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Abstract
The use of social media has during the last couple of years increased and is now a
major part of most of the organizations marketing strategies. But how does this fit
with the Employer Branding strategies? And how does this affect the
organizational attractiveness as an employer? These were two of the questions we
wanted to examine and analyze. In order to answer these questions, we conducted
interviews with six different companies divided into 3 subgroups. The intention of
this was to get a wider perspective of how the implementation of social media in
the Employer Branding could work. And could this change the recruitment
process?
What we could see afterwards is that more time is spent on taking references
online through social media sites. Some say it is more honest than the traditional
references that the candidate got to choose. Other conclusions that we could find
was that it is important to use social media in todays market but it is crucial to use
it in a proper way. Companies must form a strategy based on their Employee
Value Proposition in order to reach the wanted receivers using social media. It is
also important that the Employee Value Proposition is based on the companies’
corporate values.

Nyckelord
Employer Branding, attractiveness, sociala medier, rekrytering, retention,
arbetsgivarvarumärke
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Förord
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till samtliga inblandade som gjort det
möjligt för oss att ta fram denna uppsats.
Vi vill rikta ett extra tack till vår handledare Mårten Hugosson som har handlett
och väglett oss genom den snåriga stig uppsatsskrivandet har visat sig vara. Vi vill
ödmjukast tacka alla respondenter som tagit sig tid och medverkat. Slutligen vill vi
tacka de opponenter som gett oss konstruktiv kritik under resans gång vilket har
bidragit till att uppsatsen är som den är idag.
Borlänge 2016-05-30
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Sammanfattning
Titel: Employer Branding och sociala medier – den moderna tidens ARUBA
Författare: Daniel Weiderstål och Marcuz Källqvist
Handledare: Mårten Hugosson
Examinator: Karl W Sandberg
Program: Högskolan Dalarna, Personal- och arbetsliv, vårterminen 2016
Ämne: Examensarbete för kandidatexamen inom Personal- och arbetsliv, 15 hp
Nyckelord: Employer Branding, attractiveness, sociala medier, rekrytering,
retention, arbetsgivarvarumärke
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att som
arbetsgivare skapa attraktivitet genom arbete med Employer Branding och hur det
utförs inom utvalda svenska organisationer. Detta speciellt med avseende på hur
sociala medier används som verktyg och hur detta påverkar rekryteringsprocesser
Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär där vi utfört en fallstudie. Sedan har
det empiriska materialet analyserats med den utvalda litteraturen
Empiri: Den empiriska datainsamlingen har utförts i form av sex
semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna representerar sex olika
organisationer inom tre olika sektorer; tjänsteproducerande, varuproducerande
samt landsting
Slutsats: Studiens slutsats är att analyserade svenska organisationer använder
sociala medier i sitt arbete med Employer Branding och för att attrahera
kompetens. Hur detta utförts skiljer sig dock mellan organisationerna som deltog.
Dessutom betonas inledningen och avslutningen av kompetensförsörjningen och
att det är viktigt att lägga vikt vid dessa delar för att skapa konkurrensfördelar i
arbetet med Employer Branding. Organisationer i Sverige måste också utforma en
konkret strategi i sitt arbete med Employer Branding med syfte att
kommunikationen via sociala medier når ut till den önskade målgruppen.
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1. Inledning
I uppsatsens inledningskapitel kommer en bakgrund av forskningsområdet att
redovisas. Ytterligare finns en problemdiskussion med syfte att klargöra för
uppsatsens problemformulering och syfte.
1.1 Bakgrund
En viktig faktor i dagens arbetsmarknad är att marknadsföra sig som en attraktiv
arbetsgivare för att kunna konkurrera. Denna faktor handlar om att stärka sitt
arbetsgivarvarumärke med syfte att potentiella arbetstagare ska känna attraktivitet
gentemot arbetsplatsen och arbetsgivare, vilket definieras som Employer
Branding. Employer Branding har en viktig roll för organisationer i syftet att locka
ny kompetens till organisationen. (Backhaus & Tikoo, 2004)
Ambler och Barrow (1996) har definierat Employer Branding som;
”the package of functional, economic and psychological benefits provided by
employment and identified with the employing company”.
Arbetsmarknaden idag karaktäriseras av en ständig kamp mellan organisationer i
jakten efter kompetens och talang (Collins & Han, 2004). Organisationens
medarbetare förklaras av Backhaus och Tikoo (2004) som organisationens
viktigaste resurs för att skapa konkurrenskraft. Det har blivit allt viktigare att som
organisation söka efter arbetstagare som utöver kompetens även delar värderingar
som ligger i linje med organisationens. Det är medarbetarna som ska kunna
representera organisationen och agera som organisationens ansikte utåt. Som ett
resultat av detta har det blivit alltmer viktigt att rekrytera rätt kompetens vilket
innebär att det är av relevans att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke, även benämnt
Employer Brand. Detta för att kunna attrahera just den kompetens som eftersöks
(Backhaus & Tikoo, 2004). I syfte för att en organisation ska kunna skapa denna
attraktion som arbetsgivare är det därför en viktig faktor att ha en utformad strategi
där Employer Branding blir nyckelbegreppet till att uppnå just detta (Chhabra &
Sharma, 2001).
Samhällets framväxt mot en digitaliserad värld och användandet av sociala medier
har gett nya möjligheter för informationsinsamling och spridning av både
privatpersoner och organisationer Detta behandlar information så som ålder, kön,
etnicitet och individuella värderingar och åsikter. För att få den information som
benämns ovan har tidigare inneburit att det krävs ett fysiskt möte mellan berörda
individer (Slovensky & Ross, 2012). En anledning till varför denna framväxt har
blivit så betydande är på grund av att sociala medier är tidseffektiv och tillgänglig
för alla. Sociala medier beskrivs även som ett användbart verktyg för privat och
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professionellt bruk eftersom den kräver låg ansträngning för att kunna skapa sig en
bild av potentiella arbetstagare (McGrath, 2012).
De som presenteras tidigare stärker dessutom tillämpningen av sociala medier
inom arbetslivet vilket skapar ett nytt förhållningssätt för organisationer att
attrahera kompetens. Detta kan resultera i att sociala medier så som LinkedIn och
Facebook blir ett alltmer viktigt verktyg till att attrahera önskvärd kompetens då
studier visar att ett mer digitaliserat arbetssätt anses som mer effektivt (Parry &
Tyson, 2008). Denna framväxt bevisas genom att sociala medier är ett effektivt
verktyg för att hitta kompetens genom snabba sökningar för information om
arbetssökande samt skapa underlag för beslut som berör bland annat
rekryteringsprocessen (Slovensky & Ross 2012). Slovensky och Ross (2012)
poängterar också att samhällets framväxt har inneburit att användandet av sociala
medier i organisationens arbete med kompetensförsörjning är en viktig del för att
attrahera önskad kompetens.
Det finns också beskrivningar kring de organisationer som inte använder sociala
medier i sitt arbete med att attrahera kompetens. Bland annat menas det att dessa
organisationer kan riskera att få negativa konsekvenser i sitt arbete med Employer
Branding, till exempel tappa antalet ansökningar till en utannonserad tjänst eller
inte nå ut till den kompetens som anses vara värdefull för organisationen. Det
motiveras eftersom många arbetssökande tar för givet att organisationer redan
existerar på Internet och sociala medier. (Hunt, 2010)
1.2 Problemdiskussion
Det som är av intresse för denna uppsats är att se hur utvalda svenska
organisationer förhåller sig till Employer Branding och sociala medier. Utöver
detta så är även sociala mediers påverkan i arbetet kring rekrytering och
kompetensförsörjning intressant. Användandet av sociala medier växer för varje år
vilket Zide, Elman och Shahani-Denning (2014) och Caers och Castelyns (2010)
visar i sina studier. Genom användandet av sociala medier går det att se fördelar då
arbetsgivarens nätverk vidgas. Det är lättare att ta referenser då individen, specifikt
i LinkedIn, ser gemensamma kontakter och att det genom dessa går att få en bättre
bild av kandidaten än att enbart skulle gå på de uttalade referenserna i ett
traditionellt CV. Nackdelar som däremot går att se är att den smidiga
informationsinsamlingen kan resultera i att en arbetsgivare snabbt kan skapa en
egen bild av kandidaten baserat på information och bildval som en arbetssökande
har förmedlat via sociala medier. (Caers & Castelyns, 2010)
Zide et al. (2014) tar också upp ett problem för organisationer som arbetsgivare
eventuellt inte är medvetna om. Anställda som är aktiva på sociala medier
uppmärksammas om andra lediga tjänster via exempelvis LinkedIn. Det kan leda
till passivt arbetssökande genom ett konstant flöde av jobbannonser. Det kan
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resultera i att medarbetare uppmärksammas och attraheras av andra organisationer
vilket medför att den ursprungliga organisationen förlorar kompentens. Om
organisationer proaktivt arbetar med att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är
hypotesen att fler kandidater söker sig i större utsträckning till organisationen och
dessutom underlättar arbetet med behållandet av kompetens inom organisationen.
Det viktigt att organisationer kan förhålla sig till Herzbergs tvåfaktorsteori
(Randolph, 2005) gällande behållande av arbetskraft och skapandet av motivation
på arbetsplatsen. Detta motiveras genom att anställda kan lockas att söka sig till
andra organisationer som har starkare Employer Brand. Sociala mediers påverkan i
detta är att medarbetare kan hitta andra organisationer tidigare och enklare än hur
det tidigare sett ut. Dock bör en vara införstådd med att en annons på exempelvis
LinkedIn i sig inte är ett direkt hot mot organisationens arbete med att behålla
arbetskraft. För att det ska bli ett hot krävs det att organisationen bakom annonsen
ses som attraktivt (Backhaus, Stone & Heiner, 2002).
1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att som arbetsgivare
skapa attraktivitet genom arbete med Employer Branding utförs i organisationer i
Sverige. Detta speciellt med avseende på hur sociala medier används som verktyg
och hur detta påverkar rekryteringsprocesser.
1.4 Frågeställningar
Denna uppsats kommer att genomsyras av följande frågeställningar:
1. Arbetar analyserade svenska organisationer aktivt med Employer Branding via
sociala medier? Och i så fall hur?
2. Hur arbetar analyserade svenska organisationer med att attrahera kompetens
genom sociala medier?
3. Hur påverkas analyserade svenska organisationers rekryteringsprocess genom
detta arbetssätt?
4. Skiljer sig arbetet med Employer Branding via sociala medier som verktyg
beroende på sektor? Och i så fall hur?
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1.5 Centrala begrepp
Här presenteras en kort definitionsförklaring till begrepp och modeller som
används i uppsatsen.
Employer Branding – arbetsgivarmarknadsföring; hur organisationer uppfattas
som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och förflutna medarbetare
Employer Brand – tidigare nämnd som organisationens arbetsgivarvarumärke
Attractiveness - Ett mått för hur arbetsgivare attraherar sig mot interna samt
externa parter
Retention - Behållande av arbetskraft; hur organisationer väljer att arbeta för att
behålla kompetens inom organisationen
ARUBA - Modell inom kompetensförsörjning; avser att kompetens behandlas inom
olika steg; Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla
Employee Value Proposition - Är balansen av belöningar och förmåner som riktas
mot de anställda i utbyte mot deras prestationer på arbetsplatsen; förkortas EVP
Externa parter - De individer som inte har organisationen som arbetsgivare men
som är av intresse för antingen organisationen eller vice versa
Interna parter - De individer som på något sätt finns inom organisationen
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1.6 Disposition

Dispositionen för uppsatsen kommer följas enligt ovanstående bild. Inledningsvis
börjar uppsatsen med ett inledningskapitel där bland annat bakgrund och
problemdiskussion av ämnet kommer att förklaras. Sedan följs detta upp av
uppsatsens syfte och en problemformulering med frågeställningar. Efter kommer
en metodbeskrivning där uppsatsens utförande redovisas. Sedan följer teorikapitlet
som fokuserar på rubrikerna; Employer Branding och attractiveness, sociala
medier, rekrytering och retention. Detta följs sedan upp av empirikapitlet som
består av de insamlade intervjuer som utförts för denna uppsats. Avslutningsvis för
respektive tema kopplas teori och empiri ihop i en analys. Slutligen kompletteras
resultatet med ett kapitel kring diskussion och slutsatser samt förslag på vidare
forskning och till sist referenser och bilagor.

