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Abstract 

Employer branding is how companies market their brand, and how this affect the employee’s

perception of them. Many companies are actively working on this to reach out to potential

employees and to retain the current employees. But how do the potential employees see on an 

attractive employer? What is it that determines the choice of employer?

Our aim with this study is to examine which factors that are considered to be most important when 

choosing an employer. Which factors ranks highest and lowest? And do these factors differ between

men and women?

The survey is based on a quantitative study in which we have chosen to use a questionnaire with 

both open and closed questions. Our respondents consist of business students from Södertörn 

University, Stockholm University and Stockholm school of Economics. 

What we came up to with the survey was that salary and permanent employment ranked highest, 

which we coupled with Maslow's needs pyramid who believe that individuals want to feel secure. 

We even saw a difference between what men and women are considered to be important when 

choosing an employer. The women rated gender equality high while men considered that have a 

good relationship with his colleagues was a critical factor.

The other theories we have used is Brand Management, Talent Management and Human resource 

management that commonly believe that it is important for businesses to create a strong brand to be

attractive to the employee. Our survey showed that this was the case because most of the 

respondents felt that it was important that company had a strong brand.
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Sammanfattning 

Employer branding handlar om hur företagen marknadsför sitt varumärke och på så sätt påverkar 

arbetstagarnas uppfattning om dem. Många företag arbetar aktivt med detta för att nå ut till 

potentiella arbetstagare och för att bevara de nuvarande anställda. Men hur ser egentligen de 

potentiella arbetstagarna på en attraktiv arbetsgivare? Vad är det som avgör val av arbetsgivare? 

Vi vill med denna studie undersöka vilka faktorer som anses vara viktigast vid val av arbetsgivare. 

Vilka rankas egentligen högst respektive lägst? Och skiljer sig dessa faktorer mellan män och 

kvinnor?

Undersökningen baseras på en kvantitativ studie där vi valde att använda oss av en 

enkätundersökning med såväl slutna som öppna frågor. Våra respondenter bestod av 

ekonomistudenter på Södertörns Högskola, Stockholms Universitet och Handelshögskolan i 

Stockholm. 

Det vi kom fram till med undersökningen var att lön och fast anställning rankades högst vilket vi 

kopplade ihop med Maslows behovspyramid som anser att individer vill känna trygghet. Vi såg 

även en skillnad mellan vad män och kvinnor ansåg vara betydelsefullt vid val av arbetsgivare. 

Kvinnorna rankade jämställdhet högt medan männen ansåg att ha en bra gemenskap med sina 

kollegor var en avgörande faktor. 

De andra teorierna vi använt oss av är Brand management, Talent management och Human resource 

management som gemensamt anser att det är viktigt för företag att skapa ett starkt varumärke för att 

anses attraktiv utifrån ett arbetstagarperspektiv. Vår undersökning visade även den att så är fallet då 

de flesta av respondenterna ansåg att det var betydelsefullt med ett företag med ett starkt varumärke. 

Nyckelord: Employer branding, employer brand, branding, brand management, talent management.
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1. Inledning

Employer branding är ett sätt för företagen att påverka arbetstagarnas uppfattning om dem som 

arbetsgivare. Det handlar om att ha ett varumärke med ett positivt rykte, dels för sina nuvarande 

arbetstagare men även för potentiella arbetstagare.1 Vi kommer nu gå in på vad Employer branding 

är och beskriva de olika definitioner som olika forskare har. 

1.1 Definition av begrepp

För att tydliggöra vad vi menar med varumärke i denna uppsats, handlar det om företagets image 

och inte företagets produkt. Att skapa sig ett starkt varumärke handlar alltså om företagets image, 

utifrån arbetstagarens perspektiv.

En definition på populationen lyder: ”hela uppsättningen av individer, objekt eller mått som man 

har fått från objekten, av intresse”. 2

1.2 Bakgrund

Att marknadsföra sig idag är en väsentlig del för ett företag eller en produkts existens. Det kanske 

vanligaste man förknippar marknadsföring med handlar om att man ställer en produkt eller en tjänst 

i fokus för att få befintliga och potentiella kunder att se dess egenskaper och fördelar och för att 

bevisa ett visst mervärde som förknippas med produkten.3

Dessutom har marknadsföringen utvecklats med tiden och i takt med att samhället förändras blir 

även konsumenternas beteenden och krav annorlunda. Numera är ett företags miljömedvetenhet och 

samhällsansvar något som företagen måste ha med som inslag i den generella marknadsföringen för 

att på så sätt följa utvecklingen och i bästa fall skaffa sig en egen nisch och en konkurrensfördel. 4

Dock har en annan sida av marknadsföringen vuxit sig allt starkare på senare tid och företag idag 

arbetar allt hårdare med att kunna skaffa sig konkurrensfördelar. Idag handlar inte 

marknadsföringen bara om att ha kunden i fokus, utan man vill att företaget ska få ett starkare 

varumärke vad gäller arbetstagare. Företag vill stärka sitt varumärke och dess attraktivitet för att 

fler kvalificerade arbetstagare ska söka sig till företaget och därmed knyta till sig rätt kompetens. 

                                               
1 Sveriges kommuner och landsting
2 Statistical techniques in Business and Economics, New York, 2010 s.7
3 Expowera
4 Miljoaktuellt
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Marknadsföringen av företagets varumärke arbetar man med i hopp om att attrahera nya 

arbetstagare och bevara de befintliga, detta kallas idag för Employer branding.5

Historiskt sett har Employer branding existerat sedan tidigt 1960-tal, men det var inte förrän tidigt 

1990-tal som området fick namnet och då företag förstod vikten av att locka till sig rätt kompetens 

till fullo. 6 Till en början handlade det om att främja företag, så man ger en tydlig bild av vad som 

gör en arbetsgivare önskvärd och annorlunda. 7

Employer branding kan delas upp i två delar inom marknadsföring, intern och extern 

marknadsföring. Den externa marknadsföringen handlar om att man ska etablera företaget som 

arbetsgivare och därmed göra det möjligt att locka till sig den bästa arbetstagaren. Varje 

arbetstagare ska se företaget som betydelsefullt och varumärket som attraktivt, vilket gör att man 

vill arbeta för dessa arbetsgivare. Den interna marknadsföringen handlar om att företaget vill ha en 

viss styrka som inte deras konkurrenter har, som också är svår att efterlikna. I stort sett så betyder 

det att man vill få de nuvarande arbetstagarna att stanna kvar i företaget, så de inte söker andra 

tjänster hos andra företag för att de är mer attraktiva. Detta kan man uppfylla genom att man har 

kontinuerliga möten med sina anställda, där man exempelvis betonar vad företagets varumärke står 

för och vad de anställda faktiskt gör för företaget. 8 Enligt P. Priyadarshi handlar employer branding 

eller employer brand management internt och externt om att främja en tydlig bild av vad som gör ett 

företag annorlunda och eftertraktat som arbetsgivare.9

I stort kan man alltså säga att Employer Branding handlar om ett företags arbete för att locka till sig 

rätt kompetens till företaget, och att sedan behålla den. Idag görs det kontinuerliga mätningar på 

vilka arbetsgivare som är mest attraktiva, sett utifrån ett arbetstagarperspektiv. Där har man sett att 

stora, välkända företag som IKEA, H&M, Google och Ernst and Young är bland de mest attraktiva 

arbetsgivarna.10 Av okänd anledning har dessa företag lyckats profilera sig som attraktiva

arbetsgivare, och har därför troligtvis lyckats med sin Employer Branding. Dessa företag har 

därmed en stor konkurrensfördel gentemot andra arbetsgivare när det gäller att locka till sig 

kompetenta arbetstagare. Värt att notera är att det förekommer ett flertal exempel på företag som 

                                               
5 Micco
6 Rosethorn, H., Hodes, B., Mensink, J. (2007)
7 Backhaus, K., Tikoo, S. (2004)
8 Backhaus, K., Tikoo, S. (2004)
9 Priyadarshi, P. (2011)
10 Universumglobal
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sett till storlek har en relativt låg attraktionskraft, där KappAhl, Lindex och JC är några.11 Hur 

kommer det sig att dessa företag har lyckats med att bygga upp ett starkt varumärke och vad, enligt 

arbetstagarna, är det som gör att vissa företag är med attraktiva?  H&M, Google och IKEA har 

lyckats med något speciellt för att uppnå sitt starka varumärke och attraktion till arbetstagaren, vad 

har de gjort till skillnad från andra? Är det något som företagen arbetar medvetet med, eller har 

deras varumärke omedvetet blivit starkt?

1.3 Problemdiskussion

Tidigare studier om Employer branding har kommit fram till olika definitioner. Martin R. Edward 

påstår att Employer branding är ett varumärke som består av en blandning av immateriell och 

materiell symbol. Han menar att ett varumärke skapar ett värde hos arbetstagaren, som ser märket 

som mer unikt än andra varumärken. Man kan kort säga att Martins R Edwards syfte med Employer 

branding är att hantera företagets image sett utifrån sina medarbetares perspektiv. Han menar att 

man hela tiden ska främja sitt varumärke så att det får en speciell identitet som attraheras av både 

nuvarande och potentiella arbetstagare. 12 Enligt Bachaus & Tikoo handlar Employer branding om 

att skapa en långsiktig strategi för att hantera medvetenhet och samtidigt få rätt uppfattning om 

arbetstagarna. 13 Sambandet mellan dessa två forskares olika definitioner är att Employer branding i 

båda fallen handlar om att man vill skapa ett välkänt varumärke, som attraherar både de nuvarande 

och de potentiella arbetstagarna. Företag vill att både arbetstagare och medarbetare ska se på 

företaget så som företaget själv anser att deras image är. De strävar helt enkelt efter att bli ett 

välkänt och omtyckt företag, så att varje varumärke får en viss image eller betydelse och på så sätt 

lockar till sig fler arbetstagare. 

