mindre företag. Några andra 
förklarar att de inte är intresserade att arbeta inom ICA Gruppen, men att de ändå skulle 
tänka sig att göra det om det finns en tjänst som tilltalar dem. De menar att ICA är ett 
starkt varumärke och de tror att en tjänst skulle vara en bra språngbräda inom deras 
karriär. 
 
Några av respondenterna riktar viss kritik mot ICA Gruppen och anser att de inte arbetar 
innovativt och att det inte finns något kreativt tänkande inom företaget. De tror att de 
inte kommer att kunna använda sin kreativitet som anställd för ICA Gruppen. 
Respondent 1 uttrycker sig att ”ICA gör som de alltid har gjort” och har inte sett någon 
större utveckling, respondent 12 tillägger om ICA Gruppen som arbetsgivare att 
“Arbetet verkar inte så kreativt, mest gamla människor”. 
 
Vi vill ha... 
 
En värdering som framkom från flertalet av respondenterna var att deras framtida 
arbetsgivare ska vara en platt organisation, att avståndet mellan avdelningarna och 
företagets olika roller inte ska vara alltför stora. Hierarkin ska inte lysa igenom, utan 
alla ska kunna bidra med åsikter. Det nämndes att en sådan utformning inom 
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organisationer främjar motivationen då fler medarbetare kommer känna sig delaktiga. 
Med en sådan organisationsstruktur trodde även respondenterna att möjligheter till 
dynamiska och olika arbetsuppgifter var större. En respondent frångick dock vad 
majoriteten tyckte om organisationers utformning, att istället för en platt organisation 
med dynamiska arbetsuppgifter ville denne respondent istället ha en tydlig hierarkisk 
struktur på sin arbetsplats. Argumentet som stärkte upp denna åsikt var att det skulle 
underlätta till en början på en ny arbetsplats, att alla medarbetare vet sin roll samt vilka 
arbetsuppgifter de har. Ingen av respondenterna kunde dock svara på om hur ICA 
Gruppens organisationsstruktur ser ut på grund av den dåliga vetskapen om företaget. 
Flertalet respondenter ville inte kommentera huruvida ICA Gruppen skulle kunna 
erbjuda det de efterfrågar eftersom de inte visste.    
 
I samband med att kunna ha en platt organisation som även innefattar varierande 
arbetsuppgifter efterfrågade även merparten av respondenterna en kreativ arbetsmiljö. 
Att inte känna sig bunden med restriktioner för hur arbetet ska gå till värderades högt, 
detta kopplade några utav respondenterna ihop med sin personliga utveckling. Istället 
för att följa gamla arbetsmetoder var de måna om att kunna ha en egen påverkan på 
tillvägagångssättet, detta uppfattades som främjade för deras egna skull. Genom att få ta 
egna beslut i verksamheter följdes det upp med resonemang om att medarbetare 
införskaffar sig erfarenheter som de kan ha nytta av i arbetslivet. Går det inte som de 
har tänkt sig kan de bära vidare det till nästa gång en liknande situation uppstår och då 
med vetskapen hur uppgiften inte ska lösas utan att istället med ett innovativt tänkande 
kunna hitta andra lösningar.  
 

“Jag vill ha en arbetsplats där mitt kreativa sinne får arbeta. Att 
arbetsuppgifterna ska slutföras genomföras innan utsatt deadline är självklart, 
men hur jag går tillväga är upp till mig. Att kunna hitta mina egna metoder och 
lösningar är viktigt för mig på en arbetsplats, att min chef har tillit för mitt 
arbete är viktigt samt att jag får lite friare tyglar på hur jag ska lösa det.”  

(Respondent 4 gällande önskemål kring arbetsmiljön.)  
 