11

2. Metod
Detta avsnitt syftar till att presentera hur studien har utförts. Till en början
redovisas uppsatsens forskningsansats samt val av forskningsmetod. Det följs av
en beskrivning för uppsatsens val av respondenter och hur datainsamlingen gått
till. Avslutningsvis presenteras uppsatsens tolkningsarbete, diskussion kring
validitet och reliabilitet samt förhållningssättet till induktivt och deduktivt
resonemang. Utöver det presenteras uppsatsens forskningsetik. Varje val och
överväganden kommer genom hela avsnittet att redogöras.
2.1 Kvalitativ forskningsmetod
Uppsatsen karaktäriseras av en kvalitativ forskningsmetod, detta eftersom syftet är
att studera respondenternas individuella erfarenheter och åsikter. Den utmärks av
en öppen interaktion mellan forskare och respondent där forskaren syftar till att
förstå̊ vad individen vill förmedla och deras upplevelser kring sin situation. Därför
anses det att kvalitativ metod lämpar sig till att kunna besvara uppsatsens syfte.
Kvalitativ forskning utmärker sig genom att deltagarna återger sina åsikter och
synsätt fritt från de förutfattade meningar som forskarna har. Denna typ av
forskning täcker in delar som andra samhällsvetenskapliga forskningsmetoder har
svårigheter med att behandla genom att studera de mänskliga omständigheterna
som uppstår i sociala situationer. Detta synsätt uppfyller en funktion genom
strävan mot önskan att besvara händelser och aktioner genom begrepp. (Yin, 2013)
Då det finns en förförståelse för Employer Branding och en kännedom om hur pass
brett ämnet är skapas hypotesen att det insamlade datamaterialet kommer att ha en
stor variation. Organisationer arbetar olika och kommer ha olika utvecklingskurvor
inom ämnet, därför lämpar sig en kvalitativ studie eftersom syftet är att bygga
empirin på respondenternas personliga erfarenheter och upplevelser (Yin, 2013).
Det är viktigt som forskare att inte låta det empiriska materialet hota den
individuella bilden av forskningsområdet utan att låta empirin tillgodoses och
sedan tillämpa det som underlag för vidare forskning. Det går att dra paralleller till
den så kallade hermeneutiska spiralen. Den beskriver att den kunskap som
existerar kan utvecklas. Det betyder att individen aldrig är helt färdiglärd. Den
hermeneutiska spiralen beskriver samband mellan olika företeelser som sedan
binds ihop till en helhet. Det syftar till att helheten blir tydligare och senare kan
resultera i förmågan att kunna se företeelserna på ett nytt sätt som kan frambringa
nya kunskaper kring forskningsområdet. (Denscombe, 2009)
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Figur 1. Den hermeneutiska spiralen. Beskriver hur individen aldrig är färdiglärd
utan ny kunskap konstant växer fram i samband med dialoger och tolkningar.
Sammanfattningsvis anses den hermeneutiska spiralen, Figur 1, vara en ansats som
lämpar sig för att arbeta efter i uppsatsen med motivering att uppsatsens syfte är att
jämföra organisationer i Sverige med varandra kring hur de arbetar med att skapa
attraktivitet i sociala medier genom Employer Branding. Efter datainsamlingen är
syftet att sedan dra paralleller med tidigare forskning som har utförts i
internationella studier vilket skapar en hermeneutisk spiral eftersom nytt material
kring forskningsområdet binds ihop med tidigare material.

2.2 Fallstudie
Vad som kännetecknar en fallstudie är att den fokuserar på̊ att studera en
undersökningsenhet. Fallstudie ger möjligheter att få ett djup inom
undersökningsområdet och se fenomen som eventuellt inte har upptäckts annars.
Fokus är belägen på̊ sociala relationer samt processer. När en fallstudie görs går
det att se hur olika faktorer har verkan på varandra och det erfaras också en chans
att se varför ett speciellt resultat uppstår istället för att bara se till vilket resultatet
är. (Denscombe, 2009)
Fallstudier bygger på existerande förhållanden. De organisationer som studeras
existerar på riktigt och är kvar när undersökningen är genomförd. Fördelar som
existerar med att använda sig av fallstudier är att studien kan resultera i flera olika
medel att undersöka fenomenet på̊ . Det går att skifta metoderna för
datainsamlingen samt kan forskaren använda sig av åtskilliga källor. (Denscombe,
2009)
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Baserat på beskrivningen ovan motiveras att fallstudie är lämplig för att besvara
uppsatsens syfte. Detta eftersom syftet är att undersöka hur organisationer i
modern tid arbetar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Som inledningen tar upp
så går det att identifiera att organisationer likt allt annat utvecklas. Genom de steg
samhället tagit mot en mer digitaliserad tillvaro bör även organisationer följa
denna utveckling och anpassa sig efter de rådande förutsättningarna. Uppsatsens
specifika fall blev då att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur dessa
insatser ser ut med anpassning till de sociala medier som anses lämpliga för
ändamålet. För att författarna ska kunna ta in tillräckligt djupt grundad information
krävdes det en tillförlitlig ansats. Detta skapades genom att ge respondenterna tid
att resonera kring svaren helt utan tidsbrist. Under ordnade förhållanden utfördes
intervjuer med respondenterna. Det motiveras att det empiriska materialet inte
hade haft samma bredd och kvalitet genom andra kvalitativa metoder så som
enkäter eller observationer.
Varför fallstudier lämpar sig för att besvara syftet anses för att uppsatsen ämnar
studera fenomenet kring sociala medier och hur organisationer anpassar sig efter
det. Eftersom tre olika sektorer studeras kan det dessutom innebära att det kan
komma att behöva ändras i själva metodutförandet beroende på sektor, vilket
utmärker just fallstudier (Denscombe, 2009).

2.3 Val av respondenter
En kvalitativ intervjuansats karaktäriseras av en icke-standardiserad intervju
eftersom de kräver en hög färdighetsnivå hos deltagaren. Det betyder att
forskningsdeltagaren bör ha en bred kunskap inom området som ska undersökas
samt kunna ha insikt i de teoretiska problem som är bundna med syftet för att
kunna bidra till underlag för datainsamlingen (Kvale & Brinkman, 2014). Därför
har ett strategiskt urval valts för undersökningen. Det betyder att deltagare som
anses kan bidra till goda insikter inom forskningsområdet samt har erfarenhet
kring teorierna har valts ut (Yin, 2013). Den första kontakten till respondenterna
skedde via mail till organisationernas servicedesk där författarna förmedlade
intresset av att komma i kontakt med medarbetare som har arbetslivserfarenhet
kring Employer Branding eller rekrytering. Därefter kom författarna i kontakt med
de medarbetare som ansågs vara lämpliga deltagare för datainsamling. Slutligen
blev sex individer utvalda till respondenter som senare skulle få delta i
datainsamlingen.
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Samtliga respondenter arbetar inom sin organisations HR-avdelning med ansvar
kring organisationens arbete med Employer Branding eller rekrytering.
Respondenterna har dessutom en koppling till organisationens arbete med sociala
medier.
Anledningen till varför de specifika respondenter valts ut är för att få en så pass
givande spridning som uppsatsen behövde vilket innebär att valet att täcka minst
tre olika sektorer valdes. Därför beslutades det att genomföra studien inom tre
sektorer med två deltagare per sektor;
1. Tjänsteproducerande – privata organisationer
2. Varuproducerande – privata organisationer
3. Landsting – offentliga organisationer
Valet av sektorer motiveras genom uppsatsens fjärde frågeställning i syfte att
eventuellt kunna se vilken sektor som har mest nytta av vara attraktiv på sociala
medier som organisation. Underlag för beslut gällande antalet deltagare
motiverades genom att en kvalitativ undersökning ska präglas av individens
upplevelser och egna erfarenheter kring ämnet (Denscombe, 2009; Yin, 2013).
Därför ansågs att fler deltagare inte hade varit avgörande för att besvara
uppsatsens syfte.

2.4 Genomförande av intervjuer
Intervjuguiden (se bilaga 1) var av semistrukturerad variant som bestod av 17
frågor där respondenten uppmanas till att förklara sin individuella arbetssituation.
Utrymme för följdfrågor fanns. Det valdes att genomföra intervjuerna på
respondenternas egna arbetsplats, dels för att undvika det explicita som kan missas
om telefonintervjuer genomförs men också för att genomföra intervjuerna i
deltagarnas naturliga miljö (Kvale & Brinkman, 2014). Samtliga intervjuer
utfördes under en tvåveckorsperiod som var under de två första veckorna i april.
Varje respondent intervjuades enskilt under lugna förhållanden, avskilt från yttre
påverkan, på deras arbetsplats. Vid samtliga tillfällen var det i bokade
konferensrum och även med gott om tid avsatta av respondenterna. Detta bidrog
till ett lugn då både författarna och respondenterna inte påverkades av tidsbrist. De
sex respondenterna är uppdelade i tre kategorier och blev tilldelade en varsin
namnkombination för att behålla respondenternas anonymitet. Nackdelen med
anonymiteten skulle kunna resultera i en lägre tillförlitlighet då det finns en
möjlighet att fabricera datainsamlingen (Denscombe, 2009). Detta finns det en
medvetenhet omkring, men författarnas resonemang kretsar kring att
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tillförlitligheten inte påverkas och att risken för fabricering av datainsamlingen
inte utesluts av en öppenhet av respondenter.
Namnkombinationerna är:
1. Tjänsteproducerande - T1 och T2
2. Varuproducerande - V1 och V2
3. Landsting - L1 och L2
Vidare kommer dessa sex respondenter benämnas utefter sin namnkombination.
För att datainsamlingen ska ha en träffsäkerhet i förhållande till studiens syfte
formulerades en tematisering för att klargöra vilka teman som studien behandlar
samt vad som empirin ska behandla. De huvudsakliga punkterna vid planeringen
av intervjuerna var att få en helhetsbild av syftet med undersökningen, skaffa sig
de förkunskaper som behövdes kring det ämne som behandlas samt att införskaffa
kunskap om olika teorier och intervjutekniker för att sedan kunna avgöra vilka
som passar bäst för att kunna besvara uppsatsens syfte. (Kvale & Brinkman, 2014)
Uppsatsens fyra teman kategoriserades till:
1.
2.
3.
4.

Employer Branding och attractiveness
Sociala medier
Rekrytering
Retention

Samtliga teman representeras i uppsatsens frågeställningar.
2.5 Presentation av respondenter
2.5.1 Tjänsteproducerande – Respondent T1
T1 representeras av två intervjupersoner som båda arbetar för organisationen med
titlarna Online Community Manager samt regionansvarig. T1 har arbetat för
organisationen i ett respektive åtta år.
Arbetssysslorna för Online Community Manager innefattar ett huvudgripande
ansvar kring organisationens sociala medier där intervjupersonen uppdaterar och
interagerar via dessa kanaler. T1 skapar mycket innehåll självständigt men tar
också hjälp av organisationen med att förmedla bland annat budskap ser till att
deras kampanjer hamnar i just sociala medier.
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Regionansvariga har huvudansvaret över studenter. Ansvar delas in i två delar; gå
på kundmöten och få konsultuppdrag samt tillsätta uppdragen till studenter. Utöver
det är T1 på skolor och arbetsmarknadsdagar och mässor för att locka studenter till
organisationen. Inför varje år gör T1 en bedömning kring vilka mässor de ska
ställa ut på under året.
2.5.2 Tjänsteproducerande – Respondent T2
Intervjupersonen arbetar som HR-strateg och HR-utvecklare för organisationen
och har arbetat där i två år. De huvudsakliga sysslorna innefattar att arbeta med
organisationens Employer Branding och HR-kommunikation, främst mot
organisationens media. Tjänsten är relativt ny enligt T2 som handlar mest om att ta
hand om de övergripande projekten som finns inom HR och se vad som behöver
göras.
2.5.3 Varuproducerande - Respondent V1
Intervjupersonen arbetar som rekryterare och har gjort det i drygt två år för
organisationen. De huvudsakliga arbetssysslorna är att sköta organisationens
rekrytering, främst introduktion och avslut. Rekryteringen är främst mot deras
specialisttjänster samt chefspositioner då de tjänster som kräver mindre
arbetslivserfarenhet sköter cheferna själva. Utöver detta arbetar V1 med
organisationens Employer Branding där respondenten nyligen gått en utbildning på
åtta veckor där V1 bland annat fått lära sig att skapa en EVP för organisationen
som däremot fortfarande är i planeringsfasen.
2.5.4 Varuproducerande - Respondent V2
Intervjupersonen arbetar som Talent Acquisition Manager för organisationen och
har gjort det i drygt ett år. Arbetet behandlas främst av att sköta rekryteringen i
form av att fungera som ett stöd åt de linjechefer som önskar att anställa ny
kompetens samt bistår i rekryteringsprocessen genom bland annat att kolla igenom
kandidater, hålla intervjuer samt rekommenderar kandidater till linjecheferna.
2.5.5 Landsting - Respondent L1
L1 representerar två intervjupersoner. Intervjupersonerna är personaldirektör samt
kommunikatör för organisationen och har arbetat där i cirka två år.
Arbetssysslorna är främst att ha övergripande ansvar för personal och
kompetensförsörjning respektive ansvar över deras konton på sociala medier.
2.5.6 Landsting - Respondent L2
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Respondenten arbetar som personalstrateg för organisationen samt webbredaktör
för en specifik avdelning. L2 har arbetat för organisationen i många år, men har
haft personalansvar med varierande roller i cirka 12 år. Respondenten har
dessutom arbetat som sjuksköterska för samma statliga organisation L2 arbetar
direkt under politikerna, vilket innebär att respondenten arbetar utefter de uppdrag
som politikerna delar ut. Allt sker väldig centraliserat, där L2 sysslar
huvudsakligen med ett övergripande ansvar kring att upprätthålla en centraliserad
roll samt att ha ständig kontakt med de olika förvaltningar som finns inom
organisationen. L2 arbetar främst mot målgruppen ungdomar vilket är allt från
högstadiet till slutet av gymnasiet.