Organisationer som kommunicerar med lämpliga och ärliga signaler, via employer branding, kan 

öka sannolikheten att arbetssökande kommer att välja dem framför konkurrenterna. Som Backhaus 

och Martin R. Edward påstår, så kan man genom employer branding skapa sig mer attraktion, där 

arbetstagare anser att deras företag har ett högre värde än andra. Många företag är överens om att ett 

starkt varumärke kan ge konkurrensfördelar, då företag med starka varumärken skapar sig lojala 

arbetstagare. 14

                                               
11 Universumglobal
12 Martin R. Edwards, (2010)
13 Backhaus, K.., Tikoo, S. (2004)
14 Brandeye
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L. Moroko & M.D. Uncles ser att det är fler företag som utvecklar ett starkt employer brand som en 

metod för att säkra och behålla de mest eftertraktade medarbetarna, de som kommer göra det 

möjligt för dem att föreviga deras framgång för varumärket och fortsatt lönsamhet. De har sett att 

intresset för employer branding har ökat och att anledningen till det är efterfrågan på kompetent och 

specialiserad arbetskraft sannolikt kommer att öka dramatiskt inom kort till medellång sikt. Detta 

till stor del på grund av den snabba tillväxten av nya industrisektorer och ökningen av framväxande 

ekonomier (t.ex. växande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i Kina och Indien).15

Enligt tidigare studier går det att se tydliga likheter, där studierna har ett samband med varandra. En 

av studierna visade att arbetsgivare arbetar med Employer branding för att arbetstagaren ska känna 

differentiering hos företaget, där arbetet ska ge ett prestigefyllt rykte och samtidigt vara spännande 

och underhållande för arbetstagaren.16 Den andra studien säger att företag arbetar med ärligheten i 

företaget, att det är viktigt att varje medarbetare ska få en ärlig chans att få säga vad den tycker. 

Arbetstagaren ska känna sig delaktig i arbetet och känna att den har en stor roll i företagets 

utveckling.17 Dessa två studier hänger ihop med varandra, trots att de ordagrant inte säger samma 

sak. Vi anser att differentiering och delaktighet går parallellt, då man vill att arbetstagaren ska känna 

sig betydelsefull, man vill att varje arbetstagare ska känna sig välbehövd och att deras arbete spelar 

stor roll i hela företagets utveckling. 

Det finns starka kopplingar med att ha ett starkt varumärke och kompetensen att locka till sig 

personal. Enligt tidigare forskning sägs det att ett företag som har ett starkt varumärke har lättare att 

locka till sig personal, då arbetssökande redan känner till företagets produkter och image. En 

arbetssökande som redan innan sökandet vet vad företaget står för och vad deras produkter generar 

kräver inte lika mycket energi för att skapa sig en bra uppfattning om företaget, med tanke på att 

den arbetssökande förmodligen redan har en bra bild av företaget. Detta menar forskare leder till att 

företag har större chans att de potentiella arbetssökande söker sig till deras företag och anser att de 

är attraktivare än de företag som man inte vet något om. Det handlar alltså om att skapa ett 

varumärke som är starkt, där deras produkter har ett bra rykte och har gett kunden en bra 

erfarenhet.18

                                               
15 Moroko, L., & Uncles, M. D. (2008)
16 Gary Davies, (2008)
17 Graeme Martin, Paul J. Gollan, Kerry Grigg (2011)
18 Ralf Widen, Siegfried Gudergan, Ian Lings (2010)
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Det har framkommit att arbetssökandes tidigare erfarenheter har en stor roll, i vilka faktorer som är 

avgörande hos en arbetsgivares varumärke. Gudergan menar att de personer som har mer 

erfarenheter från arbetslivet anser att karriärmöjligheterna är en av de viktigaste faktorerna vid val 

av arbetsgivare. De individer med mer arbetserfarenheter anser inte att lönen är det viktigaste, som 

de med mindre erfarenheter anser.19 Detta kan bero på att de personer med fler år av erfarenheter, 

redan har en lön som inte går att förbättra utan att man får möjligheter att bredda sin karriär. Har

man större karriärmöjligheter skapar det även större chanser att lönen ökar. Däremot har en person 

med mindre erfarenhet inom arbetslivet inget att jämföra med och jämför istället olika arbetsgivares 

löneerbjudanden. Dessutom framkom det i undersökningen att vissa arbetssökande med mindre 

erfarenheter ville arbeta på ett mer attraktivt företag för att detta skulle stärka individens CV. Har 

man ett CV med en arbetsgivare som är attraktiv, kan det bli lättare att söka sig vidare till ännu 

större företag, som är mer attraktiva, vilket kan hjälpa individen på vägen. 20

Enligt andra studier anses företagets kultur och prestige vara viktigt för varumärket, där individer 

anser att ett företag med ärliga signaler blir mer attraktivt. Är företagen öppna med sin 

företagskultur och inte hittar på olika saker för att försköna sin image, blir de mer tillförlitliga och 

därmed mer attraktiva. Det är tydligt att alla individer tänker olika, beroende på kön, ålder och 

erfarenheter, där vissa anser, som vi skrev tidigare, att lönen är viktigast eller dess möjligheter att 

utvecklas.21 Freeman C et al har gjort olika undersökningar om attraktionen kring arbetsgivaren och 

har också kommit fram till att det föreligger skillnader mellan män och kvinnors tänkande. Det 

redovisades att kvinnorna värdesätter faktorer om den kvinnliga könsrollen och att männen 

värdesätter faktorer som kan sammanställas ihop med karriär och den manliga könsrollen.22 Vad är 

det egentligen som utgör detta fenomen? Är männen mer beroende av att få status och strävar efter 

en högre lön medan kvinnorna vill skapa sig sociala relationer och anser därför att samarbetet med 

kollegorna är viktigare? 

Om man tittar på en tidigare studie om chefers situation och vad de anser är viktigt vid val av 

arbetsgivare, har de kommit fram till att de blir mer tillfredsställda ju större ansvar och befattning 

de får. Chefer med en mer attraktiv befattning och upplevd differentiering stannar oftast kvar i 

företagen under en längre tid, på grund av att de känner sig mer tillfredsställda och känner inget 

behov av att byta arbetsgivare. Företag som erbjuder detta stärker även de sitt varumärke hos 

                                               
19 Ralf Widen, Siegfried Gudergran, Ian Lings (2010)
20 Ralf Widen, Siegfried Gudergran, Ian Lings (2010)
21 Michelle W, Ian L, Roslyn C (2012)
22 Freeman C. et al (2007)
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personer som vill ha en större befattning som exempelvis chefer.23 Andra studier visar också att 

differentiering är viktigt även hos medarbetare, där man vill att sitt vardagliga arbete ska vara 

spännande och varierande. Arbetstagarna vill känna samhörighet och samtidigt vara nöjda med sitt 

arbete, att de känner att arbetet har genererat något positivt för företaget. 

Man kan klart konstatera att det finns flera olika faktorer som påverkar hur man uppnår Employer 

branding och stärker ett företags varumärke. Tittar man på de tidigare studierna ser man att en 

attraktiv arbetsgivare är den med ett starkt varumärke, som uppnås genom att företag erbjuder olika 

typer av faktorer. Enligt de tidigare studierna handlar det om att företaget bland annat ska erbjuda 

differentiering och vilka erfarenheter man har och genererar till företaget.

Det finns flera olika anledningar till varför Employer branding har blivit så stort hos företagen idag. 

En anledning som ligger till grund till detta är för att företagen vill behålla sin nuvarande personal, 

för att på så sätt utveckla och ge fler möjligheter till personalen samtidigt som de sparar in på 

resurser när de inte behöver rekrytera nya medarbetare. En annan orsak till detta är att man också 

vill locka till sig nya potentiella arbetstagare, så de kan få ett större urval vid rekryteringen och 

därigenom få större möjlighet att hitta rätt medarbetare. Dock lyckas inte alla företag med detta, då 

vi kan se att vissa företag fortfarande inte är lika attraherade som vi skrev tidigare i arbetet. 

När vi studerar olika platsannonser på arbetsförmedlingen kan vi klart konstatera att företagen 

skiljer sig åt när det gäller att precisera och definiera sina varumärken. Företagen erbjuder 

exempelvis olika typer av tjänster som fast anställning eller vikariat, fast lön eller provisionslön.24

Dessa faktorer är bland annat några av de få som man ständigt stöter på när man går in på en 

platsannons och läser. Påverkar inte dessa faktorer också arbetstagaren, när den ska välja 

arbetsgivare? 