Det framkom således att respondenterna inte hade tron på att ICA Gruppen skulle kunna 
erbjuda rätt miljö att utvecklas i. Även om tre utav respondenterna hade skapat sig 
bilden via TV-reklam att arbetsgivaren vill satsa på gemenskap, vägde det inte 
tillräckligt tungt för att kunna vara säker på att det är rätt miljö att utvecklas i. Just 
gemenskap var annars en genomgående faktor som respondenterna besvarade frågan 
med vad som är viktigt på en arbetsplats, att kunna gå till sitt arbete utan en ångest om 
att ha tråkigt var en tydlig aspekt som yttrades. Många ansåg att kollegorna har en stor 
roll i detta, kollegor som tillsammans skapar en bra trivsel och arbetsmiljö var något 
som många efterfrågade. Att ha likasinnade människor i sin närhet ansågs ge bra 
förutsättningar för att kunna trivas på en arbetsplats. Vid frågan kring vilka ICA 
Gruppen vänder sig till i sin rekryteringsprocess var den gemensamma uppfattningen 
om att det var yngre folk med universitetsutbildning som företaget efterfrågade. Detta 
var något som uppfattades positivt gentemot ICA Gruppen, att det finns goda 
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möjligheter för en anställning hos företaget i framtiden samt att kollegorna kommer ha 
en liknande utbildningsbakgrund.   
 
En åsikt som alla respondenter var överens om var det är viktigt med en bra relation till 
sina medarbetare men även cheferna på arbetsplatsen. Att kunna ha en öppen dialog där 
allas åsikter respekteras är något som värderas högt hos respondenterna. Detta var något 
som en respondent lyfte fram ur sin bild av ICA Gruppen, att ryktesvägen hört från 
bekanta som arbetat i en ICA matbutik fått bilden om att cheferna värderar anställdas 
åsikter likvärdigt.  
 

“I en del av min personliga utveckling vill jag ha möjligheter att jobba 
internationellt. Även om jag inte kan säga direkt att en internationell karriär är 
min högsta dröm vill jag ändå hålla dörren öppen beroende på hur min situation 
ser ut. Jag är vet inte om ICA Gruppen skulle kunna erbjuda mig detta då främst 
känns som att de endast jobbar inom Sverige.   

(Respondent 8 om möjligheter för internationell karriär hos en 
arbetsgivare.) 

 
Det var endast en av respondenterna som lyfte fram lön som en viktig aspekt vid en 
framtida anställning. Istället för att söka jobb som erbjuder hög lön valde flertalet 
istället att föra resonemanget om att få förutsättningar för att arbeta internationellt. Om 
det skulle fungera med deras privatliv belyste merparten att kunna klättra inom en 
organisation utanför Sveriges gränser som en motiverande faktor. En genomgående 
uppfattning hos respondenterna kring dessa möjligheter för en internationell karriär hos 
ICA Gruppen framställdes som negativ. Bilden av företaget som skapats var att de 
nästan bara arbetar på nationellt plan, att kunna få en roll på ett kontor utomlands ansåg 
flertalet vara låg.  
 
ICA-Stigs påverkan 
 
För många av respondenterna kom reklamfilmsserien med ICA-Stig och hans kollegor 
på tal när de tänkte på ICA Gruppens marknadskommunikation. Reklamfilmsserien 
beskrevs som underhållande och resulterade i att en familjär känsla i butiken skapades. 
Många respondenter talade om att tv-reklamen skapade en positiv bild av ICA 
Gruppens varumärke men påstod att det inte hade påverkat hur de uppfattade ICA 
Gruppen som arbetsgivare, utan sågs mer som ett kreativt sätt att marknadsföra sin 
produkter då de kände att reklamen var riktad mot konsumenter. En annan respondent 
ansåg att detta gav bilden av att ICA Gruppen som arbetsgivare försöker vara kreativ 
och modern. En annan aspekt som lyftes fram var att tv-reklamerna kändes oseriösa i 
förhållande till ICA Banken som gav ett mer seriöst intryck vilket skapade känslan av 
inkonsekvens. Ytterligare en respondent hade liknande åsikter och tyckte att ICA 
Gruppens marknadskommunikation var bred då både butikerna och banken 
marknadsförs under samma varumärke. Detta menade denne skapade en negativ bild av 
ICA Gruppen som arbetsgivare. Majoriteten av respondenterna menade dock att de 
nuförtiden tittar på tv allt mindre utan istället föredrar andra kommunikationskanaler.  
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“Jag har aldrig reflekterat över det men nu när du säger det så är kanske tanken 
att det ska påverka deras arbetsgivarvarumärke då de har olika karaktärer, 
olika kön, olika åldersgrupper men jag tänker aldrig på det. Jag tänker bara att 
de visar upp en produkt och ett pris och det är ett häftigt sätt att marknadsföra 
sig på.”  