2.6 Etiska överväganden
Cirka två veckor innan intervjutillfället fick deltagarna information om intervjuns
syfte och underlag för vad som planeras att ta upp vid den faktiska intervjun. Detta
görs för att deltagarna ska kunna förbereda sig för mötet och så att den information
som behövs för att kunna besvara syftet tas upp. Samtliga möten inleddes med att
berätta
de
forskningsetiska
principerna
som
beskrivs
nedan
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).
Informationskravet: Vi som forskare informerade om undersökningen och syftet
med den. Deltagarna fick en presentation av forskarna innan intervjun samt fick de
underlag som behövdes för att kunna besvara utefter vad som kändes bekvämt.
Samtyckeskravet: Deltagarna fick själva välja om de fick medverka i vår
undersökning. De fick dessutom avbryta deltagandet när de ville.
Konfidentialitetskravet: Kortfattat betyder denna att vi som forskare är de enda
som tar del av deltagarnas personuppgifter. I den skriftliga texten kommer vare sig
deltagarna eller deras organisation att benämnas vid namn. Uppgifterna kommer
att hållas hemliga.
Nyttjandekravet: Vi som forskare kommer endast att använda informationen som
insamlas under intervjun i forskningssyfte och ingenting annat. Som respondent
har de rätt till att ta del av forskningsresultatet.
Alla deltagare gick dessutom med på eventuell uppföljning via telefon ifall fler
frågor skulle förekomma.
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2.7 Primär- och sekundärdata
Jacobsen (2002) förklarar primärdata som information som kommer direkt från
bland annat individer som samlas in en första gång, alltså att som forskare
använder den primära källan. Jacobsen (2002) menar också att sekundärdata är när
det insamlas data som inte kommer direkt från en källa. Det menas alltså att man
som forskare istället använder sig av fakta och källor som är insamlat av andra.
Exempel på sekundärdata är böcker, hemsidor, eller vetenskapliga texter.
Denna uppsats har datainsamlingen baserats på̊ primärdata, då induktiv ansats har
utförts där intervjupersonernas egna uppfattningar och arbeten är utgångspunkten
till analysen. Då val av metod till insamlingen grundas på semistrukturerade
intervjuer som primärdata anses det att det har inneburit en både djupare samt
bredare bild av uppsatsens syfte och har kunnat bidra till en tydligare analys och
slutsatser. Det resoneras att data som insamlas ger en pålitlig information då den
har inhämtas från den direkta källan. Jacobsen (2002) förtydligar också primärdata
som den mest användbara källan. Detta eftersom sekundärdata oftast presenteras i
en begränsad variant. Eftersom det är viktigt med en bred förståelse av uppsatsen
syfte och problemformulering anses det att primärdata är bäst att använda för att
besvara detta.

2.8 Induktion och deduktion
Induktion är en process där forskare observerar och sammanfattar ett antal fall där
senare en allmän slutats dras genom att studera dem tillsammans. Det är en metod
ämnad för att komma fram till en generell sammanfattning kring det som studeras.
När denna strategi används kommer forskaren att induktivt koda data för att
försöka hitta mönster och dess potentiella förklararingar. Deduktion handlar om att
man som forskare förklarar testbara hypoteser från generella teorier och sedan
arbetar med att falsifiera dem. Tanken är att forskaren ska kunna dra en egen
slutsats om vad som identifieras hos enskilda fenomen inom den vetenskapliga
tanken. (Denscombe, 2009)
I uppsatsen har både induktion och deduktion tillämpats. Det har utförts genom
den förståelse för hur arbetet kan se ut genom en teorigenomgång från tidigare
genomförda studier samt andra forskares slutsatser. Detta har sedan legat till grund
för uppsatsens intervjuguide samt teoriavsnitt. Intervjuguiden har respondenterna
fått grundläggande delar av innan själva intervjutillfället. Denna process bearbetas
induktivt eftersom teorin har insamlats och sedan har en förståelse kring ämnet
skapats. Sedan har en generell slutsats dragits om hur det kan se ut i organisationer
i Sverige (Denscombe, 2009).
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Efter datainsamlingen är utförd och då vi har tagit del av respondenternas
erfarenheter påbörjas det deduktiva arbetet. Detta eftersom i detta skede går det att
använda materialet och kan använda det för att se vilka teorier som det fanns
samband med respondenternas beskrivningar av verksamheten samt vilka teorier
som kan sållas bort för uppsatsens syfte. Eftersom syftet med denna uppsats inte är
att dra en allmän slutsats om hur arbetet med sociala medier kan eller borde se ut
lämpar sig inte den induktiva processen i uppsatsens slutskede (Yin, 2013).

2.9 Trovärdighet och tillförlitlighet
Trovärdighet syftar till att förklara egenskapen att mäta exakt det önskas att mäta.
Detta förklaras med att under en forskningsprocess är det viktigt att använda de
korrekta metoderna för att kunna besvara forskningsfrågan. Tillförlitlighet
behandlar huruvida forskningsresultaten kan bli samma om den skulle genomföras
igen vid någon annan tidpunkt. Kortfattat beskrivs det att den poängterar
forskningens noggrannhet. (Denscombe, 2009).
Trovärdigheten i en forskning med intervjuer som metodval kan upplevas som svår
att komma underfund med. En faktor som också kan påverka trovärdigheten samt
tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning är den så kallade intervjuareffekten.
Intervjuareffekten förekommer under intervjun när respondenten kan komma att
svara så som de tror är det rätta svaret för undersökningen. Detta kan påverka
resultatet negativt eftersom den blir felaktig och det blir då svårt att kunna få fram
samma resultat i en annan forskning, alltså att forskningens tillförlitlighet hotas.
Detta ger en avgörande roll för samspelet mellan forskare och deltagare, till
exempel kan en taktlös intervju upplevas som obehagliga och kränkande vilket kan
medföra att resultatet påverkas negativt. (Kvale & Brinkman, 2014).
Både trovärdighet och tillförlitlighet finns det en medvetenhet om hos författarna
samt att uppsatsen kan hotas då det är ett relativt svårutforskat område som
studeras. Författarna har tillgång till en medarbetare från utvald organisation och
därigenom deras individuella bild av undersökta område. Till följd av detta blir det
en så kallad självutvärdering av organisationens arbetssätt och dess resultat och
konsekvenser. För att stärka både trovärdighet och tillförlitlighet och för att kunna
både dra paralleller och se skillnader har det därför valts att aktivt sprida ut
respondenternas över olika sektorer. Detta eftersom det önskas att skapa en bred
kunskapsbas och forma en förståelse för vad som skiljer sektorerna i deras arbete.
Det finns likheter att utläsa men även många skillnader som riskeras förbises om
respondenter inhämtas från endast en sektor. Detta bidrar även till att besvara
frågeställningarna i högre utsträckning. Dessutom bidrar valet att använda tre
sektorer till en bredare förståelse eftersom som fler deltagare intervjuas. Det även
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motiveras kring att deltagarnas har olika bakgrunder till forskningsområdet vilket
bidrar till ytterligare bredd när uppsatsens syfte besvaras. (Denscombe, 2009)

3. Teoretisk referensram
Teorikapitlet kommer presentera litteratur som anser vara relevant för uppsatsen.
För att förenkla läsningen förklaras först Employer Branding och attractiveness
samt sociala medier med fokus på LinkedIn och Facebook. Vidare förklaras den
traditionella rekryteringsprocessen och digitaliseringens framväxt inom
rekryteringen och sedan hur arbetsgivare förhåller sig till att behålla arbetskraft.
3.1 Teoretisk syntes
För att öka förståelse för läsaren sammanförs nedan presenterad litteratur och
uppsatsens teman och hur de hör ihop samt varför de är relevanta för uppsatsens
problemformulering.

I början av detta kapitel beskrivs Employer Branding och attractiveness och hur
det traditionella synsättet kring begreppen har sett ut. Syftet med avsnittet är att ge
läsaren en inblick i de centrala budskapen som de representerar samt hur viktigt
det är för organisationer att de förhåller sig efter dessa för att attrahera kompetens.
Sedan i kapitlet beskrivs sociala medier och hur de fungerar. Dessutom förklaras
hur de tillämpas till arbetslivet och hur organisationer använder dem till att stärka
sitt Employer Brand samt hur man väljer attrahera kompetens. Sedan beskrivs
rekrytering och hur en standardiserad rekryteringsprocess ser ut. Syftet med detta
avsnitt är att visa läsaren hur denna process kan kopplas ihop med tidigare avsnitt
och hur viktigt det är för organisationer att hela tiden stärka sitt
arbetsgivarvarumärke, eftersom arbetstagarna måste attraheras till arbetsplatsen. I
den sista delen av kapitlet redovisas relevansen att senare behålla kompetensen
inom företaget, efter företaget har attraherat önskad kompetens. Här beskrivs det
hur viktigt det är att skapa en attraktiv arbetsplats för att medarbetare ska stanna
kvar, där motivation och vilka faktorer som är viktigast för att behålla
medarbetarna.
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3.2 Employer Branding och attractiveness
Backhaus et al. (2002) menar att trots att studier om organisatorisk attraktion,
attractiveness, har avslöjat en del insikter så återstår mycket att finna. Enligt en
sammanställning av existerande forskning, gjord av Backhaus et al. (2002)
undersöks organisatoriska karaktärsdrag och hur potentiella medarbetare till
organisationen attraheras. Strukturella egenskaper, såsom decentraliserat
beslutsfattande och belöningssystem visas påverka synen på attraktionskraft. De
fann dessutom att organisationens image utåt är en annan egenskap som anses som
en betydande faktor för arbetstagare i deras önskan arbeta för organisationen. I den
ständigt aktuella frågan så förhåller sig dessutom många arbetstagare till
organisationens ställning till miljön men. Ett miljömedvetet företag är något som
attraherar arbetskraft men andra värderingar bär samstämma mellan arbetsgivare
och arbetstagare. Slutligen förklarar Backhaus et al. (2002) att för att få den
kvalitet som en organisation eftersträvar hos arbetstagare så är det av relevans att
ha ett genomarbetat introduktionsprogram för de nyanställda.
Avslutningsvis förklaras begreppet attractiveness som de visualiserade förmåner
som potentiella arbetstagare ser inom en specifik organisation. Detta är även något
som organisationer strävar mot för att förstärka arbetet med Employer Branding.
Desto mer attraktiv en arbetsgivare uppfattas desto starkare är deras Employer
Brand (Berthon, Ewing & Hah, 2005)
Berthon, Ewing och Hah (2005) beskriver Employer Branding som summan av
organisationens kommunikationsinsatser gentemot existerande och potentiella
arbetstagare. Syftet med dessa insatser är att skapa en bild av en attraktiv
arbetsgivare. Detta är även Heery och Noons inne på med sin beskrivning i A
Dictionary of Human Resource Management (2008) där de förklarar Employer
Branding som det strategiska arbetet för att påverka hur potentiella och nuvarande
anställda ser på organisationen. Då målet är att utveckla en helhetsbild av
organisationen innehållande finansiella, ekonomiska, psykologiska och symboliska
element i syfte att utveckla organisationens förmåga till att rekrytera och behålla
kompetens (Heery & Noon, 2008). Som Heery och Noon (2008) även
argumenterar för kan Employer Branding även förklaras som ett av de viktigaste
verktygen för att skapa konkurrensfördelar i jakten på önskad kompetens. Det är
därför av stor vikt att ha en välutformad strategi för hur organisationen ska
marknadsföras gentemot potentiella framtida anställda.
Internt är det av stor relevans att de värdeord och den kultur som finns inom
organisationen bärs upp av de anställda, att de önskas känna en stolthet över den
organisation de tillhör. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver vidare att om
personalen upplever denna stolthet ökar chansen att dessa sprider ett gott rykte om
organisationen, ett så kallat word to mouth-marknadsföring och blir genom detta
ambassadörer för organisationen. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver Employer
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Branding som en process som görs i tre steg. Första steget är att organisationen
utvecklar ett så kallat Employee Value Proposition som ska ge uttryck åt
arbetsgivarvarumärket. Genom att använda den information som finns om
organisationens kultur, ledarstil, och intryck av produkten eller tjänsten kan detta
utveckla en uppfattning av vad organisationen erbjuder sina anställda. Employee
Value Proposition är ansett till att representera en sann bild av vad organisationens
centrala budskap som förmedlas av märket. Efter utvecklingen av Employee Value
Proposition riktar organisationen dess värde till sina potentiella medarbetare,
rekryteringsbyråer och liknande. Det andra steget i processen är att genom extern
marknadsföring av Employer Branding är främst avsedd att locka den önskade
målgruppen, men är också utformad för att stödja och förbättra produktens eller
organisationens arbetsgivarvarumärke. Interna marknadsföringen är den tredje
aspekten av Employer Branding. Den är viktig eftersom den representerar det löfte
som organisationen visar mot potentiella och nuvarande anställda. Den interna
marknadsföringen ska också representera en del av organisationskulturen. Målet
med intern marknadsföring är att utveckla en arbetsstyrka som har åtagit sig de
värderingar och organisatoriska mål som fastställts av företaget. (Backhaus &
Tikoo, 2004)
Då organisationer arbetar både för att attrahera och behålla kompetens, måste de ta
hänsyn till sitt Employer Brand i förhållande till marknaden. Det är viktigt att
identifiera de faktorer som skapar attraktiviteten för en organisation. Dessa
faktorer bör sen ligga till grund för att integrera organisationens Employer Brand i
hopp om att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. (Berthon, Ewing & Hah, 2005)