Det är inte lika lätt för alla företag att nå ut med ett bra Employer branding, vilket resulterar i att 

vissa företag inte har lika starkt varumärke som andra. Ett problem till detta kan vara att man 

kopplar ihop varumärkets produkt med varumärkets arbetsgivare. Det kan vara så att konsumenten 

inte har fått ett bra bemötande, vilket resulterar i att konsumenten som arbetstagare inte blir 

attraherad av företaget och vill arbeta hos dem. Företag kan lätt förknippas med deras varor och 

visar det sig att produkterna inte lever upp till konsumentens förväntningar, ger det självklart 

                                               
23 Gary Davies (2008)
24 Arbetsförmedlingen
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negativa konsekvenser som i detta, att de får ett dåligt rykte även som arbetsgivare. 

Ett problem som kan uppstå när man försöker stärka sitt varumärke, är om företaget misslyckas 

genom tragedier eller något som samhället inte accepterar. Om vi tar H&M till exempel, när det 

kom fram att de använde barnarbete till att producera deras kläder. Detta blev inte så omtyckt bland 

samhället och gav negativa konsekvenser för H&M, då deras varumärke säkerligen sänktes. Det 

kanske inte försvagades mycket, men det påverkar ändå företagets image. 25

Vi vill med denna uppsats undersöka hur studerande inom ekonomi värdesätter olika faktorer som 

avgör valet av arbetsgivare och deras koppling till varumärket. Vilka faktorer är det egentligen som 

påverkar företagets varumärke utifrån ett arbetstagarperspektiv? Och föreligger det några skillnader 

mellan män och kvinnor i hur de resonerar kring valet av arbetsgivare? 

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som är avgörande vid val av arbetsgivare och 

dess starka varumärke, och dessutom undersöka om det föreligger några skillnader mellan män och 

kvinnor kring detta.

1.5 Frågeställningar

(1) Vilka faktorer är viktiga vid val av arbetsgivare och dess starka varumärke?

(2) Föreligger det någon skillnad mellan vilka faktorer män och kvinnor anser viktiga?

1.6 Avgränsning

Uppsatsen behandlar vilka faktorer som påverkar arbetsgivarens attraktion utifrån ett 

arbetstagarperspektiv. Vi har valt att avgränsa undersökningen till ekonomistudenter, då vi anser att 

det är en intressant urvalsgrupp och för att få en mer särpräglad undersökning som är inriktad på ett 

utbildningsområde. Vi valde dessutom endast en akademisk utbildning för att minimera 

undersökningen och inte få den alltför allmän och bred. Vi kommer ytterligare avgränsa oss till tre 

lärosäten inom Stockholmsområdet, då vi anser att detta är tillräckligt för att få tag på 

                                               
25 Svenska dagbladet
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ekonomistudenter inom detta område. Vi har valt att utföra studien inom Stockholmsområdet, med 

anledning att vi själva studerar här och anser att detta är det mest optimala för att bearbeta tiden på 

bästa sätt. Vi behöver därför heller inte använda oss av exempelvis postenkäter eller andra sätt för 

att nå ut till ekonomistudenter runt om i Sverige. De lärosäten som vi kommer att avgränsa oss till 

är Södertörns högskola (SH), Stockholms universitet (SU) och Handelshögskolan i Stockholm 

(HH), då dessa tre lärosäten erbjuder utbildning i ekonomi. Anledningen till att vi utesluter vissa 

andra skolor i Stockholmsområdet beror på att de inte har likvärdiga utbildningar och kan därför 

inte ingå i vår urvalsram.
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2. Teorier

I detta kapitel redovisas de teorier som är relevanta för vår undersökning. Inledningsvis kommer vi 

att redogöra för olika teorier och sedan beskriva hur vi tillämpar dessa i vår studie. 

2.1 Talent management

Talent management handlar om hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt 

medarbetare samtidigt som det berör hur man avvecklar de rätta medarbetarna. Det är processer 

som hänger ihop på ett logiskt sätt och skapar mätbara resultat för företaget. 26

Många beskriver Talent management som den ”andra sidan” av affärsstrategin, där man utefter 

affärsstrategin använder talent management för att förklara hur de ska göra för att uppnå 

affärsstrategin. En affärsstrategi beskriver vad företaget ska uppnå och då talar Talent management 

om hur de ska uppnå det, genom att ge svar på olika frågor så som: hur ska de rekrytera, internt eller 

externt? Vilka medarbetare ska medverka? Dessa frågor är direkt kopplat till affärsstrategin, som 

man ska jobba utefter för att få det resultat som man strävar efter. 27

Många studier och undersökningar har gjorts kring Talent management, där många av 

undersökningarna visade att företagets arbetskraftskostnader minskade vilket gav en ökande effekt 

på årsresultatet kopplat till vinsten. Det visade sig att denna typ av teori ökar omsättningen per 

anställd och samtidigt drar ner personalkostnaderna genom att de anställda stannar kvar i företaget 

på grund av att företaget har ett bra Talent management. 28

Scuillon och Collings definition på Talent management är att den omfattar alla aktiviteter i 

organisationen i syfte till att attrahera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna i de mest 

strategiska rollerna. Dock anser de att den empirin som finns idag om Talent management 

fortfarande är begränsad, då man inte riktigt vet vad som händer i praktiken utifrån teorin. Företag 

har svårt att använda sig av denna typ på ett effektivt sätt då de ofta tenderar i att misslyckas. 29

Lyckas man med ett bra talent management menar Wikström och Martin att det kan ge en 

                                               
26 Talent management i praktiken
27 Talent management i praktiken
28 Talent management i praktiken
29 Vaiman, V., Scullion, H., Collings, D (2012)
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konkurrenskraftig fördel, då man kan dra ner på vissa kostnader och i vissa fall sänka priset, vilket 

ger kunden ett högre överskott. Organisationerna kan dra ner på sina personalkostnader eftersom att 

man inte behöver lägga ner lika mycket resurser på att rekrytera ny personal. Man får en mycket 

mer effektiv organisation eftersom man har rätt medarbetare på rätt plats vid rätt tillfälle, allt är 

genomtänkt vilket skapar ett starkare varumärke hos arbetsgivaren. 30

Wikström och Martin har utvecklat en modell som förklarar hur Talent management hänger ihop 

med arbetsprocessen. Den första processen i modellen beskriver hur man på ett effektivt sätt ska 

rekrytera och attrahera medarbetarna på ett effektivt sätt. Det handlar om att man ska bygga upp ett 

starkt varumärke, employer branding, som har lätt för att rekrytera nya medarbetare. Det handlar 

även om hur man på ett bra sätt introducerar de nya medarbetarna så att de känner sig välkomna och 

ger de en god inblick om företaget. 31

Den andra processen i modellen handlar om hur man ska bevara sin nuvarande personal och hur 

man ska utveckla dem. Det är då viktigt att företaget använder sig av rätt ledarskap där man har 

kunskap om kompetensutveckling, vilket är av betydelse för att man ska kunna utnyttja sina 

resurser på bästa och möjliga sätt. Det tas även upp frågor kring jämställdhet, de potentiella 

arbetstagarna och ersättningsfrågor. Den tredje och sista processen handlar däremot om hur man 

avvecklar personal och hur man ska skapa ett nätverk med de tidigare anställda. Som arbetsgivare 

får man inte ge upp om en arbetstagare säger upp sig, utan det kan skapa möjligheter för 

arbetsgivaren om denna ser avslutningsprocessen som en viktig del. Det kan handla om att man på 

ett professionellt sätt ”intervjuar” den anställda och frågar vad den till exempel erbjuds på det andra 

arbetet, för att på så sätt se vilka brister de själva har. Det finns alltid en grund till att personen i 

fråga slutar, vilket kan vara företagets nackdel och det andra företagets fördel. Om då arbetsgivaren 

förstår detta kan man skapa sig större konkurrensfördelar. 32

                                               
30 Talent management i praktiken
31 Talent management i praktiken
32 Talent management i praktiken
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Figur 1, Talent management

Wikströms och Martins modell om hur Talent Management hänger ihop med arbetsprocessen som 
beskrevs tidigare. 

2.2 Brand management

Brand management handlar om att man definierar, positionerar och levererar varumärket. Det 

handlar om att man vill skapa och upprätthålla ett varumärke som skiljer sig från andra och därmed 

blir konkurrenskraftigt. Syftet med brand management är att man vill förmedla ett budskap med 

varumärket och skapa kundlojalitet, man vill att kunderna ska känna ett samband med varumärket 

för att de ska fortsätta att använda det.33 Många akademiker antyder att det idag är viktigt att skapa 

starka varumärken för att uppnå en konkurrensfördel och för att garantera företagets långsiktiga 

överlevnad.34 Kim och Lee införde ett koncept som kallas ”System Brand Management” (BMS).35

BMS är hur företag bör tänka och utveckla intern management av sina varumärken för att underlätta 

skapandet och upprätthållandet av starka varumärken på lång sikt.