(Respondent 10 om ICA Gruppens reklamfilmsserie.) 
 
I samtalen om ICA Gruppens marknadskommunikation lyfte en del respondenter fram 
reklamutskicken de fick i hem brevlådan på grund av att de har ett bankkort från ICA 
Banken eller på något sätt är medlemmar hos ICA. Majoriteten av respondenterna 
tyckte bara att dessa reklamutskick var irriterande och slängde dessa direkt utan att läsa 
i dem. Resterande respondenter som talade om reklamutskicken ansåg att dessa gav en 
tydlig bild gällande extrapriser och kunde även ge tips på recept som de ansåg vara 
användbara. Detta gav dock inte på något sätt en bild över hur ICA Gruppen är som 
arbetsgivare. En annan del av ICA Gruppens marknadskommunikation som alla 
respondenter lyfte fram var deras kommunikation på sociala medier, då speciellt 
Facebook. Denna marknadskommunikation ansågs som specifik från butik till butik då 
många av respondenterna uppfattade att många av butikerna hade en egen Facebook-
sida där de kommunicerar sina produkter och eventuella extrapriser. 
 
Som följd av ICA Gruppens marknadskommunikation lyfte majoriteten av 
respondenterna fram hur mun till mun har påverkat deras bild av ICA Gruppen som 
arbetsgivare. Flertalet av respondenterna kände någon som arbetade eller hade arbetat 
inom koncernen ICA Gruppen, då främst med något form av butiksarbete. Dessa 
respondenter hade enbart hört positiva saker om hur det är att arbeta inom ICA Gruppen 
men då de associerade det med butiksarbete var det inget de var intresserade av att 
arbeta med i framtiden. Dock var alla respondenter överens om att mun till mun var det 
bästa sättet att skapa en rättvis bild av hur en arbetsplats fungerar och hur en 
arbetsgivare är. Detta då de känner mer tillit till de vänner och bekanta som berättar om 
sina egna erfarenheter av arbetsgivaren än den kommunikation som riktar sig direkt till 
konsumenterna. Respondenterna lyfte också fram att de dagligen får massa information 
kommunicerat till sig vilket gör att de tycker det blir svårt att sortera ut den information 
som är relevant och trovärdig.  
 
Andra har lyckats bättre 
 
Vetskapen hos respondenterna gällande ICA Gruppen som arbetsgivare är låg, vilket de 
var tydliga med. Flertalet respondenter lyfte istället fram andra företag som de ansåg 
hade ett starkt arbetsgivarvarumärke. Även om dessa företag inte verkade i en bransch 
som respondenterna i huvudsak var intresserade av så menade de att dessa företag ändå 
var tilltalande som arbetsplats, “Branschen kanske inte intresserar mig fullt ut, men 
företaget verkar nice att jobba på” förklarade respondent 6 i samband med frågan om 
denne skulle kunna tänka sig att arbeta på ICA Gruppen. Varför respondenterna ansåg 
att dessa företag hade ett starkt arbetsgivarvarumärke förklarades med att företaget har 
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ett rykte om sig som en attraktiv arbetsgivare. Med andra ord menar respondenterna att 
andra företag har lyckats väldigt bra att förmedla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 
eftersom de kan tänka sig att arbeta i företaget även om branschen inte är det som 
intresserar dem mest.  
 