3.3 Sociala Medier
1979 grundlades det första stoftet som idag ses som sociala medier då Tom
Truscott och Jim Ellis skapade Usenet. Denna sida tillät användare att genom
offentliga meddelanden skapa diskussioner med varandra (Kaplan & Haenlein,
2010) Slovensky och Ross (2012) förklarar att då vi lever i en teknologisk
expansiv tidsålder har det i samband med ökandet av sociala medier även bidragit
till nya källor till information för rekryterare. Även om syftet med sociala medier
är för att individer ska kunna kommunicera med vänner och familj så finns
möjlighet för organisationer att marknadsföra sig via dessa kanaler, både som
arbetsgivare och dess varumärke.
Enligt Nationalencyklopedins förklaring på begreppet Sociala medier finns
följande att läsa: ”Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter
användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller
ljud.” (Sociala medier, 2016, 15 februari)
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Figur 2. Redovisar populariteten av olika sociala medier bland olika
åldrar. (hämtad från; http://www.soi2015.se/sociala-medier/
Figur 2 ovan visar användandet av sociala medier i Sverige under 2015. Detta är
en presentation som tydligt visar sociala mediers framväxt samt vilken generation
som använder sig av respektive tjänst mest.
3.3.1 Facebook
Enligt Caers och Castelyns (2010) är Facebook den digitala tjänst som
arbetssökande använder mest. De nämner att studier har visat att rekryterare har
fördomar baserat på kandidaters profilbild. Särskilt om personen har inställningar
för att få sin visningssida privat och det genom detta att endast går att se
profilbilden. I sådana tillfällen är det viktigt att ha en bild som anses professionell.
Enligt dessa studier så kommer inte rekryterarna att basera sina beslut på den
information som insamlas, men kan däremot generera fördomar eller fungera som
ett komplement till annan information. På Facebook även information om ålder,
värderingar och civilstånd tillgängligt. Publiceras något på ens profil är det
tillgängligt för andra användare att tillgå. Detta kan regleras via inställningar men
generellt kan detta bidra till förutfattade meningar av rekryterare (Slovensky &
Ross, 2012; Caers & Castelyns, 2010).
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3.3.2 LinkedIn
LinkedIn är en webbtjänst som används nästan uteslutande för att bygga
professionella relationer. Det är ett professionellt nätverk som har blivit ett allmänt
erkänt verktyg till att bredda sina sociala kontakter sedan starten 2003. Denna
hemsida används dessutom flitigt av rekryterare. (Zide et al., 2014)
Det förklaras också att LinkedIn ökade sitt medlemsantal med en hastighet av
ungefär två nya medlemmar per sekund. Denna ökning skedde i över 190
länder. En studie av Society of Human Resources visar också att 95 procent av de
541 tillfrågade angav att de använde LinkedIn för att rekrytera passiva kandidater
som annars kanske inte skulle ansöka eller hittats för tjänsten. I artikeln anges det
att Linkedin är en allmänt använd form av professionellt socialt nätverk och
kommer att fortsätta att växa som ett verktyg i arbetslivet. Däremot förklaras att att
valet att utnyttja Linkedin istället för det traditionella CV:t kan vara problematiskt.
LinkedIn rekommenderas endast att användas som ett komplement till ett CV.
(Zide et al., 2014)
Användandet av Linkedin och dess transparens av lediga tjänster skapar en
problematik kring behållandet av arbetskraft. Tidigare var arbetssökare tvungna att
aktivt leta efter lediga tjänster. Detta har med den digitala tidsålderns framväxt
försvunnit och likt Facebooks hemflöde dyker det dagligen upp förslag på lediga
tjänster via ens nätverk. (Caers & Castelyns, 2010)

3.4 Rekrytering
En rekrytering kan behandla olika anställningsformer. Det kan vara allt från
sommarvikarier till styrelseordföranden. Lindelöw Danielsson (2003) ger en
övergripande bild av hur den standardiserade rekryteringsprocessen går till. De
övergripande delarna som finns i den är förberedelse, där organisationen bland
annat måste identifiera ett behov som finns i organisationen. Exempel på behov
kan vara personalbrist eller när organisationer behöver ny kompetens. I steget efter
görs en befattningsbeskrivning och en kravprofil där syftet är att beskriva vilka
kompetenser och personlighetsdrag som behövs för tjänsten. Med andra ord visar
arbetsgivaren här vad som krävs av kandidaten som ska ansöka till tjänsten. Efter
detta sker en sökprocess, som behandlar bland annat kandidatsökning och
intervjuer. Denna del lägger vikt vid att förberedelserna sköts korrekt för att kunna
hitta lämpliga kandidater. Slutligen finns introduktion, som är i samband med
anställningen och är arbetstagarens första tid på arbetsplatsen där kandidaten får
upplärning och bekantar sig med allt som berör det nya arbetet. Betydelsen av
kravspecifikation anses som oerhört stor, det är denna som ska spegla vad
organisationen exakt behöver och vad som krävs hos alla potentiella arbetstagare.
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En gedigen kravspecifikation borde vara så pass övergripande att den beskriver
alla krav inom de områden som är väsentliga för den annonserade tjänsten. De
områden som behandlas av Lindelöw Danielsson är utbildningskrav, erfarenhet,
kunskapskrav, färdighetskrav, personlighetskrav, utvecklingspotential samt
medicinska och andra krav. (Lindelöw Danielsson, 2003).
Anderson (2003) förklarar hur den digitala världen appliceras i större grad i
rekryteringsprocessen. Det kan diskuteras huruvida den digitala aspekten på
rekryteringen är mer effektiv i rekryteringen av yngre målgrupper jämfört med
äldre som kanske är främmande till den nya tekniken. Vad som anses som
banbrytande, eller som en utveckling av en process skiljer sig mellan
organisationer. Det ses som en större utveckling för de organisationer som går från
pappersannonser till digitala lösningar än vad det gör för de organisationer som
redan är börjat tillämpa det digitala. Detta eftersom det krävs mer av
dessa organisationer i syfte för att utveckla rekryteringsprocessen. Det blir ett
större steg att att ta från det traditionella till det moderna än det är att
vidareutveckla inom det digitala. Redan 2001 var det enligt Anderson (2003) 88 %
av de organisationer på Global 5001 som hade rekryteringsinformation på sin egen
hemsida, en sorts digitalannonsering. Därför ställs det höga krav på ett starkt
Employer Brand för att få potentiella kandidater att söka sig till hemsidan för
informationssamling och ta del av annonser. Genom att skapa ett intresse runt
organisationen och dessa arbetssätt ökar chansen för att intresserade kandidater
aktivt ska söka och genom detta få skapa en egen bild av organisationen.

3.5 Retention
Enligt en studie gjord av Storey (1985) visades att ett av de största problem som
drabbade mindre till mellanstora organisationer är brist på kompetent personal. För
att undvika detta krävs det att man underhåller personalen, så kallad
kompetensförsörjning. Detta kan ske genom att anställa rätt person med rätt
kompetens men för att sedan behålla denna kompetens inom organisationen krävs
det insatser så som internutbildning och liknande. Dessa insatser finns det inget
universellt rätt tillvägagångssätt på, även kallat best practice. Det ställer krav på
anpassningsförmåga hos ledning och linjechefer för att kunna få till en så kallad
best fit. Best fit kan även förklaras med ett anpassat arbetssätt där organisationer
ser efter de lokala förutsättningarna. Vidare kommer uppsatsen att använda den
engelska översättningen på behållande vilket även är det internationella begreppet
för behållande av arbetskraft, retention. Ett sätt för att uppnå retention är att
anställda ska ha motivation för att känna arbetstillfredsställelse på en arbetsplats.
(Storey, 1985)
1
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Herzberg identifierade 1959 två faktorer som bidrar till motivation: hygienfaktorer
och motivatorer. Detta kallas för Herzbergs tvåfaktorsteori vilket är en
vidareutvecklad modell på Maslows behovstrappa2. Hygienfaktorer är bland annat
anställningstrygghet, bra arbetstider, lön och förmåner och annat som inte direkt
ger positiv tillfredsställelse men vid brister ger upphov till missnöje. Motivatorer
är av typen engagerande arbetsuppgifter, uppskattning från ledningen, eget ansvar,
möjligheter till personlig och professionell utveckling som ger en inre
tillfredsställelse och därmed ökar den inre motivationen att göra en fullgod insats.
Dessa faktorer ligger till grund för retention och hur arbetsgivare kan förhålla sig
till dem och behålla önskad arbetskraft. (Randolph, 2005)
Randolph (2005) presenterar en studie där syftet var att ta reda vilka mellan
hygienfaktorer och motivatorer som är mest prediktiva hos personal som arbetar
med rehabilitering samt vad som motiverar dem att stanna kvar på en arbetsplats.
Resultatet betonade vikten av motivatorer, framförallt den faktorn att arbetet ska
ligga i linje med individuella värderingar. Dessa faktorer anses viktigare än de som
beskrivs som hygienfaktorer. Motivatorer är alltså det som bidrar till att kunna
förutsäga medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Det är också av betydelse för att
kunna förutsäga medarbetares önskan att stanna på kvar arbetsplatsen. Dessa
konstateranden har betydelse för chefers önskan att rekrytera och behålla
kvalificerade och kompetent personal. Förutom hygienfaktorerna måste
arbetsgivare fokusera på att tillgodose de faktorer som ger möjligheter till
professionell utveckling, feedback på arbetsrelaterade prestationer för att motivera
till retention. Dessutom kan den ständigt föränderliga arbetsmiljön potentiellt
påverka tillfredsställelse på arbetsplatsen. Därför bör arbetsgivare förstå vilka
faktorer som bidrar mest till motivation och önskan att stanna kvar på
organisationen och till den specifika arbetsplatsen. (Randolph, 2005)

3.6 Fördjupning av nämnd teori
Med rätt anpassad stöttning och coachning från chef och ledning ökar de anställdas
möjlighet till självutveckling vilket författarna tror kan vara en bidragande faktor i
frågan om behållande av kompetens och motiverad personal. Detta är något som
Randolph (2005) och Storey (1985) båda nämner som viktiga faktorer. Med 20 år i
mellan dessa artiklar går det att se detta är något av en universal sanning som även
är applicerbar i moderna organisationer, kanske även i större utsträckning än
tidigare. Som nämns ovan består kompetensförsörjning inte enbart av rekrytering
och att internutbilda de anställda genom kurser. Om organisationer inte lägger ned
det viktiga arbetet med att hålla de anställda motiverade kommer det inte finnas
2