BMS består av tre underliggande dimensioner vilka är: varumärkesorientering, intern branding och 

strategisk brand management. Varumärkesorientering handlar om hur företag inser vikten av att 

varumärken anses vara värdefulla tillgångar och fokuserar på marknadsföringsstrategi för att 

utveckla förmågan att bygga starka varumärken.36 Intern branding innebär att alla inom 

organisationen ska samarbeta för att uppnå målet med att bygga starka varumärken.37 Detta gör att 

det blir viktigt för företagen att utbilda sina anställda så att de kan gynna varumärkesidentiteten och 

                                               
33 Managementstudyguide
34 Zablah, Brown, & Donthu, 2010
35 Kim & Lee (2007) och Lee et al. (2008) sid. 849
36 Santos-Vijande, M-L., Río-Lanza, A-B., Suárez-Álvarez, L., & Díaz-Martín, A-M (2013)
37 Punjaisri et al., 2009
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förstå dess innebörd.38 Intern branding har även som mål att gynna den interna kommunikationen 

kring varumärket både från chefer och från de anställda, så att verksamhetens varumärkesutveckling 

kan utföras så effektivt som möjligt.39

Strategisk brand management ”varumärkesbyggande” består av flera marknadsföringsrelaterade 

aktiviteter såsom: produktdesign, produkt positionering och förpackning och kommunikations-

kampanjer i olika mediekanaler.40 Utformningen av ett varumärke har gått från att vara en rent 

fysisk sak som hjälper till att identifiera och differentiera företagets produkter41, till att vara en 

viktig immateriell, strategisk resurs som har sin grund i värdefulla sociala relationer. Detta blir 

speciellt viktigt för tjänsteföretag då varumärkets betydelse för kunderna huvudsakligen är från 

deras erfarenheter med organisationen och de anställda.42 Brand Management är viktigt i dagens 

konkurrensutsatta miljöer som kännetecknas av liknande kommersiella varor och tjänster, snabb 

imitation av innovationer och hård konkurrens. Varumärken behöver nu mer än någonsin bygga 

starka relationer med sina kunder, därför är det viktigt för företag att utveckla en effektiv BMS som 

gör att de kan uppnå konkurrensfördel och upprätthålla starka varumärken.43  

Figur 2, Brand management kedjan

Bilden visar Brand management kedjan och BMS och illustrerar två grundläggande frågor:
(1) Hur kan företagen skapa och upprätthålla starka varumärken? 
(2) Vad utgör ett starkt varumärke?44

                                               
38de Chernatony & Cottam, 2006
39 M'zungu et al. 2010 och Webster och Keller, 2004
40 Santos-Vijande, M-L., Río-Lanza, A-B., Suárez-Álvarez, L., & Díaz-Martín, A-M (2013)
41 Louro & Cunha, 2001
42 Brodie et al., 2009 & Dall’Olmo & de Chernatony, 2000
43 Aaker och Joachimsthaler, 2000 och Katsanis, 1999
44 Keller, 2011
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BMS innebär att hantera varumärket inom företaget med ett systematiskt och strategiskt synsätt som 

anser att varumärket är en central del i affärsstrategin och sätter ner grunderna för att genomföra 

och kontrollera varumärkesbyggande åtgärder i ett integrerat och samordnat sätt.45

Nuvarande forskning betonar att ett framgångsrikt varumärke inte enbart handlar om smarta, 

kreativa märken utan även om väl planerad och genomförd varumärkeshantering.46 Starka 

varumärken måste vara väl utvecklade internt och BMS är till för att hjälpa chefer att få en klarare 

bild av hur man bäst hanterar varumärket internt för att maximera dess värde och företagets 

långsiktiga konkurrenskraft. Som figur 1 visar så utgör BMS den grundläggande interna 

management som upprätthåller varumärkesbyggande aktiviteter och därefter skapandet av 

varumärkets värde.47

2.3 Human resource management

Använder man sig av Human resource management kan det bidra till konkurrensfördel i förhållande 

till andra aktörer inom samma marknad. Man skapar goda relationer till både kunden och till den 

nuvarande personalen. Har man ett väl fungerande HRM kan man lättare attrahera ny personal 

samtidigt som man får den nuvarande personalen att känna sig trygg och att den anställda trivs inom 

organisationen. Man skapar denna trygghet och trivsel hos den nuvarande personalen genom få de 

att känna att de utvecklas och gör nytta för företaget. Man kan få en ökad lönsamhet genom att 

personalen är motiverad eftersom att de lägger ner mer energi vid kundbemötandet. 48

Det var under 1980 talet som utvecklingen av Human resource management tog fart. Anledninen till 

att HRM utvecklades var för att arbetsplatserna förändrades och de blev ett mer kunskapsbaserat 

arbetssätt. Det var under den här tiden som man började förstå att medarbetarna var en del av 

nyckeln till ett stadigvarande konkurrensförsprång. Personalen sågs inte längre som bara en maskin 

utan man insåg att medarbetarnas beteende påverkades av belöningar, ledarskap och de normer som 

organisationen präglades av. 49

                                               
45 Kim & Lee, 2007
46 M'zungu et al., 2010
47 Santos-Vijande, M-L., Río-Lanza, A-B., Suárez-Álvarez, L., & Díaz-Martín, A-M (2013)
48 Lindmark och Önnevik s.10
49 Lindmark och Önnevik s. 20-21
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HRM handlar om att man ska utveckla varje arbetstagares förmågor utifrån deras unika 

förutsättningar. Arbetstagarens förmåga bygger på hur organisationen arbetar med 

kompetensutveckling och hur de skapar möjligheter för individen att utvecklas. Man ska ha en 

tydlig bild på sina arbetsuppgifter och även förstå vilken nytta de gör i större sammanhang, vad de 

egentligen generar till. 50

Human handlar om att förstå varje människa, utifrån den enskilda människan behov och känslor. 

Förstå att alla människor ser olika ut, tänker olika och har olika behov för att bli exempelvis 

tillfredsställd. Resource handlar om att ledningen ser människan som en resurs eller kostnad i 

resultat- och balansräkningen. Exempelvis om organisationen utbildar personal, så kan det både ses 

som en kostnad eller intäkt beroende på hur framtiden ser ut för just dessa anställda. Om någon av 

de anställda skulle försvinna och byta organisation till en konkurrent blir detta en kostnad för 

företaget, då de själva inte fick något av det under en längre tid. Däremot om personen i fråga 

stannar kvar under en längre tid, anses den anställde vara kunskapsorienterad och vet vad som ska 

göras på arbetet.51 Det är alltså viktigt att försöka behålla sin nuvarande personal för att minska på 

personalkostnaden som blir av varje nyrekrytering. 

2.4 Maslows behovspyramid

Maslows behovspyramid handlar om de behov som vi människor behöver. Den första delen i 

pyramiden är de fysiologiska behoven, som handlar om mat, sömn och dryck. Andra delen är 

säkerhetsbehovet, som betyder att man vill känna en trygghet och säkerhet, man vill exempelvis ha 

tak över huvudet och känns sig trygg där man för tillfället befinner sig. Nästa steg är de sociala 

behoven, där man har ett behov av att vara med andra människor och grupper. Fjärde steget i 

pyramiden säger att personer behöver uppskattning och statusbehov, där man måste ge beröm till 

människan när den gjort något som är positivt. Den sista nivån handlar om självförverkligande, som 

menas med att personen har ett eget behov av att förverkliga sig själv utifrån sina förutsättningar, 

detta varierar från individ till individ. 52

                                               
50Lindmark och Önnevik s.23
51Lindmark och Önnevik s24-25
52Lindmark och Önnevik s.34



15

Figur 3, Maslows behovspyramid 

Människan har dessa behov, och beroende var man befinner sig på pyramiden, så kräver man 

ständigt att utveckla nya behov och få dem tillfredsställda. Man flyttar sig uppåt och ibland även 

nedåt i pyramiden ifall att man hotas av något av behoven längre ner. 53

Om varje medarbetare känner att dessa behov blir tillfredsställda på sin arbetsplats, kan företaget få 

en ökad lönsamhet eftersom personalen på grund av detta stannar kvar och gör sitt för ett bättre 

välbefinnande inom organisationen. Det kan exempelvis handla om lönen, att personen i fråga 

känner sig tillräckligt tillfredsställd, att arbetaren får ut det värde som den anser sig ha rätt till. 

2.5 The subscription decision process

The subscription decision process, är en modell som illustrerar frågorna kring hur konsumenter 

agerar och tänker vid val av köp. Modellen innehåller sex olika kategorier av frågor som 

konsumenten ställer sig innan den bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst. De sex olika 

kategorierna som kunden ställer sin innan köpet är: medvetenhet, visualisering, bekantskap, 

resonans, fallenhet och subskription.54

                                               
53 Lindmark och Önnevik s.34
54 Pringle, H (2004) s.68 
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Figur 4, The subscription decision process, visar hur konsumenter agerar och tänker vid köp.

Medvetenhet handlar om att man ställer sig frågan hur bra man känner till företag, om man har 

tidigare erfarenheter om företagets produkter eller om man har hört bekanta säga något positivt eller 

negativt om dem. Visualisering handlar om vilken bild man får av företaget av att bara höra deras 

namn och om man känner något speciellt för dem. Bekantskap, som man hör på namnet, är frågor 

om man känner till dem sedan innan eller som resonans handlar om, om företaget har någon 

betydelse för en. Fallenhet menas med hur bra man gillar varumärket och subskription handlar om 

det generar till något positivt och om man får ut något av att köpa produkten, kommer man i 

framtiden att använda produkten eller är det ett onödigt köp?55

Denna modell skulle man kunna jämföra med de frågor man ställer sig kring valet av en 

arbetsgivare. Som första steget i modellen, medvetenhet, om den potentiella arbetstagaren har bra 

känningar om företaget och att dess tidigare erfarenhet är positiva leder det arbetstagaren ner till 

nästa steg i modellen och ett steg närmre att den väljer detta företag framför ett annat. Enligt den 

här modellen är det enormt viktigt med att företaget har ett starkt varumärke, så att arbetstagaren 

kan svara rätt på dessa frågor i modellen och inte väljer bort företaget på grund av att den 

exempelvis har dåliga erfarenheter eller inte vet något om företaget som helhet.