Respondenterna vill att arbetsgivaren ska vara mer aktiv på sociala medier för att lättare 
komma i kontakt med företagen. Alla respondenter är överens om att sociala medier är 
en del av deras vardag, därför känns denna kanal som en naturlig del i respondenternas 
liv. Ett antal respondenter berättar att det vore intressant om fler företag kommunicerade 
mer via sociala medier och visade mer “bakom-kulisserna-bilder” för att ge en bättre 
bild av vad medarbetarna gör på arbetet.  
 
En av respondenterna nämner att arbetsmarknadsdagar är ett bra sätt för företag att visa 
upp sig inför potentiella medarbetare, på så sätt blir det mer personligt och personer får 
således möjlighet att skapa sig en egen uppfattning kring företaget. Genom dessa 
erfarenheter får personerna erfarenheter gällande företaget som de kan förmedla vidare 
till personer i deras närhet. Respondenten menar att det personliga mötet gör ett stort 
intryck av hur företaget verkar som arbetsplats. Respondenterna vill att företag som 
försöker nå ut till potentiella arbetstagare bör anpassa sina annonser så att de känns mer 
riktade till dem. De menar att en arbetsgivare automatiskt känns mer attraktiv om de kan 
väcka deras intressen, genom en personlig touch och skräddarsydda annonser.  
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5.0 Analys 

 
Gap mellan profil och image 
De värderingar respondenterna söker hos en optimal arbetsgivare är framför allt en platt 
organisation, kreativ arbetsmiljö, öppen kommunikation, internationella 
karriärsmöjligheter och personlig utveckling. Respondenterna menade dock att de hade 
dålig vetskap om vad studiens exempel ICA Gruppen kan erbjuda och om det matchar 
det som de efterfrågar.  Enligt vad ICA Gruppen däremot kommunicerar i sin profil på 
hemsidan om vad de kan erbjuda som arbetsgivare överensstämmer flera av 
värderingarna med respondenternas. Backhaus (2004) menar att företag måste lyckas 
kommunicera ut sin profil som arbetsgivare för att en attraktiv image ska skapas hos de 
potentiella arbetstagarna. Vidare skriver Rao, Agarwal och Dahlhoff (2004) att det inte 
räcker att enbart kommunicera ut sin profil, profilen måste också överensstämma med 
de värden som de potentiella arbetstagarna efterfrågar. Berthon, Ewing och Hah (2005) 
och Parment och Dyhre (2009) förklarar ifall potentiella arbetstagare inte vet om att en 
arbetsgivare kan erbjuda de värderingar som de efterfrågar eller om de har bilden av att 
arbetsgivaren inte kan erbjuda dessa värderingar kommer det att påverka 
arbetsgivarvarumärket negativt (Moroko & Uncles, 2008). Både Dutton, Dukerich och 
Hurquail (1994) samt Knox och Freeman (2006) hävdar att företag behöver arbeta både 
internt och externt med sin marknadskommunikation för att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke, Grönroos (2015) tillägger att dessa delar måste integreras för att 
skapa en trovärdighet hos mottagaren och har då större möjlighet att påverka 
uppfattning gällande arbetsgivarvarumärket (Chhabra & Sharma, 2014; Parment, 2007).  
   