Maslows behovstrappa tar upp fem trappsteg för att kartlägga individens behov; fysiska behov,
trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande.
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några anställda att utbilda. Det går att se kopplingar mellan detta och till Herzbergs
tvåfaktorsteori. Det anses dock att lön kan fungerar både som en hygienfaktor och
motivator. Det grundas på att lön fungerar som en motivationsfaktor att vilja
prestera på arbetsplatsen samt är ett belöningssystem som eventuellt inte är en
avgörande faktor för att vilja arbeta för en specifik organisation men något som
kan få individen att söka sig vidare om den upplever brist på den belöning som den
anser sig förtjäna. Detta kan påverka medarbetarens arbetstillfredsställelse och
reducera önskan att stanna på arbetsplatsen (Randolph, 2005).
Dessa teorier och kopplingar ger som författarna tidigare nämnt inte det slutgiltiga
svaret. Det finns inget rätt sätt, ingen best practice, utan det är så stora skillnader
mellan hur olika organisationer arbetar med detta samt skiljer det sig mellan
sektorer i hur pass stor förtjänsten blir genom detta arbete. I sektorer med högre
krav på specialkompetens går det att ställa högre krav för att behålla
nyckelkompetens medan i somliga sektorer inte kan ställa lika stora krav på att
behålla personal i samma utsträckning. Slutsatsen dras är att insamlad teori
behandlar hur organisationer arbetar med att behålla önskad personal och att detta
specialiserar sig mot nyckelkompetens inom organisationen.
Sammanfattningsvis ses två större teman inom Employer Branding, extern och
intern branding. Vid extern branding är syftet att attrahera potentiell arbetskraft.
Målet med detta är att skapa ett intresse för organisationen som arbetsgivare och
att lyfta fram de förmåner och möjligheter som kan erbjudas. Genom detta
underlättas sedan rekryteringen då man proaktivt arbetat med att attrahera
kompetens vilket bidrar till reducerade rekryteringskostnader samt att mer lovande
kandidater förhoppningsvis söker sig till organisationen. Det andra temat, intern
branding, syftar till att förstärka befintlig personals känsla för organisationen.
Detta görs bland annat via ökad motivation och hänsyn till, bland annat, Herzbergs
tvåfaktorsteori. Teorin är då att om man ökar arbetstillfredsställelsen kommer
organisationen på ett mer tillfredställande sätt kunna behålla önskad personal
samtidigt som organisationen genom Extern Branding skapar ett starkare
Employer Brand som i sin tur resulterar i reducerade rekryteringskostnader.
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer författarna att redovisa en sammanställning av det
empiriska resultatet från de sex olika intervjutillfällena. Empirikapitlet delas upp i
form av rubriker för respektive tema som inkluderar de empiriska resultaten samt
en analys kopplat till uppsatsens litteraturinsamling. Detta med syfte att underlätta
läsningen av empirikapitlet. Som beskrivit ovan har intervjupersonerna tilldelats
en namnkombination baserat på deras sektor för att skydda deras anonymitet.
4.1 Employer Branding och attractiveness
När det kommer till respondenternas tillvägagångssätt med arbetet kring Employer
Branding återfinns stora likheter. Samtliga organisationer har en balans mellan att
stärka sitt Employer Brand på sociala medier och synas fysiskt på
arbetsmarknadsdagar eller liknande. T1 förklarar vid frågan om vilket av dessa
faktorer som är viktigast synas på så går arbetet alltmer åt sociala medier. Detta
eftersom sociala medier inte bara är tidseffektivt utan att det är enklare att mäta
aktiviteten på sociala medier till skillnad från till exempel arbetsmarknadsdagar.
Utöver det menar T1 dessutom att det är mer kostnadseffektivt att synas på sociala
medier. Däremot poängteras vikten att tillämpa arbetet med att attrahera
kompetens via sociala medier med hjälp av konkreta strategier.
“Jag tror att det effektiva och produktiva är att anpassa alltmer efter sociala
medier samt att förpacka kommunikationen snyggt så det når rätt personer. Det är
viktigt att använda tekniken på rätt sätt.” - T1
Att använda sociala medier i sitt arbete med att attrahera kompetens är relativt nytt
för majoriteten av respondenterna. De flesta påbörjade sitt arbete med detta för ett
par år sedan. T1, L1 och L2 arbetar med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke via
dessa kanaler genom att lansera riktade kampanjer. T1 lanserar årligen en ny
kampanj där framförallt en av dem har haft stor genomslagskraft för deras
Employer Brand. Respondenten poängterar att den specifika kampanjen är den
som skapar mest intresse för organisationen tack vare dess popularitet hos den
tänkta målgruppen. L1 har för en tid sedan funnits fysiskt på ett idrottsevenemang
som ägde rum i regionen. I samband med detta startades ett konto på sociala
medier för att visa externa parter att organisationen finns på plats under
evenemanget. Efter evenemanget började kontot användas till olika medarbetare
inom organisationen med syfte att visa externa parter hur deras arbetsplats ser ut
samt vad de arbetar med. Detta med ändamålet att stärka arbetsgivarvarumärket
samt att attrahera kompetens till den statliga sektorn. L1 betonar vikten med att
synas fysiskt på olika evenemang. Detta eftersom det är viktigt med en interaktion
och kunna starta dialog med externa parter.
”Det här med fysiska är alltid viktigt, man får liksom aldrig glömma det.” - L1
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På frågan om respondenterna har en konkret strategi för arbetet kring Employer
Branding inom organisationen förklarar L2 att de identifierat en svårighet kopplat
till detta. Det finns enligt respondenten ett styrdokument i form av policys som
gällande samtliga enheter inom organisationen men då det skiljer sig en del från
den centrala enheten och de lokala arbetsplatserna resulterar i att det skapas en
lucka mellan det lokala och centrala. V2 har under den senaste tiden även
uppmärksammat denna svårighet. Respondenten menar att det är viktigt identifiera
och formulera organisationens specifika EVP som blir enhetligt för organisationen
och dessutom förmedla den mot externa parter. L2 styrker detta genom att förklara
att deras verksamhet är så pass kulturellt differentierat. Trots att samtliga
förvaltningar som går under landstingets regi så har de specifika förmåner och
fördelar kopplade till sin egen förvaltning. Det menar L2 är problematiskt att
dirigera från en central position. När frågan om respondenterna har en konkret
strategi för att attrahera kompetens och stärka sitt Employer Brand poängteras det
att det är viktigt att fokusera på att säkerhetsställa att nå rätt målgrupp. Det är dock
något som samtliga respondenter medger bör utvecklas. På frågan om de upplever
att någon yrkesgrupp försummas med arbetet kring sociala medier besvaras från
samtliga respondenter att det finns en risk att detta sker men att det inte är något
som uppfattas som ett problem i nuläget.
Något som är gemensamt för L1 och L2 är att båda respondenterna inleder arbetet
med att attrahera potentiella arbetstagare i ett relativt tidigt stadie. Det motiveras
genom respondenternas förklaringar kring deras beskrivningar som stora
arbetsgivare när det kommer till PRAO och sommarjobb för ungdomar. I detta
skede fokuseras arbetet främst på sociala medier så som Facebook för att nå ut till
dessa parter. Här utför båda respondenterna ett arbete med att attrahera framtida
kompetens till respektive organisation. Det sker bland annat i form av uppmaning
till målgruppen att söka till gymnasial utbildning som behandlar önskade
kompetensområden inom vård och omsorg. V1 förklarar dessutom att det finns en
önskan att arbeta mer proaktivt med att attrahera kompetens i ett tidigt stadie, likt
L1 och L2. Respondenten förklarar dock att fokus bör i sådana fall ligga vid att
attrahera kvinnor till mansdominerade yrken som respondenten rekryterar inom.
Samtliga respondenter poängterar att en av de viktigaste kanalerna för att attrahera
kompetens och stärka sitt arbetsgivarvarumärke är via organisationens
medarbetare. T1 och V1 tar även upp vikten av att låta medarbetarna agera
ambassadörer för organisationen i syfte att locka önskad kompetens. V1 förklarar
även att Facebook är en framstående kanal till att låta medarbetare dela de redan
publicerade de tjänster som utannonseras och information som organisationen vill
förmedla. V1 menar också att använda nyrekryterades nätverk till att nå ut till ny
kompetens är bland de mest effektiva verktyg organisationen har till att stärka sitt
Employer Brand. Det är något som V2 styrker då respondenten menar att de
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befintliga anställda är de som attraherar ny kompetens då de enligt respondentens
förhoppningar representerar de värderingar som organisationer vill förmedla.
”Det är våra anställda som sprider bra vibbar om företaget” - V2
Några respondenter lyfter problematiken kring frågan hur de uppfattar något
eventuellt samband mellan deras varumärke och deras Employer Brand. L2
nämnde flera exempel då deras varumärke använts i film och TV vilket kan
påverka allmänhetens syn och i slutändan ha verkan på respondentens Employer
Brand. Det är något som har använts utan deras kännedom. Andra respondenter
påpekade att deras Employer Brand och varumärke ofta överensstämmer men att
det är viktigt att aktivt försöka upprätthålla dessa två begrepp isär för att identifiera
vad som ämnas uppnå. Det motiverades genom att det är olika målgrupper och
syften beroende på om det är organisationens Employer Brand eller varumärke
som berörs. V1 förklarar att de ofta fick uppmärksamhet kring att de närvarade på
fysiska aktiviteter då många externa parter endast kopplade V1 till deras
varumärke och inte deras Employer Brand.
“Ibland när vi står på mässor är det folk som kommer fram och frågar vad vi gör

där, det är som att de endast ser oss som ett varumärke och glömmer att det
faktiskt är människor bakom våra produkter.” - V1
De konkurrensfördelar ur ett arbetsgivarperspektiv som respondenterna anser att
de har varierar beroende på sektor. V1 och V2 menar att organisationen har ett så
pass starkt varumärke att det sedan kan resultera i ett starkt Employer Brand. V2
förklarar att då dennes nuvarande organisation är välkänt i Sverige innebär detta en
underlättnad process i att attrahera kompetens jämfört med tidigare arbetsgivare då
respondenten arbetat för mindre organisationer. V1 poängterar att eftersom de
nyligen påbörjat arbetet med Employer Branding via bland annat sociala medier
har detta resulterat i att arbetssökare blir medvetna om organisationen som
potentiell arbetsgivare.
L1 och L2 betonar den stabilitet och trygghet som arbetet i statlig sektor medför.
Båda förklarar att eftersom den offentliga sektorn är så pass bred existerar många
möjligheter till intern rörelse och att få testa andra arbeten på andra arbetsplatser.
L1 anser att organisationen inte visar sin konkurrenskraft så mycket som de borde.
Respondenten förklarar att det kan bero delvis på att kompetens lockas mot
organisationen i ett tidigt stadium vilket gör så att det krävs mindre arbete med att
visa sina konkurrensfördelar i senare stadie. Ett exempel på detta förklarar L1 är
sjuksköterskor som redan under studietiden påbörjar sin praktik hos organisationen
som de senare kan komma att arbeta för. Då skapas bilden av organisationen bland
dessa individer. L1 menar också att det finns okunskap i yrkesmöjligheterna som
organisationen tillhandahåller. Till exempel uppmärksammas målgruppen
yrkesroller så som läkare mer än forskare och ingenjörer. Respondenten drar då
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slutsatsen att alla arbetssökare som borde lockas till dem inte gör det och förklarar
att organisationen arbetar aktivt med att ändra detta.
Respondenterna T1 och T2 beskriver konkurrensfördelarna olika. T1 förklarar att
organisationen och dess konkurrenter har liknande arbetssätt eftersom
anställningsformerna är reglerade enligt lag. För att attrahera kompetens betonar
T1 att vikt läggs då på de personliga mötena så som arbetsintervjuer. Dessutom
arbetar de efter att varje anställd ska känna glädje att gå till sitt arbete vilket
organisationen skyltar med via sociala medier. T2 beskriver däremot att
jämställdhet är deras styrka som arbetsgivare. Som resultat av detta är
organisationens värderingar det som identifieras bland deras konkurrensfördelar.
Att förmedla dessa värderingar är dock inget som används för att attrahera ny
kompetens utan något som introduceras under en rekrytering.
En gemensam faktor för alla respondenter är att alla betonar relevansen av att
arbetet med Employer Branding bör ske enhetligt inom hela organisationen. Detta
eftersom det är viktigt att de visar samma bild av organisationen för både interna
och externa parter och att oavsett kanal ska man som intressent kunna se
organisationens värderingar och bakgrund.
”Jag tror det är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv att hela organisationen
arbetar så samma sätt med vad vi visar utåt, eftersom vi vill förmedla samma sak
egentligen.” - L1