                                               
55 Pringle, H (2004) s.68
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2.6 Tillämpning av teorier

Vi kommer tillämpa dessa teorier med Employer branding och se hur dessa kan användas av företag 

för att stärka sitt varumärke och skapa en större attraktion. En blandning av dessa teorier kanske kan 

skapa ett starkt varumärke och på så sätt hjälpa vissa företag att bli ledande bland sina konkurrenter.  

Vi kommer exempelvis se hur Talent management kan påverka varumärkets betydelse, om teorin 

använder någon av de faktorer som påverkar varumärket utifrån vår undersökning. Vi kommer även 

analyser vilka faktorer som påverkar valet av arbetsgivare utifrån teorierna och koppla detta 

samman med vår undersökning. Vi kommer också applicera The subscription decision process med 

resultatet och se om man kan använda denna modell även inför ett val av arbetsgivare, om 

erfarenheter och igenkännandet av företaget spelar någon roll.

Handlar det endast om att man vill uppfylla sina behov eller är det en blandning av behov och 

tidigare erfarenheter? Dessa teorier hänger ihop med varandra då HRM handlar om att man ska 

utveckla de mänskliga resurserna, Brand management handlar om att man ska skapa sig ett 

attraktivt varumärke och Talent management handlar om att man ska attrahera, utveckla och 

avveckla medarbetare. Dessa teorier har samma syfte, det handlar om att skapa konkurrensfördelar 

och få ett attraktivt varumärke, som skapar större möjligheter att få de mest potentiella 

arbetstagarna, bara det att de tar sig dit på olika sätt. 

Vi kommer tillämpa dessa teorier för att få fram vilka faktorer som faktiskt påverkar arbetsgivarens 

varumärke mot arbetstagaren. Vilka faktorer som de anser vara viktiga för att vissa arbetsgivare är 

mer attraktiva än andra. Om vi tar ett exempel, i vår enkätundersökning kommer vi att ställa en 

fråga som faller tillbaka på Talent management, där vi utifrån svaret kan avgöra om exempelvis 

avslutningsprocessen har något med ett företags attraktion att göra eller om det kanske har med de 

tidigare erfarenheterna med tidigare arbetsgivare att göra. Dessa teorier kommer vara det 

grundläggande för vår undersökning för att hitta de faktorer som påverkar arbetsgivarnas attraktion 

utifrån ett arbetstagarperspektiv.
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3. Metod

I detta kapitel redogörs hur den empiriska informationen har samlats in för att kunna uppfylla syftet 

med arbetet.

3.1 Vald forskningsstrategi

Som tidigare nämnts är uppsatsens syfte att analysera vilka faktorer som är avgörande vid val av 

arbetsgivare. För att kunna besvara vår frågeställning och uppfylla syftet med arbetet valde vi att 

göra en kvantitativ undersökning för att samla in vår empiriska data. Vi valde att använda oss av en 

kvantitativ metod i form av enkäter för att vi vill nå ut till fler respondenter och då det tar mer tid att 

genomföra intervjuer med alla respondenterna. Vi tror också att fler kommer vara villiga att ställa 

upp på en enkätundersökning i jämförelse med en intervju, då första intrycket möjligtvis skulle vara 

att en intervju är besvärligt och tidskrävande. 

Vi har utfört enkäterna på 100 respondenter, då vi ansåg att detta var ett bra antal för att kunna få 

tillräckligt med empiri till undersökningen. Dessa 100 enkäter har vi fördelat mellan män och 

kvinnor, där vi inte hade någon tanke om att fördela jämnt mellan dem. Istället valde vi att 

sammanställa resultatet i procent, för att få ett sanningsenligt resultat. Vi ansåg att detta var det 

bästa sättet, för att underlätta undersökningen och på så sätt minimera eventuella 

sammanställningsfel.

Fördelningen mellan de tre lärosätena har vi inte heller fördelat med en jämn fördelning, på grund 

av att vi inte kunde förutse hur många studenter vi skulle få kontakt med från varje lärosäte. Det 

kunde likväl vara så att SU hade fler ekonomistudenter tillgängliga än vad kanske HH och SH hade 

under själva undersökningstillfället. För att få tag på dessa studenter frågade vi i receptionen 

tillhörande varje lärosäte efter ekonomistudenternas schema. När vi hade schemat kunde vi lätt och 

smidigt stå utanför deras utbildningssalar och därpå fråga studenterna om de var villiga att vara med 

i en undersökning genom att svara på en enkät. För att vara på den säkra sidan frågade vi dessutom 

varje elev om de studerade ekonomi för att inte få ett felaktigt svar, då detta inte framgår i 

undersökningen. 
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3.1.1 Utformning av enkät

Undersökningen berör hur ekonomistudenter definierar en attraktiv arbetsgivare, och vilka faktorer 

de anser är avgörande för ett företag med ett starkt varumärke. Enkäten innehöll både slutna och 

öppna frågor, där vi använde oss av en likertskala så att respondenterna kunde ange vilket alternativ 

som stämde bäst överens med deras åsikt. Att använda sig av slutna frågor gör det enklare att 

sammanställa resultatet och man får inte allt för många olika svar. Om man har slutna frågor, kan 

respondenten endast svara på en skala vad de anser passa dem bäst i förhållande till frågan. Det går 

självklart att endast ha öppna svarsfrågor, men nackdelen med det är att vi eventuellt skulle kunna 

få ett alltför brett resultat som gör det svårare för oss att dra en slutsats. Dessutom kan det också ge 

ett avvikande svar ifall respondenten för stunden glömmer bort vissa faktorer som dem faktiskt 

anser är viktiga. Vi ansåg att det skulle vara lättare för respondenten att svara med hjälp av en 

likertskala och sedan när de är inne i ämnet och kanske börjat funderat lite, ge dem möjlighet att 

besvara en fråga med öppna svarsalternativ. Vi valde att ha med några öppna frågor för att ge 

respondenterna möjlighet att lägga till andra faktorer som vi inte har med i enkätundersökningen 

men som dem anser är viktiga. Detta ansåg vi var det bästa alternativet för oss i denna undersökning 

och valde därför att ha både slutna och några få öppna frågor. Vi valde att använda en likertskala för 

att vi ansåg att det ger större möjlighet att få in det svar som bäst stämmer överens med 

respondentens tycke. Vi anser även att likertskalan ger en tydligare enkät där man ser tydligt var 

man ska besvara. Om vi hade använt oss av svarsalternativ där påståendena stod under varje fråga 

skulle detta kunna göra respondenten förvirrad över var de skulle sätta sin markering, då det lätt blir 

att man sätter ”på fel sida” av påståendet, detta gäller om svarsalternativen utformats horisontellt. 

Om vi däremot skulle utforma påståendena vertikalt anser vi att detta tar för stor plats då vi har så 

pass många frågor.56 Därför valde vi att istället använda oss av en förkortning med förklaring vilket 

gjorde att likertskalan passade vår enkät bäst.

3.2 Population och urval

Vi har valt att studera arbetsgivare utifrån arbetstagarens perspektiv och se vilka faktorer som 

påverkar ett företagets varumärke. Som vi har nämnt tidigare har vi utfört en enkätundersökning, då 

vi ansåg att detta var mest lämpad för studien med tanke på att vi bäst når ut till våra respondenter 

                                               
56 Bryman & Bell s.86



20

genom denna metod. Enkäten blev besvarad av 100 respondenter som vi nådde genom att befinnas 

på lärosätena vid ett av deras undervisningstillfällen. Vår urvalsram består av ekonomistudenter 

från SH, SU och HH. Vi valde att avgränsa oss till Stockholm och bestämde oss därför för att välja 

ut tre lärosäten inom detta område, vilket blev SH, SU och HH. Vi valde dem då de erbjuder 

utbildningar i ekonomi på högskole- och universitetsnivå. Vi finner ingen anledning till varför vi 

valde dem och exempelvis inte KTH, förutom att vi tyckte det skulle räcka med de tre för att göra 

undersökningen och då det skulle ta mer tid att utföra enkätundersökningen på fler lärosäten. 

Dessutom erbjuder inte KTH någon liknande utbildning som de andra tre lärosätena gör, vilket 

också gjorde att vi valde bort KTH. 

3.3 Datainsamling

3.3.1 Primärdata 

Datainsamlingen bestod av primärdata i form av kvantitativ undersökning. Vi har gått ut med 100st

enkäter fördelat på studerande på SH, SU och HH där dessa har besvarat frågor gällande vårt syfte 

och vår frågeställning. Som vi har beskrivit tidigare i uppsatsen så använder vi oss av enkäter med 

slutna och öppna frågor där respondenterna fått markera det svar som stämmer bäst överens med 

deras åsikt och även ange med egna ord. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval när vi gjorde vår 

undersökning, då vi har en bestämd urvalsram och frågar de studenter som för tillfället är på plats.57

Hur detta påverkar vår undersökning är självklart att det finns de personer som inte har möjlighet att 

svara på enkäten om de då inte befinner sig där. Detta gör att vi får ett visst bortfall. Det är även 

svårt att generalisera från ett bekvämlighetsurval,58 men eftersom vi valt att undersöka 

ekonomistudenter så ansåg vi detta vara generaliserbart inom den gruppen men självklart inte till 

hela populationen. Till fördel för bekvämlighetsurvalet var att vi fanns på plats vid undersökningen 

vilket gjorde att svarsfrekvensen blev hög.  