Trovärdighet skapas internt 
Alla respondenter var överens om att den mest trovärdiga källan för att skapa sig en 
uppfattning om arbetsgivarvarumärket är genom mun till mun kommunikation, speciellt 
från familj, vänner och bekanta. Majoriteten av respondenterna menade att deras bild av 
exempelföretaget ICA Gruppen som arbetsgivare har formats främst genom denna typ 
av kommunikation. Grönroos (2015) förklarar mun till mun kommunikation som en 
oplanerad kommunikation då företag inte själva kan styra över när och vad som 
kommuniceras gällande arbetsgivarvarumärket. Lievens och Highhouse (2003) menar 
att oplanerade kommunikationer, som exempelvis mun till mun, forum på internet eller 
nyheter, är mer trovärdigt än det som företag själva kommunicerar ut, vilket resulterar i 
att denna typ marknadskommunikation har en större inverkan på hur potentiella 
arbetstagare uppfattar ett arbetsgivarvarumärke. En möjlighet för företag att påverka 
vad som förmedlas i de oplanerade kommunikationerna är att arbeta med den interna 
marknadskommunikationen, då Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) förklarar att 
befintliga medarbetare som är nöjda, trivs på arbetsplatsen och står bakom företagets 
värderingar kommer att kommunicera en positiv och rättvis bild av arbetsgivaren. På så 
sätt får arbetsgivaren möjlighet att förmedla en bild av arbetsplatsen i syfte att attrahera 
potentiella arbetstagare (Tavassoli, 2008; Chhabra & Sharma, 2014).  
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Enligt Backhaus och Tikoo (2004) leder en hög lojalitet gentemot arbetsgivaren bland 
de anställda till en högre produktivitet, men det finns även tydliga kopplingar mellan de 
anställdas lojalitet till arbetsgivaren och potentiella arbetstagares associationer. De som 
känner lojalitet till företaget kommer att förmedla en positiv mun till mun 
kommunikation utåt, vilket har en stor påverkan på potentiella arbetstagares 
associationer. Detta ökar arbetsgivarens attraktionskraft, vilket är en stor fördel vid 
rekrytering (Chhabra & Sharma, 2014; Parment & Dyhre, 2009).  
 
Extern marknadskommunikations påverkan  
Något som lyftes fram under intervjuerna var att respondenterna upplever att 
majoriteten av exempelföretaget ICA Gruppens marknadskommunikation är riktad mot 
dem som konsumenter och inte som potentiella arbetstagare. Detta medför att 
respondenterna upplever att marknadskommunikationen fokuserar till stor del på 
produkter och priser i syfte att öka försäljningen. Respondenterna ansåg att detta 
budskap främst kommuniceras genom två traditionella kanaler anpassade mot 
konsumenter, tv-reklam och reklamutskick i brevlådan. Dahlén och Lange (2007) menar 
på att företags externa marknadskommunikation behöver anpassas efter vilken 
målgrupp den riktar sig till eftersom detta kommer att påverka målgruppens 
mottaglighet. En marknadskommunikation som är direkt riktad till konsumenter 
kommer inte i samma utsträckning att påverka hur de ser på företaget som arbetsgivare 
som en marknadskommunikationen som är riktad mot potentiella arbetstagare (Parment, 
2015).  
 
Enligt Sokro (2012) och Sengupta, Bamel och Singh (2015) ska budskapet i 
marknadskommunikationen innehålla information som gör att en arbetsgivare utmärker 
och urskiljer sig mot sina konkurrenter (Hansson, 2005). I arbetet med sitt 
arbetsgivarvarumärke ska ett företag inte endast fokusera på försäljning av sina 
produkter, utan även försöka visa på hur det är på arbetsplatsen. Om informationen 
uppfattas som sanningsenlig, emotionell och arbetsgivarens kärnvärden förmedlas är 
chansen större att målgruppens associationer blir positivare gentemot 
arbetsgivarvarumärket (Chhabra & Sharma, 2011; Priyadarshi, 2011; Alniacik & 
Alniacik, 2012).    
 
Respondenterna berättar att de är tillgängliga i flera kanaler, dock är de kritiska till 
reklamutskick då det börjar bli omodernt, de nämner också att de tittar på tv allt mindre. 
Kanalen som marknadskommunikationen förmedlas genom behöver anpassas efter den 
specifika målgruppen och budskapet (Dahlén & Lange, 2007; Parment, 2015). 
Respondenterna föredrar att nås via de kanaler som de använder sig av dagligen, vilket 
är mer digitala kanaler. Dahlén och Lange (2007) påpekar vikten av att företag måste 
vara medvetna om vilken kanal deras målgrupp befinner sig på, mottagligheten för 
målgruppen kan vara hög och budskapet rätt även om kanalen är fel. Fel val av kanal 
kan leda till att potentiella arbetstagare får en sämre bild av arbetsgivaren och 
målgruppen vänder sig till konkurrenter istället (Chhabra och Sharma, 2014).  
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Även den externa marknadskommunikationen har en påverkan gällande hur 
arbetsgivarvarumärket associeras (Backhaus & Tikoo, 2004), men för att skapa goda 
förutsättningar för att påverka dessa associationer i önskad riktning behöver den vara 
anpassad till en specifik målgrupp och överensstämma med den interna 
marknadskommunikationen förklarar Alniacik och Alniacik (2012). Även om 
målgruppen är definierad som potentiella arbetstagare garanterar det inte en påverkan 
gällande uppfattningen av arbetsgivarvarumärket eftersom budskapet och kanalen har 
en betydande roll så behöver även dessa anpassas (Botha, Bussin & De Swardt, 2011; 
Mokina, 2014).  
 