4.1.1 Analys av Employer Branding och attractiveness
När det kommer till vad litteraturen säger om att skapa attraktion för
organisationer och när det jämförs med det empiriska resultatet finns det många
likheter. Bland annat finns likheter mellan Backhaus et al. (2002) teorier med
empirin om att mycket kring ämnet fortfarande finns kvar att utforska. Backhaus et
al. (2002) förklarar bland annat att strukturella egenskaper som till exempel
decentraliserat beslutsfattande och belöningssystem är faktorer som skapar
attraktion hos arbetssökare. Det som respondenterna förklarar kring sin strategi för
att attrahera kompetens handlar i huvudsak om att medarbetares värderingar ska
ligga i linje med organisationens. Backhaus et al (2002) belyser att organisationens
image som visas externt och att faktorer så som miljö kan anses som attraktivt hos
arbetssökande. Empirin bekräftar detta via bland annat V1 och V2 som förklarar
vikten av att organisationen vill förmedla sitt Employer Brand med miljöaspekter
och arbetssökandes ställning till miljön bör ligga i linje med denna, något som
Backhaus et al. (2002) även beskriver. Slutsatsen dras att deras forskning endast
kan bekräftas till viss mån.
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Empirin visar också relevansen av att ha en balans mellan sociala medier och att
synas fysiskt på bland annat arbetsmarknadsdagar. Det betonas då hur pass viktigt
det är att synas via andra kanaler än sociala medier. Berthon et al. (2005) beskriver
Employer Branding som summan av de kommunikationsinsatser gentemot
existerande och potentiella arbetstagare där syftet är att det ska skapa en bild av
organisationens möjlighet att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Detta symboliserar
det arbete som respondenterna gör. Empirin visar den medvetenhet som
respondenterna har för att locka kompetens och skapa attractiveness och vilka
metoder som ska användas för att uppnå detta. Det bekräftas genom
respondenternas förklaringar kring hur de väljer att rikta sin kommunikation för att
kunna förmedla den på mottagligt sätt och skapa ett intressant innehåll för tänkt
målgrupp. Heery och Noons (2008) beskrivning om Employer Branding och hur
det syftar till att visa en helhetsbild av organisationens finansiella, ekonomiska,
psykologiska och symboliska element för att rekrytera kompetens var något som
empirin delvis påvisar. Den koppling som återfinns är det speciellt det symboliska
elementet som kan handla om värderingar och att proaktivt arbeta med miljöfrågor
som empirin visar är bland det viktigaste. Detta eftersom flera respondenter
förklarar vikten vid värderingar. Heery och Noon (2008) tar också upp hur pass
viktigt Employer Branding är för att attrahera kompetens vilket många av
respondenterna också förklarar. Detta beskriver bland annat T2 som menar att
organisationen borde arbeta tydligare i syfte med att ha en konkret strategi kring
arbetet med Employer Branding.
En betydande analys för att besvara uppsatsens syfte är relevansen av
organisationernas medarbetare. Empirin visar att för att attrahera kompetens och
behålla är det av relevans för organisationen att etablera ett ambassadörskap hos
medarbetarna. Detta kan dras paralleller till bland annat respondenternas
beskrivning till att låta medarbetarna använda Facebook till att sprida information
organisationen önskar nå ut med. Empirin ligger i linje med Backhaus och Tiiko
(2004) beskrivning av word-to-mouth-marknadsföring där medarbetarna sprider ett
gott rykte om organisationen och då skapas en bild av en attraktiv arbetsgivare hos
potentiella arbetstagare. Här får den teorin en anknytning till sociala medier då
empirin påvisar dess relevans.
Något som Backhaus och Tiiko (2004) också nämner är internal branding och att
organisationer ska identifiera och utveckla EVP. En del av respondenterna har
insett hur viktigt det är med att vidareutveckla EVP samt att förmedla den på ett
tillfredsställande sätt och har fokus på detta arbete. Respondenterna beskriver att
tillämpning av detta via sociala medier fortfarande anses vara i en inledningsfas.
Detta resoneras kring att sociala medier endast har använts i ett par år och
respondenterna förklarar att det finns mycket mer att upptäcka. Slutsatserna som
dras är då att betona vikten av att vidareutveckla sitt EVP och att låta hela arbetet
med Employer Branding genomsyras av den. Detta eftersom både empiri och
litteratur förklarar relevansen av att organisationer bör vara medvetna om vilka
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yrkesgrupper som önskas nås och hur det effektivt vis görs. Kopplingar dras här
också till sociala medier och Backhaus och Tikoo (2004) då empirin visar att
arbetet med Employer Branding går alltmer mot en digitaliserad process.
Analysen av detta tema avslutas med att beskriva relevansen för organisationer att
fokusera på att ha ett säreget introduktionsprogram samt avslutprocess av
anställning. Detta resoneras kring respondenternas förklaringar kring den goda
responsen då dessa delar är noggrant utförda av organisationen vilket har medfört
till att arbetsgivarvarumärket stärks både när de attraheras samt när de avvecklas.
Detta kan på något sätt anses som kostnadseffektiv marknadsföring då
medarbetarna sprider gott rykte och stärker organisationens arbetsgivarvarumärke,
både för externa och interna parter. Utförs inte dessa två processer utförligt kan det
innebära negativa konsekvenser för organisationer, till exempel om ett avslut inte
behandlas väl kan medarbetaren få en negativt laddad bild av organisationen. Detta
kan då resultera i en negativ word-to-mouth-marknadsföring. Detsamma gäller när
kompetens attraheras eller rekryteras, om organisationer inte fokuserar på denna
del av processen kan det också påverka arbetsgivarvarumärket. Detta kopplas till
sociala medier genom de teorier Backhaus och Tikoo (2004) har och empirin
genom att den negativa bilden sprids snabbt via dessa ambassadörer och kan
innebära en negativ konsekvens då den information som organisationen vill sprida
inte förs vidare.

4.2 Sociala medier
Samtliga respondenter använder sociala medier i sitt arbete med Employer
Branding i olika grad. De kanaler som används flitigast är LinkedIn och Facebook.
Dessa kanaler är de som resultatet kommer att genomsyras av med motivering att
de lämpar sig bäst för att kunna besvara uppsatsens syfte.
4.2.1 LinkedIn
LinkedIn har använts inom organisationerna mellan ett till fyra år. Till en början
förklarar L1 att hemsidan främst används till att göra statusuppdateringar som har
resulterat alltmer i att använda den i sitt arbete med Employer Branding och att
attrahera kompetens men även identifiera potentiella medarbetare. En majoritet av
respondenterna förklarar hur pass viktigt LinkedIn har blivit i deras arbete med att
attrahera framtida medarbetare. Bland annat beskriver T1 och L1 LinkedIns
effektivitet. Det förklaras delvis genom dess lättillgängliga sätt att mäta aktiviteten
samt att det är enkelt att få snabb återkoppling av andra användare. T1 betonar
dock hur viktigt det är att vara noggrann i sitt arbete med sociala medier. Det är
även viktigt att skapa innehåll som anses som lockande och som attraherar
intressenter.
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”För att någon ska vilja hänga med oss i sociala medier så måste det vara ett
intressant innehåll.” - T1
Många respondenter menar också att LinkedIn är ett smidigt verktyg i
rekryteringsprocessen eftersom rekryterare på ett effektivt sätt kan studera
kandidater till en tjänst men dessutom kan få matchningar på lämpliga kandidater
baserat på kravprofiler i anslutning till interna tjänster på hemsidan. Det senare är
en funktion som organisationer betalar för och något som anses som smidigt enligt
respondenterna. LinkedIn beskrivs också av respondenterna som ett verktyg till att
finna kandidater till mer kvalificerade tjänster som kräver arbetslivserfarenhet. V2
menar att LinkedIn är den kanal som har störst påverkan i deras arbete med att
hitta önskad kompetens till utannonserade tjänster.
”LinkedIn skulle nog påverka mest eftersom tjänsterna som vi tillsätter är det
väldigt få som nyligen slutat skolan, vi behöver några års arbetserfarenhet” - V2
De respondenter som aktivt använder LinkedIn för att söka efter passiva
arbetssökare är T1, V2, L1 samt L2. Även V1 använde detta i somliga fall men
inte regelbundet. Utöver det så arbetar inte T2 med detta överhuvudtaget. T2
förklarar dock att det finns en önskan att organisationen borde arbeta mer med att
söka efter passiva arbetssökare, främst till specifika tjänster. På grund av tidsbrist
arbetar T2 inte med det. De respondenter som beskriver arbetet med detta förklarar
dock att det fortfarande är relativt nya med detta arbetssätt. Det poängteras att det
är viktigt att organisationer veta exakt vad som ska förmedlas när de väljer att
kontakta passiva arbetssökande. Det förklaras dessutom att denna metod är som
lämpligast när specifika tjänster ska annonseras, sådana som kräver en särskild
utbildning eller när organisationer ska rekrytera internationellt. Detta styrker det
T2 beskriver när respondenten använder denna metod.
Att använda sociala medier som verktyg till att annonsera tjänster varierar i arbetet
mellan organisationerna. Bland annat V1 och T2 beskriver att förmedla jobb via
LinkedIn fungerar väl där V1 förklarar att det är ett av deras starkaste verktyg till
att få kandidater att söka organisationens tjänster. Detta eftersom många
medarbetare delar annonserna via sitt privata användarkonto vilket resulterar i att
fler kandidater söker aktuella tjänster. Detta styrks genom beskrivningen att
medarbetarna är en av de viktigaste kanalerna till att attrahera kompetens. Däremot
förklarar T1 att det är viktigt att inte låta sociala medier bli ett verktyg där man
endast förmedlar jobb. Det resoneras kring att låta kanalerna fungera mer till att
stärka varumärket och arbetsgivarvarumärket och låta de flesta tjänster gå via
organisationens interna hemsida.
”Att använda sociala medier som ett verktyg till att tjata jobb är inget vi använder
oss utav, det händer lite då och då bara.” - T1
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När respondenterna fick frågan om alla kategorier av arbetstagare nås via sociala
medier ansåg majoriteten att de i det flesta fall lyckades med detta. Eftersom
samhället går mer och mer mot den digitala världen förklarar respondenterna att de
ser en ökad aktivitet bland alla åldersgrupper. Samtliga respondenter är däremot
medvetna om risken att försumma en kategori av åldersgrupper via sociala medier
är möjligt. Det förklaras genom att det är viktigt att ha kontinuerlig övervakning
över vilken kanal som når ut till specifik åldersgrupp. T2 förklarar dessutom att de
arbetar aktivt med att upprätthålla ett brett åldersspann av anställda. Den
respondent som anser att det är problematiskt att nå ut till alla åldersgrupper via
sociala medier är V2. Respondenten anser att det är den yngre målgruppen som är
den största kategorin som organisationen når ut till. I denna kategori benämns
bland annat nyexaminerade som en identifierad grupp utan problematik att nå.

4.2.2 Facebook
Om LinkedIn är den kanal de flesta respondenter använder i syfte att rekrytera så
menar flera respondenter att Facebook används mer i syfte att marknadsföra
organisationen. Det används för att förmedla information och som V2 beskriver så
sprids denna information genom anställdas personliga nätverk där de delar dessa
inlägg. Detta nämner flera respondenter som en styrka, att medarbetarna frivilligt
bidrar till att sprida innehåll vilket resulterar i en större bredd på mottagare. Detta
har som syfte att få externa parter att söka sig till organisationens hemsida där
ytterligare information finns. Utöver information menar T1 att det är på
organisationens hemsida som majoriteten av deras annonser finns, vilket även V1
benämner.
På frågan om potentiell kandidats val av profilbild på Facebook kan ligga till
grund för beslut gällande anställning påpekade endast V2 att det skulle kunna
påverka kandidaten negativt. Ingen annan av respondenterna la någon vikt vid val
av profilbild och endast V1 berättade att de vidtagit någon åtgärd efter att ha
granskat en kandidats profil. T1 förklarar att de vid fysiska träffar med studenter
uppmanar dem att se över sin profil på Facebook administrera
sekretessinställningar.
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4.2.3 Analys av sociala medier
När det empiriska resultatet analyseras med tidigare nämnd litteratur finns
olikheter. Det som dock bekräftar teorin är respondenternas förhållningssätt till
LinkedIn. Där förklaras det att denna kanal är effektivt när det kommer till att göra
sökningar på kandidater men dessutom passivt arbetssökande vilket
överensstämmer med det resultat som Zide et al. (2014) presenterar. Dessutom
poängterar både empiri och teori att den digitala världen anpassas alltmer till
arbetslivet. Detta styrks genom Caers och Castelyns (2010) förklaringar till den
smidighet som användandet av bland annat LinkedIn innebär. Organisationer söker
sig i större utsträckning till sociala medier för att attrahera kompetens. Däremot
menar både empiri och teori att det är viktigt att inte låta sociala medier vara den
enda kanal exempelvis rekryteringsprocessen utan enbart låta sociala medier
fungera som ett komplement till det traditionella CV:t. Det bekräftas bland annat
genom T1 som beskriver att inte enbart informera om lediga tjänster via sociala
medier samt det resultat som Zide et al. (2014) presenterar kring att inte låta
sociala medier vara den enda kanalen. Empirin betonar då relevansen att använda
organisationens hemsida som en kanal med majoriteten av aktivitet. Även om
många respondenter förklarar genomslagskraften med LinkedIn för att stärka sitt
Employer Brand är den inte hela lösningen.
Vad som identifieras är att baserat på både empiri och Zide et al. (2014) går det att
poängtera att sociala mediers påverkan i rekryteringsprocessen blir allt starkare.
Genom att på ett enkelt vis komma i kontakt med potentiella kandidater men även
som ett komplement till det klassiska referenstagandet. Det är dessutom på grund
av den effektiva informationsinsamling som sociala medier erbjuder vilket kan
förkorta sökprocessen efter kandidater.
Något som empirin tydligt visar är vikten av att involvera de anställda i arbetet
med Employer Branding via sociala medier. Flera av respondenterna lyfte fram
hur effektiv spridningen av inlägg är om de anställda delar vilket dem menar på är
utan någon som helst uppmaning från organisationen. Denna form av att agera
ambassadör digitalt ser vi lyfts fram som ett viktigt verktyg till att attrahera
kompetens. Dels för att få locka in intresserade potentiella medarbetare in på
organisationens hemsida men även för stärkandet av organisationens Employer
Brand.
Det som identifieras som inte stämmer överens med litteraturen är fördomar
baserat på bland annat profilbilder. Enligt Caers och Castelyns (2010) benämns
vikten vid att ha en städad profil på Facebook då många rekryterare meddelat att
de många gånger valt att gå vidare med andra kandidater på grund av opassande
information eller bilder. Det svar som respondenterna återgav går däremot tvärt
emot denna teori då de menar att val av profilbild inte i deras fall ligger till grund
för beslut om anställning. Enligt Caers och Castelyns (2010) benämns vikten vid
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att ha en städad profil på Facebook då många rekryterare meddelat att de många
gånger valt att gå vidare med andra kandidater på grund av opassande information
eller bilder. Det svar som respondenterna återgav går däremot tvärt emot denna
teori då de menar att val av profilbild inte i deras fall ligger till grund för beslut om
anställning. Detta visar på att det finns en medvetenhet kring hur sociala medier
kan användas som ett skyltfönster för arbetssökare. Det enda som betonas via
empirin är att organisationer uppmanar till att ha en städat profil via sociala medier
men inget som är direkt avgörande.
De slutsatser som dras av analyserna kring berörda tema är att sociala medier
används alltmer inom arbetslivet. Det viktigaste är att varje enskild organisation
bör förhålla sig till dess EVP för att kunna förmedla den på rätt sätt i syfte att nå ut
till önskad målgrupp. Att forma och följa en konkret strategi för att uppnå
attraktivitet via sociala medier är av stor relevans.