3.3.2 Sekundärdata

Undersökningen bygger vidare på tidigare forskning, som gjorts på vetenskaplig nivå inom 

området. Dessa vetenskapliga artiklar har vi hämtat från Södertörns Högskolas databas via 

biblioteket. Bibliotekets databas är vidarekopplat till andra databaser med vetenskaplig grund, vilket 
                                               
57 Bryman & Bell s.124
58 Bryman & Bell s.125
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vi anser vara en relevant och tillförlitlig källa då man kan välja att endast använda sig av de 

vetenskapliga artiklar som har granskats. De sökord som vi har använt oss av är Employer branding, 

Employer brand, Talent management, Brand management och branding. 

3.4 Begreppsvaliditet 

Validitet är bedömningen av slutsatsen, om den hänger ihop med undersökningen eller inte. Det är 

ett av de viktigaste forskningskriterier då det rör frågan om ett mått för ett begrepp verkligen mäter 

just det begreppet. Det finns olika typer av validitet, bland annat intern- och extern validitet.59

3.4.1 Intern och extern validitet

Extern validitet beskriver hur resultaten från en undersökning kan generaliseras till en större del av 

populationen. Frågan om hur individer och organisationer väljs ut för att delta i en undersökning 

blir avgörande i detta sammanhang.60 Det är svårt att avgöra om vi har en hög eller låg extern 

validitet. Med tanke på att vi endast kommer att undersöka vilka faktorer som är avgörande för 

ekonomistudenter vid val av arbetsgivare så kan det vara svårt att generalisera till en större del av 

populationen. Det kan möjligtvis vara så att dessa faktorer skiljer sig mellan individer, vilket gör det 

mindre generaliserbart vid en undersökning som endast berör en kategori av individer, i detta fall 

ekonomistudenter.

Intern validitet handlar däremot om hur en slutsats som innehåller ett kausalt samband mellan två 

eller flera variabler är pålitlig eller inte. Om man exempelvis påstår att variabel a påverkar variabel 

b, kan man då vara helt säker på att det inte är någon annan faktor som påverkar sambandet? Intern 

validitet tar med andra ord upp frågan om hur säkra vi kan vara på att den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln.61 Hur den interna validiteten är i vår undersökning är svårt att 

definiera då vi har ett antal faktorer som påverkar valet av arbetsgivare. Dessa faktorer kan variera 

mellan individer och gör att olika faktorer påverkar sambandet för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Och med tanke på att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval begränsar det generaliserbarheten av 

vår undersökning.

                                               
59 Bryman & Bell s.48
60 Bryman & Bell s.49
61 Ibid.
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3.5 Reliabilitet

Reliabilitet anger hur tillförlitligt resultatet av en undersökning är, och om resultaten från en 

undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genomföras igen eller om det påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar.62

För att få en hög reliabilitet i vår kvantitativa undersökning valde vi att testa om våra enkäter är 

tydligt formulerade, så att respondenten förstår enkäten så som vi ville att den skulle förstås. 

Enkäterna testades på 5st testrespondenter från SH, så vi kunde avgöra om de förstod syftet med 

enkäten eller om vi hade vart tvungna att omformulera vissa frågor. Genom att vi gjorde detta kunde 

vi skapa en tydlig enkät som var lätt att besvara och se till att frågornas formuleringar var 

genomtänka och därför inte kunde missuppfattas. 

3.6 Metodkritik

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ studie där vi genomfört en enkätundersökning för att få 

in den data vi senare kom att analysera. Att använda sig av enkäter kan självklart medföra både för-

och nackdelar beroende på vad man huvudsakligen vill få in för data. Vi valde att använda oss av 

enkäter då vi ansåg det passa bäst för den information vi ville få in och för att intervjuer skulle bli 

för tidskrävande. Även det att vi behövde ha många respondenter för att få ett tillförlitligt svar så 

blir det mer passande att använda sig av enkäter. Om man skulle använda sig av postenkäter eller på 

något annat sätt sända enkäten till respondenterna så finns det en del nackdelar istället för intervjuer 

såsom att man inte kan hjälpa respondenterna att tolka frågorna, man vet inte vem som svarar på 

enkäten eller att det kan bli ett stort bortfall på grund av att alla inte svarar.63 Dessa nackdelar berör 

inte vår undersökning då vi är på plats och delar ut enkäterna till respondenterna och kan på så sätt 

hjälpa till att tolka frågorna om det behövs, vi kommer se alla som svarar och frågar så många som 

vi valt, vilket utesluter bortfall. Att det skulle vara några nackdelar med att vi valt att fråga 100 

stycken respondenter kan man säkert diskutera, men vi ser inte att det skapar några problem utan vi 

anser detta vara ett tillräckligt och tillförlitligt antal för vår undersökning. Även om vi inte kunde få 

något bortfall är vi medvetna om att det finns respondenter som inte har möjlighet att medverka då 

vi valde att fråga de respondenter som för tillfället fanns på plats när vi är där, detta gör att vissa kan 

falla bort på grund av att de inte är där just då, men vi kommer inte att få färre respondenter än det 

                                               
62 Bryman & Bell s.48
63 Bryman & Bell s. 163
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vi valt så vi anser inte detta vara någon nackdel.

3.7 Källkritik

De källor som uppsatsen är uppbyggda på, är tryckta källor i form av böcker skrivna av akademiker 

och även vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna kommer från högskolans egna 

biblioteks databas, som är kopplat till andra databaser som artiklarna är upplagda på. De 

vetenskapliga artiklarna är bra källor då de är trovärdiga och tidigare har granskats. Dock kan dessa 

artiklar vara några år gamla vilket kan ge en påverkan på relevansen och dess trovärdighet. Detta 

måste man ha i åtanke vid användning, så att man inte använder en alldeles för gammal artikel. 

Detta har vi haft i åtanke och därför använt oss av relativt nyskrivna artiklar som är relevanta för 

uppsatsen. 



4 Resultat 

4.1 Sammanställning av resultat

Detta diagram visar fördelningen mellan män och kvinnor

män på grund av att vi inte räknade respondenterna utefter kön under själv undersökningen. 

Resultatet kommer att visas i procent, för att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor, 

eftersom att det är fler män än kvinnor som har besvarat enkäterna. Det kommer annars att ge ett 

avvikande svar och vi skulle heller inte kunna ge en sanningsenlig analys ifall vi inte beräknade i 

procent istället för antal. 

Som man ser i diagrammet var det något fler respondenter från Södertörns högskola närmare 

bestämt 39 stycken mot 33 på Stockholms universitet och 28 från Handelshögskolan. Detta har 
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mellan män och kvinnor, 57 män och 43 kvinnor. Det blev fler 
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ingen betydelse i stort, eftersom att vi inte kommer göra någon jämförelse mellan studenterna 
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1. Fast anställning

Kvinnor Män Total
A 18 13 31
B 20 22 42
C 5 11 16
D 0 11 11
E 0 0 0

Den totala majoriteten ansåg att fast anställning var viktigt vid val av arbetsgivare och att denna 

faktor påverkade företagets varumärke. Däremot var det fler män, både i antal och i procentenheter 

som ansåg att det var mindre viktigt med fast anställning eller inte hade någon åsikt alls om 

fenomenet. Vi kan klart konstatera att fast anställning i förhållande till procentansatsen som blev 

73% säga att fast anställning är en viktig faktor vid val av arbetsgivare och även att detta påverkar 

hur starkt företagets varumärke kan vara. Ifall företaget alltid erbjuder fast anställning kanske deras 

rykte och image byggs upp och på så sätt skapar ett starkare varumärke hos arbetstagaren. 

2. Trygghet på arbetsplatsen 

Kvinnor Män Total
A 8 3 11
B 29 6 35
C 4 22 26
D 2 26 28
E 0 0 0

Enligt det totala av denna faktors betydande effekt, så ser vi att det är blandade känslor. Det är svårt 

att säga om den är betydelsefull eller inte med tanke på att svaren är utspridda. Då hela 86 % av 

kvinnorna ansåg att det är viktigt med tryggheten på en arbetsplats kan vi klart och tydligt säga att 

detta är något som kvinnorna anser är mer viktigt än vad männen anser. Detta betyder alltså att det 

finns olika faktorer som män och kvinnor anser är olika betydelsefulla, där bland annat tryggheten 

är en av faktorerna. 
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3. Fasta och regelbundna tider

Kvinnor Män Total
A 24 15 39
B 9 14 23
C 2 16 18
D 4 3 7
E 4 9 13

Fasta och regelbundna tider var en faktor som var betydelsefullt för både män och kvinnor, där det 

totalt blev 62% som svarade att det var betydelsefullt eller mycket betydelsefullt. Mer än hälften av 

alla de respondenter som svarade ansåg att detta var viktigt, vilket också kan ses som en betydande 

faktor i valet av arbetsgivare. Att fler individer hellre jobbar fasta tider istället för varierande. Dock 

var det fler kvinnor som ansåg att detta var viktigt, då 77% av alla kvinnor ansåg att detta var 

betydelsefullt. Av männen var det endast 51% som ansåg att detta var viktigt. Detta betyder alltså att 

männen inte helt riktigt bryr sig om de arbetar regelbundna tider eller inte, de är mer flexibla än 

kvinnorna vilket också är en skillnad med de två olika könen. 