Det externa bekräftar det interna 
Flertalet respondenter associerade studiens exempel, ICA Gruppen, med de ICA-butiker 
som finns runt om i Sverige, då de har följt med sina föräldrar och handlat där sedan de 
var små. Detta har bidragit till att de endast associerar ICA Gruppen med 
livsmedelsbutiker och inte de andra delarna av koncernen vilket har resulterat i att ICA 
Gruppen inte anses ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Ambler och Barrow (1996) 
beskriver att arbetsgivarvarumärkets stryka beror på de funktionella, ekonomiska och 
psykologiska fördelar som de potentiella arbetstagarna associerar med företaget som 
arbetsgivare. De tidigare erfarenheter och upplevelser respondenterna har av exemplet 
ICA Gruppen gör att de associerar att arbeta inom ICA Gruppen med att sitta i kassan 
eller annat butiksjobb vilket inte överensstämmer med de ambitioner respondenterna har 
efter sina universitetsstudier. Grönroos (2015) beskriver att interaktioner skapar 
erfarenheter som senare leder till en referens av hur något är. Detta påverkar i sin tur 
förväntningarna vid nästa interaktion med företaget.  
 
Backhaus och Tikoo (2004) tillsammans med Mokina (2014) förklarar att byggandet av 
arbetsgivarvarumärket startar med marknadskommunikationen, att företag ska försöka 
skapa attraktiva associationer gentemot sig själva som arbetsgivare hos den specifika 
målgruppen. Utifrån det Grönroos (2015) diskuterar gällande interaktion och tidigare 
erfarenheter så blir den interna marknadskommunikationen en viktig del i byggande av 
arbetsgivarvarumärket då de intryck en potentiell arbetstagare får från företaget och 
dess anställda blir en del av hur arbetsgivarvarumärket uppfattas. Vid regelbundna 
fysiska interaktioner är den externa marknadskommunikationen därför inte av lika stor 
vikt i arbetet med arbetsgivarvarumärket. Den externa marknadskommunikationen 
fungerar istället som en bekräftelse av den interna marknadskommunikationen i syfte att 
skapa en högre trovärdighet av arbetsgivarvarumärket vilket också Tavassoli (2008) 
poängterar.    
 
Långsiktig strategi 
Enligt vad Backhaus och Tikoo (2004) förklarar i arbetet med arbetsgivarvarumärket 
behöver företag arbeta både med den interna och externa marknadskommunikationen 
för att kunna påverka hur potentiella arbetstagare associerar arbetsgivaren. Balmer 
(2001) och Chhabra och Sharma (2014) förklarar att identiteten och kulturen i en 
organisation formas med hjälp av den interna marknadskommunikationen, vilket i sin 
tur främjar medarbetarnas lojalitet som sedan påverkar potentiella arbetstagares 
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associationer (Chhabra & Sharma, 2014; Parment & Dyhre, 2009). Tillsammans med 
lojaliteten från medarbetarna förklarar Kotras (2010) att trovärdigheten således blir 
högre för den externa marknadskommunikationen som ett företag använder för att 
stärka sitt arbetsgivarvarumärke, då påverkan gällande potentiella arbetstagares 
associationer blir bättre om den kan förstärkas genom mun till mun kommunikation från 
personer som kan berätta hur det verkligen är hos arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 
2004). Enligt Priyadarshi (2011) och Backhaus och Tikoo (2004) behöver en 
arbetsgivare förmedla sitt kärnvärde i marknadskommunikationen med en långsiktig 
strategi. Moroko och Uncles (2008) förklarar att ett kontinuerligt arbete med 
marknadskommunikationen kan ge konkurrensfördelar i form av ett starkare 
arbetsgivarvarumärke. Backhaus (2004) menar att för att marknadskommunikationen 
ska kunna påverka över potentiella arbetstagares uppfattning om arbetsgivarvarumärket 
måste det finnas en målinriktad och långvarig strategi.  
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6.0 Slutsats 
 