4.3 Rekrytering
När författarna frågade respondenterna hur organisationens rekryteringsprocess är
utformad återfinns många likheter. Majoriteten följer en standardiserad modell
med syfte att kunna återspegla organisationens värderingar genom hela processen.
L1 utvecklade dessutom alldeles nyligen en ny modell där målet är att hela
processen ska följa de nya riktlinjerna. Det första steget i processen är att skapa en
kravprofil utefter vad linjechefen eller kunden (beroende på sektor) önskar. Ett
sådant möte omfattar en beskrivning av den nya tjänsten som ska tillsättas, vilka
kriterier och krav kunden har på̊ kandidaten samt hur annonsen ska utformas.
Nästa steg för en rekryterare är att upprätta annonsen och publicera den med hjälp
av olika plattformar såsom sociala medier, organisationens hemsida och på sidor
som till exempel Monster.se. Nästa steg i rekryteringsprocessen berättar samtliga
respondenter är att ta emot ansökningar och läsa igenom dessa och se vilka
kandidater som kan vara aktuella för en intervju och en urvalsprocess genomförs.
Många av respondenter förklarar också att de arbetar med kompetensbaserad
rekrytering. Den respondent som förklarar att de inte har en standardiserad
rekryteringsprocess är L2. Detta förklarar respondenten är eftersom processen sker
på lokal nivå. L2 menar att organisationen har policys och styrdokument för detta
men finns ingen konkret process för det.
Hur rekryteringsprocessen har utvecklats på senare tid berättar bland annat V1, T1
och L1 att den har förbättrats med tiden. Detta resoneras kring att linjechefer tar
mer ansvar på senare tid samt att de är mer medvetna om hur arbetet med
rekryteringen bör gå till. Det poängteras också att det är viktigt att hela processen
ska genomsyras av företagets värderingar. Dessutom anser respondenterna att
många inom organisationen nu är medvetna om att det är viktigt att fokusera på att
ersätta en tjänst och inte en individ i rekryteringsprocessen. Samtliga respondenter
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beskriver också att rekryteringar går mot en mer digitaliserad process. Det kan
däremot skilja sig i somliga tillfällen när till exempel är en specifik tjänst
utannonseras och organisationen behöver bredda sin sökprocess. Då kan bland
annat annonser i branschtidningar förekomma. T2 menar att all information som
behövs kring en kandidat finns digitalt, så som sociala medier. Respondenten
menar också att det är viktigt att kandidaten på något sätt finns i den digitala
världen så som sociala medier, detta eftersom samhället blir mer digitaliserat och
moderna personer är något som anses attraktivt för en arbetsgivare. T1 och V2
förklarar också att vissa tjänster utannonseras endast via sociala medier och
organisationens hemsida eftersom den största aktiviteten bland potentiella
arbetstagare sker där.
De konkurrensfördelar respondenterna identifierar med att använda sociala medier
i rekryteringsprocessen återfinns stora likheter. Samtliga respondenter beskriver
den höga aktiviteten och responsen de har fått via dessa kanaler. Detta är något
som dock är relativt nytt för majoriteten av organisationerna att arbeta med där
respondenterna betonar vikten av att arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket
via sociala medier för att öka aktiviteten när en tjänst utannonseras.
”Jag får känslan att folk tycker vi märks av mer utåt nu. Och det är något jag tror
är viktigt som offentlig verksamhet då man överlag är väldigt transparanta, fast
jag anser att man borde vara mer vidöppen bara och inte ta för givet att alla vet
allt om ens företag.” - L1
Något som V2 beskriver är också det geografiska övertaget organisationen har.
Respondenten förklarar att varumärket är så pass starkt i regionen de är verksam
inom att de inte aktivt behöver arbeta med att stärka sitt Employer Brand inom
regionen.
”Vi är så pass välkända så vi behöver inte marknadsföra oss här.” - V2
Majoriteten av respondenterna förklarade att de använder telefonreferenser i sin
rekryteringsprocess efter att de sista intervjuerna har genomförts. Detta anses dock
ha lägst validitet i hela processen och respondenterna menar att detta aldrig har
varit avgörande för beslutsfattande. Däremot anser T1 att telefonreferenser kan
vara lämpligt att använda eftersom det kan fungera som ett komplement till
materialet som har insamlats under arbetsintervjuerna.
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4.3.1 Analys av rekrytering
Lindelöw Danielsson (2003) redovisar relevansen av att skapa en kravspecifikation
som ska fungera som en mall under hela rekryteringsprocessen. Denna
kravspecifikation innebär en beskrivning av de arbetserfarenheter, utbildningar
samt personliga drag som önskas till den annonserade tjänsten. Empirin bekräftar
att en kravprofil är bland det viktigaste i en kompetensbaserad rekrytering. Utifrån
ovanstående anses respondenterna ligga i linje med teorin gällande en rekryterares
specifika riktlinjer för vilken form av kandidat som eftertraktas. Baserat på empiri
och teori går det att se de höga krav som ställs på rekryterare då de måste finna
arbetssökande med en önskad kompetens men även vars personlighet även
stämmer överens med kravprofilen. Däremot dras slutsatsen att resultatet påvisar
hur den traditionella rekryteringsprocessen består men att den tillämpas alltmer
mot att processen bör ske enbart digitalt. Detta resoneras av respondenterna att den
största aktiviteten hos potentiella arbetstagare sker på sociala medier och att det är
viktigt som arbetsgivare att finnas i den digitala världen.
En annan faktor som empirin påvisar är respondenternas inställning till att
fokusera aktiviteten till organisationens egna hemsida. Detta är något som
uppmanas via sociala medier, där empirin bekräftar att många kandidater hittar
dem samt attraheras på sociala medier, och sedan sker ansökningarna via
hemsidan. Resultatet visar också på att rekryteringsprocessen upplevs som både
enklare och effektivt genom att använda denna strategi. Paralleller dras då till
Andersson (2003) som förklarar hur den digitala världen anpassas alltmer in i
arbetslivet. Detta kan då bli en avgörande faktor för de organisationer som anses
ligga efter i denna utveckling, som en del av empirin visar. Detta motiveras genom
att ingen direktrekrytering sker som då påverkar sökprocessen utan en
standardiserad rekryteringsprocess.
Då empirin visar att organisationer fortfarande är i utvecklingsstadiet i att tillämpa
sociala medier i sitt arbete dras kopplingar att det fortfarande finns mycket att
utforska. De fördelar som hittills har upptäckts dock med sociala medier i
rekryteringsprocessen är bland annat tidsbesparande och att det tydligt går att mäta
aktivitet. Därför kan det bekräftas att sociala medier i arbetet med Employer
Branding och i organisationernas rekryteringsprocess medför positiva
konsekvenser. Det bekräftas också genom respondenternas beskrivningar kring att
använda sociala medier som en kanal till att söka efter passiva arbetssökande samt
att använda sociala medier som ett alternativ till det traditionella referenstagandet.
Detta eftersom empirin visar att telefonreferenserna har låg validitet men dessutom
att den information som fås via telefonreferenser kan hämtas på ett mer
tidseffektivt sätt via sociala medier.
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Det finns ytterligare kopplingar med Andersson (2003) och empirin. Andersson
(2003) förklarar att det är viktigt att ha ett starkt Employer Brand som organisation
för att få arbetstagare att aktivt söka sig till deras hemsida för att kunna skapa en
bild av organisationen som arbetsgivare. Empirin visar som beskrivit ovan att
hemsidan är en viktig kanal till att attrahera kompetens och försöker då styra
aktivitet dit. Både empiri och teori menar att syftet med detta inte enbart är för att
söka arbete utan också för att skapa en attraktivitet för framtiden. Däremot påvisas
också hur pass viktigt det är med ett starkt Employer Brand då V2 berättar om de
konkurrensfördelar de har som detta arbete har medfört.

4.4 Retention
Efter att organisationen via insatser attraherat en kandidat, och resten av stegen i
rekryteringsprocessen är avklarade och anställningsavtalet är påskrivet slutar inte
uppgiften. Det är nu viktigt att behålla kompentensen inom organisationen. Alla
respondenter har under sin tid på organisationerna fått en god respons kring detta
arbete. De förklaras att det är många medarbetare som betydligt längre än planerat
stannar inom organisationen samt att det inte är ovanligt att vissa spenderar hela
sin karriär där. Detta menar många av respondenterna beror på att organisationen
ger möjligheten att utvecklas på arbetsplatsen. Det visas i form av förmånen att
testa på andra yrken då det finns möjlighet till rörlighet inom organisationen.
Utöver detta uppmanas medarbetare till att gå interna utbildningar. Arbetet med att
lyfta organisationens förmåner både till interna och externa parter bidrar till
retention. Dessa faktorer är något som samtliga respondenter arbetar med.
L1 förklarar dock att organisationen skulle kunna mer arbete med att belysa de
fördelar som finns med att arbeta för organisationen extern. Ett exempel på detta
kan vara att låta de som gått en intern utbildning ur ett personligt perspektiv
förmedla sina erfarenheter kopplat till utbildningen och visa de fördelar som finns
med att utveckla sin karriärkurva. Att använda sociala medier till detta nämner L1
som ett effektivt tillvägagångssätt för önskade mottagare. Detta nämns som ett
internt problem att anställda inte känner till förmåner på arbetsplatsen såsom
friskvård, massage eller kompetensgivande kurser och utbildningar. Detta kan
åtgärdas genom att
Det är dessutom viktigt med att stärka den interna kommunikationen menar
samtliga respondenter. Detta för att skapa möjligheter till en enhetlig bild kring
organisationens Employer Brand och hur de visar detta mot externa parter. Detta
bidrar även till ett ökat samarbete och arbetsvilja mellan avdelningarna som senare
kan bidra till retention.
”HR och kommunikation måste arbeta mer med varandra” - T2
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4.4.1 Analys av retention
När det empiriska materialet som behandlar retention studeras identifieras
samband mellan det och Herzberg (1959). Det finns en medvetenhet hos
respondenterna kring hur behållandet av kompetens utförs av organisationen. Detta
beror på möjligheterna medarbetarna får vilket bidrar till att motivationen för att
stanna kvar inom organisationen stärks. Det empiriska materialet påvisar också att
den faktor som anses som mest värdefull är motivatorer. Detta grundas i att
samtliga respondenter förklarar att medarbetare ansåg det väldigt lockande att
fortsätta sin karriär inom organisationen tack vare möjligheterna till att testa nya
arbetsuppgifter inom organisationen samt den interna utbildningen. Detta resultat
bekräftar dessutom Randolphs (2005) studie om motivatorer och dess
genomslagskraft eftersom det är motivatorer som kan förutsäga medarbetarnas
arbetstillfredsställelse. Dock kan dessa motivatorer skilja sig mellan olika
arbetsplatser menar Randolph och empirin visar att respondenterna är medvetna
om vad som lämpar sig bäst för just deras organisation. Därför bekräftas även
Storey (1985) och hans studie i det empiriska resultatet. Respondenterna måste ta
hänsyn till att tillämpa organisationens strategi med Employer Branding på det sätt
så att de når ut till önskvärd kompetens. Då det inte finns ett best practice för detta
utan ett best fit gäller det att anpassa strategin utefter de lokala förutsättningarna
som respektive respondent har. Baserat på resultatet anses dock att respektive
respondent arbetar med att tillämpa en strategi för detta trots att befinner de sig i
olika stadier i arbetet med retention.
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5. Diskussion
Här presenteras uppsatsens slutsatser. Detta sker i form av att försöka besvara de
frågeställningar som uppsatsen genomsyras av samt den redovisade
problemformuleringen. Detta kommer att ske i form av reflekteringar kring
sammanställd empiri och analys. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.