4. Flexibla tider?

Kvinnor Män Total
A 9 21 30
B 1 10 11
C 8 13 21
D 14 13 24
E 11 10 14

Här ser man att kvinnorna ansåg flexibla tider vara en faktor som var betydelselös medan man ser 

att det är väldigt utspritt för männen men att majoriteten anser det betydelsefullt. 47% av männen 

ansåg att detta var betydelsefullt och 33% ansåg att detta inte var betydelsefullt, medan resten av 

männen inte hade någon åsikt. Vi kan därför säga att denna faktor inte alls är betydande i många av 

fallen utifrån en arbetstagare, då majoriteten av de svarande inte ansåg att detta var viktigt. Vi kan 

däremot konstatera att det råder större fokus på flexibla tider hos männen än vad det gör hos 

kvinnorna. 
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5. Hög lön?

Kvinnor Män Total
A 8 20 28
B 17 25 42
C 12 8 20
D 6 4 10
E 0 0 0

Här kan vi se att hela 70 % av respondenterna ansåg att det var betydande vilken lön man får, där 

man hellre väljer ett jobb med högre lön än ett jobb med lägre lön, utifrån vår undersökning. Av 

männen var det 79% som ansåg att hög lön var viktigt vid val av arbetsgivare och 59% av 

kvinnorna ansåg att detta var viktigt. Vi kan då säga att männen tycker detta är mer viktigt än 

männen, trots att det inte är så stor marginal så finner vi den ändå med tanke på att det är hela 20 

procentenhet som skiljer mellan dem. 

6. Möjligheter för vidareutveckling?

Kvinnor Män Total
A 27 33 60
B 9 12 21
C 6 9 15
D 1 3 4
E 0 0 0

Både män och kvinnor ansåg det betydelsefullt med möjligheter för vidareutveckling, där totalt sett 

var 81% som kryssade i och sa att detta var betydelsefullt medan 19% av det totala inte ansåg detta. 

Vi kan också se att det är jämnt fördelat mellan både män och kvinnor där 84% av kvinnorna tyckte 

detta var viktigt och 79% av männen. De företag som erbjuder karriärmöjligheter lockar till sig både 

män och kvinnor, då båda könen högt värderar detta hos en arbetsgivare. 
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7. Bra gemenskap med sina kollegor?

Kvinnor Män Total
A 22 36 58
B 8 12 20
C 7 7 14
D 6 2 8
E 0 0 0

Även här rankades det lika mellan män och kvinnor då båda könen ansåg det betydelsefullt med bra 

gemenskap med sina kollegor. Detta förvånade oss inte, med tanke på att det bör råda gemenskap på 

en arbetsplats för att arbetstagarna ska trivas och känna att det är kul att gå till arbetet. Dock var det 

vissa individer som inte ansåg att detta var viktigt, vilket vi endast kan tolka som att dem är 

ensamvargar eller vill arbeta självständigt på mindre företag utan kollegor i närheten. 

8. Bra gemenskap med de överordnande?

Kvinnor Män Total
A 6 10 16
B 21 23 44
C 7 9 16
D 5 9 14
E 4 6 10

Bra gemenskap med de överordnande var en faktor som båda könen ansåg som betydelsefullt, men 

man ser ändå att det är en liten spridning bland svarsalternativen. Detta måste betyda att vissa av 

respondenterna inte anser att de bör ha bra kontakt med sin chef, eller om de missuppfattade frågan 

och ansåg att de vill ha bra kontakt med sina chefer men inte mer än arbetsmässigt. Detta tar vi inte 

ställning till mer än såhär, eftersom att spridningen på svaren var stora och inte gav en markant 

skillnad mellan betydelsefullt och inte betydande. 
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9. Jämställdhet?

Kvinnor Män Total
A 33 2 35
B 8 4 12
C 2 14 16
D 0 27 27
E 0 8 8

Jämställdhet var mycket betydelsefullt för kvinnorna medan männen ansåg det vara mindre 

betydelsefullt. Det var hela 95% av kvinnorna som ansåg att detta var en viktig faktor, vilket kan 

bero på att kvinnorna är mer påverkade av denna faktor än vad männen är. Av männen var det 

endast 11% som ansåg att detta var viktig, vilket är väldigt lite i jämförande med vad kvinnorna 

tyckte. Eftersom att det var så få män som ansåg att detta var viktigt, frågade vi ett fåtal av 

respondenterna som var män varför dem ansåg detta. Det visade sig att de inte tyckte att detta 

spelade någon roll, men dem ansåg inte att det var något som dem resonerade kring innan val av 

arbetsgivare eller att detta skulle påverka ett företags varumärke. Däremot sa de män vi frågade, att 

om dem skulle arbeta på ett företag där det inte var jämställt skulle de självklart reagera och göra 

något åt saken. Så till deras försvar kan vi konstatera att de inte ansåg att detta var viktigt vid val av 

arbetsgivare, men att de förutsätter att det ska vara jämställt bland kvinnor och män. 

10. Möjlighet till arbete utomlands?

Kvinnor Män Total
A 7 31 38
B 8 23 32
C 13 2 15
D 7 1 8
E 7 0 7

Möjlighet till arbete utomlands var något som männen rankade högt medan det för kvinnorna var 

varken eller i störst utsträckning. Det var hela 94% av männen som ansåg att detta var viktigt, vilket 

kan tyda på att männen vill ha lite variation på sitt arbete och inte alltid göra samma saker. 

Kvinnorna däremot, var det blandade känslor, där vissa tyckte detta var betydelsefullt medan andra 

inte ansåg detta. Det kan bero på att kvinnorna vill vara nära sitt hem och inte vidga ut sina vidger 

för långt och vara med sin familj. Detta är bara något som vi diskuterar kring, men det kan mycket 

väl stämma överens med verkligheten. 
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11. Arbeta mot uppsatta mål?

Kvinnor Män Total
A 2 24 26
B 9 23 32
C 2 3 5
D 19 5 24
E 11 2 13

Männen ansåg det mer betydelsefullt att arbeta mot uppsatta mål än vad kvinnorna ansåg. Av alla 

männen var det 82% som ansåg att det var attraherande att arbeta mot uppsatta mål, vilket måste 

vara för att de vill ha något att sträva efter. Precis som med karriärmöjligheter, vill de säkert ha

något att se fram emot och se resultat. Kvinnorna däremot, ansåg inte att denna faktor var så 

betydande i förhållande till arbetsgivaren, vilket vi nu i stunden inte kan resonera kring mer än att 

dem vill arbeta självständigt. 

12. Självständigt arbete? 

Kvinnor Män Total
A 21 5 26
B 14 11 25
C 7 27 34
D 1 9 10
E 0 5 5

Självständigt arbete var mer betydelsefullt för kvinnorna än för männen. Av alla de respondenter 

som var kvinnor ansåg 82% att självständigt arbete var viktigt och endast 28% av männen ansåg att 

det var viktigt. Detta betyder att i jämförelse med den tidigare frågan så vill kvinnorna ha ett arbete 

där de självständigt kan arbeta medan männen vill ha mål att genomföra och uppnå. 
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13. Företag med ett starkt varumärke?

Kvinnor Män Total
A 23 32 55
B 13 14 27
C 5 3 8
D 2 8 10
E 0 0 0

Företag med ett starkt varumärke var något som var betydelsefullt för båda könen. Totalt sett var det 

82% som ansåg att det var viktigt med att ett företag har ett starkt varumärke. Vi frågade vissa av 

respondenterna vad som skapade ett starkt varumärke ur deras synvinkel som arbetstagare, där alla 

tillfrågade svarade att det var själva ryktet och det som företaget erbjöd som var avgörande hur 

starkt varumärke arbetsgivaren har. Det betyder alltså att dessa faktorer som vi har undersökt delvis 

är det som påverkar hur starkt ett företags varumärke är. Ett företag ska erbjuda dem faktorer som 

påverkar valet av arbetsgivare och samtidigt ha ett gott rykte bland de nuvarande arbetstagarna och 

även dem potentiella arbetstagarna. 

14. Prestige och kultur?

Kvinnor Män Total
A 0 0 0
B 2 0 2
C 11 14 26
D 22 26 48
E 8 16 24

Prestige och kultur ansågs vara mindre betydelsefullt enligt både män och kvinnor, där endast 2% 

ansåg att detta hade en betydande effekt på arbetsgivaren. Vi tror att denna faktor fick så liten 

betydande effekt med tanke på att folk innan valet av arbetsgivare kan förutsäga hur företagets 

kultur egentligen är. Det är inget man kan säga innan och avgöra om det passar personen förrän man 

har testat och själv fått avgöra om det är något för en själv eller inte. Vissa företag går inte ut med 

sin företagskultur offentligt, utan det är bara de befintliga arbetstagarna som vet hur företaget 

arbetar.
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15. Varierande arbetsdagar?

Kvinnor Män Total
A 2 6 8
B 1 5 6
C 6 11 17
D 22 26 48
E 12 9 21

Varierande arbetsdagar var minst betydelsefullt enligt båda könen, vilket säkert kan bero på att man 

som arbetsgivare helst vill ha vardagliga rutiner och gärna vara ledig på helger. Vi tror att de flesta 

individer i samhället gärna skulle vilja arbeta måndag-fredag och vara ledig lördag och söndag. 