De potentiella arbetstagarnas uppfattning om arbetsgivarvarumärket påverkas främst av 
den interna marknadskommunikationen eftersom det är genom denna som starkast 
associationer skapas. Genom associationerna formas sedan uppfattningen om 
arbetsgivarvarumärket. En uppfattning om arbetsgivarvarumärket som överensstämmer 
med hur företaget vill framstå skapar en attraktionskraft till arbetsgivaren från de 
potentiella arbetstagarna. Detta kan uppnås genom att arbeta med den interna 
marknadskommunikationen då det kan generera i oplanerad kommunikation till 
potentiella arbetstagare. Denna typ av kommunikation har en hög trovärdighet och 
påverkar associationerna gentemot arbetsgivaren, således påverkas också uppfattningen 
av arbetsgivarvarumärket. Har den potentiella arbetstagaren inga associationer med 
arbetsgivaren sedan tidigare finns det möjlighet att den externa 
marknadskommunikationen kan påverka uppfattningen om arbetsgivarvarumärket. Men 
om det redan finns associationer och en bild av arbetsgivaren kommer den externa 
marknadskommunikationen ha en högre påverkan om den bekräftar vad den interna 
marknadskommunikationen tidigare har kommunicerat. 
 
Om en arbetsgivare inte arbetar med sin interna marknadskommunikation kan det 
resultera i att potentiella arbetstagare får missvisande information av källor med hög 
trovärdighet som bidrar till associationer som inte stämmer överens med hur 
arbetsgivaren vill framstå. Även om den externa marknadskommunikationen har 
anpassats till potentiella arbetstagare kommer den ha en låg påverkan på uppfattningen 
av arbetsgivarvarumärket om den interna marknadskommunikationen förmedlar annan 
information. Detta resulterar i ett gap mellan profil och image vilket kan medföra att 
potentiella arbetstagare inte känner samma attraktionskraft till arbetsgivaren. Storleken 
på gapet mellan profil och image beror på hur integrerad den interna och externa 
marknadskommunikationen är.   
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7.0 Bidrag 
 
Teoretiskt bidrag 
 
Studiens resultat tyder på att det finns kopplingar mellan hur den interna och externa 
marknadskommunikationen påverkar uppfattning om arbetsgivarvarumärket. Backhaus 
och Tikoo (2004) menar att lojaliteten bland anställa gentemot en arbetsgivare är 
resultatet av ett företags identitet och kultur vilket i sin tur påverkar produktiviteten hos 
ett företag. Denna studie visar på att lojaliteten, som skapas genom den interna 
marknadskommunikationen, också påverkar utomståendes associationer gentemot 
arbetsgivaren vilket i sin tur påverkar uppfattningen om arbetsgivarvarumärket. Den 
externa marknadskommunikationen verkar mer som en förstärkning av de associationer 
som förmedlas genom den interna marknadskommunikationen. 
 