5.1 Slutsats
Syftet med uppsatsen var att se hur arbetet med att skapa en attraktivitet som
arbetsgivare genom Employer Branding sker samt hur kopplingen till sociala
medier kan se ut. Det resultat som redovisas visar att det inte finns en konkret mall
som följs utan att det är ett komplex område som identifieras av många faktorer.
Uppsatsens fyra teman visar sig genom hela resultatet. Respondenterna förhåller
sig till dessa teman på olika sett men är en gemensam faktor för resultatet.
Employer Branding och attractiveness, sociala medier, rekrytering och retention
var faktorer som ansågs avgörande för samtliga respondenters arbete med att
attrahera kompetens via sociala medier.
Uppsatsens frågeställningar var:
1. Arbetar analyserade svenska organisationer aktivt med Employer Branding via
sociala medier? Och i så fall hur?
2. Hur arbetar analyserade svenska organisationer med att attrahera kompetens
genom sociala medier?
3. Hur påverkas analyserade svenska organisationers rekryteringsprocess genom
detta arbetssätt?
4. Skiljer sig arbetet med Employer Branding via sociala medier som verktyg
beroende på sektor? Och i så fall hur?
Den första frågeställningen anses besvaras baserat på uppsatsens resultat. Detta
eftersom samtliga respondenter förklarar vikten av sociala medier som verktyg till
att attrahera önskad kompetens. Däremot poängteras vikten att inte enbart arbeta
med sociala medier utan att fortfarande fysiskt närvara på arbetsmarknadsdagar
och andra liknande evenemang. Det är också viktigt att en organisation tillämpar
arbetet med Employer Branding utefter vad som lämpar sig bäst för som
organisationen menar att förmedla och då bekräftas teorin om att det inte finns ett
best fit utan att allt måste anpassas för varje enskild organisation. Detta behandlas i
kap 3.2. Den andra frågeställningen besvaras genom att respondenterna bland
annat attraherar kompetens via sociala medier. Detta genom att lansera riktade
kampanjer med syfte att förmedla hur organisationens olika arbetsplatser ser ut.
Dessutom fungerar sociala medier i somliga fall som en kanal för medarbetare att
dela och förmedla information från organisationen. Den tredje frågeställningen
besvaras genom respondenternas beskrivning av informationsinsamlingen i
rekryteringssyfte. Genom att använda sociala medier som verktyg till detta blir
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processen mer kostnadseffektiv men även förenklad, samtidigt som den breddar
möjligheterna. Vissa exempel på detta är bland annat sökandet efter passiva
kandidater, ta referenser baserat på bland annat en kandidats sida på LinkedIn samt
analysera antalet ansökningar till en annons. Detta resulterar i att
rekryteringsprocessen påverkas av arbetet med sociala medier genom att
sökprocessen efter kandidater och referenstagning kan förkortas men dessutom får
organisationer en större bredd på antalet ansökningar om de använder rätt kanaler
till annonserade tjänster. Detta förklaras tydligare i kapitel 1.1. Den fjärde och sista
frågeställningen besvaras genom att analysera respondenternas olika förklaringar
av deras sektor. Detta påvisar skillnader mellan respondenternas olika sektorer
och hur de via sociala medier attraherar kompetens. De stora skillnaderna är att de
tjänsteproducerande fokuserar främst på förmåner och arbetsmiljön, de
varuproducerande på potentiella och nuvarande arbetstagares värderingar ska ligga
i linje med organisationens och slutligen så betonar landstingen tryggheten och
stabiliteten med offentlig sektor plus att de startar arbetet med Employer Branding
i ett tidigt stadie jämfört med de andra sektorerna. Den gemensamma nämnaren
hos alla respondenter är att de erkänner brister i hur de internt arbetar med
attraktivitet.
Då flera respondenter redan nu identifierat positiva effekter av att synas och
annonsera på sociala medier tror författarna att om det inte sker några drastiska
förändringar i vår vardag kommer vi se både ökat utbud men även efterfrågan av
närvaro på sociala medier. Som L2 nämnde under intervjun har de sett en ökning
av sökande inför sommarjobb på ca 15 % bara genom att använda sig av riktade
inlägg på sociala medier och förenkla och digitalisera ansökningsprocessen.
Används det som grund går det att anta att denna utveckling kommer hålla i sig
framöver. De individer som L2 når ut till i denna kampanj är sena tonåringar, de
som inom en snar framtid i lagens ögon är vuxna och kommer ut på
arbetsmarknaden. För att effektivisera upptagningen av dessa krävs det att
organisationer är adaptiva inför kommande utmaningar.
En gemensam faktor för alla respondenter är att de betonar vikten av en
genomarbetad anslutningsprocess. Denna faktor representerar avveckla på
modellen ARUBA. Respondenterna betonar vikten av att att låta sina medarbetare
agera ambassadörer för organisationen. Detta är ett viktigt verktyg till att stärka sitt
Employer Brand. Om detta utförs effektivt kommer en konsekvens att vara flera
före detta anställda som med positiva erfarenheter sprider ett gott rykte om
organisationen. Detta leder till ett stärkt Employer Brand. Detta plus att sociala
medier kan fungera som kanaler där medarbetare kan dela och sprida information
som organisationen vill förmedla. Därför tror författarna inte på ARUBA som en
linjär process, där det finns ett tydligt slut vid avveckla. Slutsatsen kring detta dras
att ARUBA fungerar bättre som en cirkulär process som ständigt pågår.
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Figur 3. Den traditionella synen på ARUBA som modell. En linjär process med ett
tydligt slut efter avveckla.

Figur 4. Vår modifierade variant av modellen ARUBA. I denna presentation
beskrivs den som en process som ständigt pågår vilket motiveras genom att
poängtera att kompetensförsörjning inte tar slut vid Avveckla.
Ovanstående modell, Figur 4, poängterar också relevansen med retention och att
låta medarbetare agera som ambassadörer för organisationen via sociala medier.
Detta är viktigt både för att behålla kompetensen och att attrahera ny eftersom
ambassadörerna skapar ett förtroende hos externa parter. Detta är något som
bekräftas av empirin.
En annan relevant faktor som identifieras baserat på empirin är arbetet med att ha
en utformad strategi i sitt arbete med Employer Branding och gällande rekrytering.
Det är viktigt att organisationer vet vilka kanaler som ska användas när och vilka
yrkesgrupp som önskas nå. Sociala medier är ett viktigt verktyg till att attrahera
kompetens men bara om det används på rätt sätt. Om organisationer inte kan nå ut
till den önskade målgruppen så bidrar det inte till någon särskild nytta att använda
sociala medier.
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Figur 5. Modell som förklarar relevansen av att ha en välutformad strategi kring
HR, i uppsatsens fall betonas arbetet med Employer Branding. Modell inspirerad
av Paauwe (2016, april 20) från föreläsning under Riks-P i Falun.
Ovanstående modell, Figur 5, beskriver vikten av att anställda uppfattar
organisationens strategier på ett önskat sätt. Detta eftersom endast då kan strategin
fungera med en positiv en effekt på de anställda. Modellen beskriver eventuella
resultat av strategier vilket påvisar vikten av att dessa är välformulerade och
uppfattas på ett positivt sett. Studeras Employer Branding och de frågor som
analyserats skulle detta vid en positiv utgång resultera i ett frivilligt
ambassadörskap hos medarbetarna. För att detta ska ske krävs ett grundläggande
arbete med analyser av organisationens EVP och identifiering av styrkor och
förmåner vilket organisation vill förmedla.
Avslutningsvis vill vi poängtera relevansen av att arbetssökares värderingar ligger
i linje med organisationens. Då teorin och empirin beskriver att
motivationsfaktorer såsom lön och andra yttre faktorer inte längre är det väsentliga
för att attrahera kompetens kan organisationer attrahera arbetssökare med andra
medel. Därför är det då viktigt att identifiera och lyfta fram organisationens
värderingar i sitt arbete med att attrahera kompetens för att få önskad arbetskraft.
Det kan senare då resultera i att medarbetare är mer motiverade och känner
samhörighet till att stanna hos arbetsgivaren.
Då samhället i stort utvecklats har även motivationsfaktorerna som nämnts ovan
utvecklats och bytts ut. Tidigare under 60-talet och senare var individer mer
benägna att ta anställning enbart för att nå upp och stilla de första behoven på
Maslows behovstrappa. Nuförtiden när samhället är så pass välutvecklat, och de
grundläggande behoven med råge är uppnådda handlar det i större utsträckning om
självförverkligande, något Herzberg tar upp i tvåfaktorsteorin med
motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Nutidens kandidater värderar inte
anställningstrygghet och förmåner lika högt som tidigare generationer och
författarna tror att det finns ett stark samband mellan samhällets utveckling och
individens hunger efter självförverkligande.
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När Generation Y3 kommer på tal handlar det mycket om dessa individers behov
av konstant feedback vilket vi ser som en tydlig koppling till självförverkligande.
Som en del av självförverkligande ser vi även värderingar som en bit, att helhjärtat
tro på organisationens idé och dela dess värderingar. Detta kan vara mer eller
mindre starkt allt från att arbeta för djurens rättigheter eller för en humanare syn på
flyktingar till att tro på ett startup-bolag och dess affärsidé. Oavsett i vilken grad
det handlar om har organisationer stora fördelar att hämta genom att identifiera
värderingarna och på ett, för mottagaren, mottagligt vis paketera och förmedla
dessa.

5.2 Förslag till vidare forskning
Då uppsatsen syftar till att se hur organisationer i Sverige arbetar med Employer
Branding och attractiveness via sociala medier kan det vara av intresse att
genomföra en liknande studie ur ett arbetstagarperspektiv. Detta motiveras genom
att uppsatsen genomsyras av enbart arbetsgivarens perspektiv och hur deras arbete
med sociala medier ser ut. Då kan det vara av intresse att försöka kartlägga hur
arbetstagare förhåller sig till sociala medier samt hur de resonerar kring den
digitala världen. Detta motiveras genom att det är av relevans att veta vilka kanaler
som arbetstagare primärt använder samt hur arbetstagarna anser vad som lockar
dem till en specifik organisation. Ett annat förslag är att bredda syftet och
genomföra liknande studie med andra sektorer i Sverige eller andra organisationer
och även öka antalet respondenter. Slutligen rekommenderas forskning i
framtiden, förslagsvis inom 10 år. Detta resoneras kring uppsatsens litteratur och
empiri kring digitaliseringens framväxt där det beskrivs hur det ständigt utvecklas
och förnyas. Hypotesen dras då att forskning kan komma att kunna dra nya
slutsatser samt eventuellt kunna bekräfta de slutsatser som åstadkommit ovan.

3

generation Y, även kallad MTV-generationen eller Me-We-generationen, en inom
samhällsvetenskaplig forskning använd benämning på den generation som omfattar personer födda
på 1980- och 90-talen. Hämtad 2016-05-24 från;
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-y
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7. Bilaga 1
Intervjuguide
Bakgrund
Vad är din titel på organisationen?
Hur länge har du arbetat för organisationen?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Har du haft andra positioner inom organisationen?
Vad har du för uppfattning om organisationen som varumärke? Skiljer den sig mot
arbetsgivarvarumärket?
Employer Branding och attractiveness
På vilket sätt arbetar organisationen med Employer Branding?
Har ni en strategi för att attrahera anställda? Vem är ansvarig?
Säkerhetsställer ni att ert arbetsgivarvarumärke överensstämmer med mottagarens
bild av varumärket?
Vad anser ni är era stora konkurrensfördelar ur ett arbetsgivarperspektiv? Hur
arbetar ni med att visa upp det?
Har ni samma strategi för alla enheter vid arbetet kring Employer Branding?
Sociala medier
Beskriv med egna hur ni använder sociala medier inom organisationen
Använder ni aktivt sociala medier i ert arbete?
Vilka kategorier når ni ut till via sociala medier?
Rekrytering
Beskriv organisationens rekryteringsprocess. Kan den variera? I så fall hur och
när?
Upplever du att arbetet med rekrytering har förändrat under de senaste åren?
Bedömer du att ni har någon konkurrensfördel som konsekvens av ert arbete med
sociala medier?
Retention
Arbetar ni internt med att lyfta förmåner och fördelar med att arbeta hos er?
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