Praktiskt bidrag 
 
I enlighet med denna studie kan företag skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom 
att arbeta med sin interna marknadskommunikation. Det är viktigt att som arbetsgivare 
börja med sin marknadskommunikation internt för att skapa positiva associationer utåt 
då det är den mest trovärdiga informationskällan. Sedan använda sin externa 
marknadskommunikation som ett verktyg för att bekräfta och förstärka den interna 
marknadskommunikationen.  
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8.0 Framtida forskning 

 
Detta har varit en studie för att skapa förståelse för relationen mellan 
marknadskommunikationen och uppfattningen av arbetsgivarvarumärket ur potentiella 
arbetstagares perspektiv. Resultatet av studien visade på olika aspekter som har en 
påverkan på uppfattningen, genom att forska vidare kring dessa aspekter kan det skapas 
en djupare förståelse för hur de mer detaljerat påverkar.  
 
Vid vidare forskning kan en arbetsgivares perspektiv också vara relevant för att utöka 
förståelsen kring ämnet och se aspekterna ur flera synvinklar. Detta kan bidra till att 
forskarna lättare kan ta fram förbättringsförslag/förändringsförslag för att påverka 
storleken av gapet mellan profil och image när de förstår både arbetsgivare och 
potentiella arbetstagares perspektiv. 
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9.0 Reflektion 

 
Att ha med ICA Gruppen som ett exempelföretag har underlättat för studien vid 
intervjuerna, det har bidragit till att respondenterna har haft ett företag att relatera sina 
svar till. Detta har i sin tur bidragit till en djupare förståelse, men om studien hade 
använt sig av flera företag som exempel skulle det möjligen lett till att respondenterna 
svarat annorlunda. ICA Gruppen ansågs, av respondenterna, ha ett svagt 
arbetsgivarvarumärke. Genom att kombinera ICA Gruppen med andra exempelföretag 
som uppfattas ha ett starkare arbetsgivarvarumärke hade möjligen andra aspekter 
gällande marknadskommunikationens påverkan lyfts under intervjuerna.    
 
Studiens respondenter var alla universitetsstudenter och nära sin examen. Ett annat urval 
skulle förmodligen medfört andra svar då respondenternas livssituation hade sett 
annorlunda ut, haft andra värderingar och tidigare erfarenheter hade associerats 
annorlunda. Respondenterna i denna studie är studenter och har inte samma erfarenhet 
som personer som har varit i arbetslivet en längre tid, kanske hade dessa personer gett 
andra svar under intervjuerna.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Frågorna nedan har utgått ifrån operationaliseringen, men anpassats och 
omformulerats med det valda exemplet ICA Gruppen för att underlätta för respondenten 
under intervjun. Inledande frågor har även nyttjas för att kunna hjälpa till respondenten 
att få en bättre ingång i det valda ämnet. Intervjun avslutades med att intervjuaren 
berättade om vilka delar ICA Gruppen verkar i. 
 

1. När du hör varumärke, vad tänker du på då? 
2. När du hör arbetsgivarvarumärke, vad tänker du på då? 
3. Hur ser din optimala arbetsgivare ut? (Värderingar, attribut etc.) 
4. Vad har du för bild av ICA Gruppen? 
5. Hur uppfattar du ICA Gruppen som arbetsgivare? 
6. Skulle du vilja arbeta på ICA Gruppen, varför/varför inte? 
7. Passar ICA Gruppen in på bilden av en optimal arbetsgivare? 
8. När du tänker på ICA Gruppens marknadskommunikation, vad tänker du på då? 
9. Hur har ICA Gruppens marknadskommunikation påverkat din bild av företaget 

som arbetsgivare? 
10. Vilka arbetstagare tror du ICA Gruppen vill attrahera? 
11. Tilltalar innehållet i ICA Gruppens marknadskommunikation dig? Varför/varför 

inte? 
12. Genom vilken kanal/kanaler tar du främst del av ICA Gruppens 

marknadskommunikation? 
13. Om du fick välja, skulle du vilja ta del av informationen genom någon annan 

kanal? Om ja, vilken? 
14. Vilka delar i deras marknadskommunikation har påverkat din bild? 
15. Har din bild av ICA Gruppen påverkats av andra faktorer än 

marknadskommunikationen? Vilka och på vilket sätt? 
16. När du söker upp en arbetsgivare, hur vill du främst ta del av informationen? 

 
 

 