Detta kan bero på att man vill ha socialt umgänge och umgås med sina bekanta, då det anses vara 

helg och man ska vara ledig och ha kul. 

16. Andras tidigare erfarenheter om företaget?

Kvinnor Män Total
A 4 2 6
B 3 9 12
C 24 33 57
D 8 10 18
E 4 3 7

Både män och kvinnor ansåg att andras tidigare erfarenheter om företaget inte hade någon 

betydelse, men inte heller att det icke hade någon betydelse. Majoriteten av de svarande ansåg att 

tidigare erfarenheter var ”varken eller”, vilket vi inte kan dra en slutsats om. Det kan betyda att i 

vissa fall har det betydelse och i andra inte. Fördelningen mellan män och kvinnor var liknande då 

det var 56% av kvinnorna och 58% av männen som svarade ”icke betydande”. 

17. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka faktorer som påvekar valet av 
arbetsgivare, finns det andra aspekter som du tycker är viktiga som vi inte har tagit 
med? I så fall vilka?

- Arbetsgivare som värnar om personalen 
- Arbetsgivare som inte bara ser till sitt eget bästa, exempelvis vid uppsägning
- Förmåner 
- Bonusar 
- Viktigt att alla ska bli sedda oavsett arbetsuppgift 
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Vi ställde denna fråga för att se om det var fler faktorer som var avgörande vid valet av 

arbetsgivare, vilket vi sammanställde med dem svar som majoriteten skrev upp. Det var en markant 

skillnad mellan männen och kvinnorna i denna fråga, där männen ansåg att förmåner och bonusar 

var viktigt och kvinnorna ansåg att det var viktigt att arbetsgivaren värnade om personalen. 

Kvinnorna ansåg även att det var viktigt med att arbetsgivaren ska se till arbetstagarens bästa och 

inte alltid sitt eget. Ett exempel på denna situation, som respondenten menar är att dem vill att 

arbetsgivaren inte ska missgynna sin arbetare om personen exempelvis skulle säga upp sig eller 

vilja byta arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ska behandla alla arbetare lika och oavsett arbetsuppgift 

ska dem behandlas lika. 

4.1.1 Sammanfattning av resultat

Genom vårt resultat från undersökningen har vi kommit fram till att vissa faktorer som är betydande 

vid val av arbetsgivare skiljer sig åt mellan män och kvinnor, samtidigt som dem båda könen har 

samma åsikter om andra faktorer. Kvinnorna ansåg att det var mest betydelsefullt med självständigt 

arbete, jämställdhet, trygghet och fasta tider. Männen däremot ansåg att det var mer attraktivt med 

att arbeta mot uppsatta mål, möjlighet för arbete utomlands och hög lön. De gemensamma 

faktorerna som ansågs vara viktiga och betydelsefulla var fast anställning, karriärmöjligheter och att 

arbeta för ett starkt varumärke.
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4.2 Diskussion

Resultatet visar att vissa faktorer har större betydelse än andra, samtidigt som vi inte kan utesluta 

någon faktor som icke alls betydande. Enligt vår studie skiljer det sig åt mellan män och kvinnor, 

hur de rangordnar och anser vad som är betydelsefullt eller inte vid val av arbetsgivare. 

Undersökningen säger också att vissa faktorer inte alls skiljer sig åt mellan könen, där dem faktiskt 

resonerar lika. Vi anser att det är viktigt att män och kvinnor resonerar lika vid vissa faktorer, 

annars tror vi att det skulle bli väldigt könsfördelat bland arbetsgivarna beroende på vad dem 

faktiskt erbjuder. Om alla kvinnor ansåg en sak och männen en sak, skulle deras skillnader skapa en 

viss fördelning bland företagen, där alla män skulle dra sig till vissa företag och kvinnorna till ett 

annat. Detta skulle skapa klasskillnader mellan könen och troligen skulle jämställdheten i Sverige 

inte vara som den är idag. Däremot är det också viktigt att man anser olika i vissa sammanhang 

vilket kan komplettera andras brister. Som i detta fall, männen vill ha möjlighet att jobba utomlands 

medan kvinnorna inte vill detta, detta skapar möjligheter för företagen då kvinnorna eventuellt 

arbetar hemifrån Sverige och männen får vidga sina vyer och arbeta i ett annat land. Skulle det 

endast arbeta kvinnor i detta företag, skulle företaget förmodligen inte kunna etablera sig mer än i 

Sverige exempelvis. 

Dem faktorer som faktiskt skiljer sig åt mellan könen är att kvinnorna anser att självständigt arbete, 

jämställdhet, fasta tider och trygghet är viktiga faktorer hos en arbetsgivare medan männen anser att 

arbeta mot uppsatta mål, möjlighet till att arbeta utomlands och hög lön är viktigt. Att kvinnorna 

anser att självständigt arbete är viktigt kan bero på att dem arbetar som bäst under egen press, där 

dem kan bestämma lite själva och sätta upp egna delmål för sig själv istället för att arbeta mot 

uppsatta mål som gäller för alla anställda. Att arbeta självständigt kräver en viss disciplin, där man 

oavsett humör och andra faktorer som kan få en att bli på sämre humör, ständigt arbetar stenhårt och 

gör det man ska göra. Man kan inte vara den som alltid skjuter upp saker och inte gör sitt arbete till 

fullo. Förmodligen så är kvinnorna bättre än männen på detta, då männen anser att detta inte är lika 

viktigt utan hellre arbetar mot uppsatta mål. Att arbeta mot uppsatta mål kräver också en viss 

disciplin, men inte på samma sätt som när man arbetar självständigt. Arbetar man mot uppsatta mål 

arbetar man fokuserat och hårt under tiden, tills man kanske har uppnått målet. När man väl når sina 

mål kan det kanske lätt bli att man slöar och inte ger 100 procent av sin kapacitet. Männen anser 

kanske att detta är bättre eftersom att de får motivation och prestationsångest om dem inte klarar 

målen och gör allt för att nå dit medan kvinnorna ständigt kämpar och hela tiden vill mer. 
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Kvinnorna vill känna trygghet på sin arbetsplats, där dem kan komma till en arbetsplats utan att 

behöva känna sig osäkra på vad dem ska göra eller att något ska hända. Trygghet kan handla om 

olika faktorer, där det bland annat kan vara fast anställning, hur företagets resultat är, om dem 

svävar i fara att hamna i konkurs eller att dem ska behöva varsla och säga upp några anställda. Det 

kan också handla om brandsäkerheten hos företaget eller andra säkerheter som gör att människan 

har ett säkert arbete, som exempelvis rånsäkerhet och så vidare. Enligt studien att säga, så anser 

kvinnorna att detta är mer viktigt än vad männen anser vilket kan bero på att kvinnorna mer tänker 

brett i vissa situationer och fokuserar på allmänheten. Männen däremot, kanske inte känner sig lika 

hotade som kvinnorna gör i dessa situationer, som exempelvis rånsituationer, vilket gör att dem inte 

värderar detta lika högt som kvinnorna. Sen är väl kvinnorna också mer oroliga över sin framtid 

kanske, där dem känner att de hela tiden måste ha en säker anställning i form av fast anställning. 

Dock borde männen också anse att det är viktigt med fast anställning, speciellt om man tittar på 

undersökningens resultat, där männen också ansåg att fast anställning var viktig. Förmodligen 

tänkte inte dessa män på att fast anställning som en säkerhet utan kanske ansåg att andra faktorer 

kopplades ihop med trygghet. Då vi inte frågade respondenterna vad de ansåg med trygghet kan vi 

bara spekulera om vad vi anser är trygghet på en arbetsplats. Vi ser kopplingar med att tryggheten 

är en viktig faktor om man tittar på Maslows behovspyramid. Det andra steget i Maslows 

behovspyramid handlar om att känna trygghet och säkerhet i vardagen, där arbetet är en del av 

individens vardag. Om individen känner sig trygg och säker på sin arbetsplats, klättrar man ett steg 

högre upp i pyramiden då en del av deras trygghet i vardagen är tillfredsställt. Fast anställning tror 

vi kan vara en faktor som ger en känsla av trygghet, då man vet att man har ett arbete att gå till varje 

dag som ger en lön. Av lönen kan individen skaffa sig ett boende, mat och vatten, vilket är det 

första steget i pyramiden som då blir tillfredsställt. Om ett företag arbetar efter att uppnå de sociala 

behoven, tror vi att deras varumärke och attraktion kan öka och bli starkare hos arbetstagaren, 

eftersom att deras vardag blir mer tillfredsställt och de får en tryggare levnadssituation. 

En faktor som männen ansåg var mer viktig än vad kvinnorna ansåg, var lönen. Männen strävar 

efter att få ett arbete med så hög lön som möjligt, där dem blir attraherade av ett arbete med hög lön. 

Vi tror att det förekommer mer tävlingar hos män än hos kvinnor, där männen alltid vill vara bättre 

än sina vänner och andra män, vilket bland annat mäts i materiella saker och lön. Det är mer status 

att äga snygga bilar och få högre lön än att arbeta på ett ställe som exempelvis har bra jämställdhet. 

Har man högre lön, kan man köpa sig mer saker och göra fler aktiviteter som att resa till exempel, 

vilket förmodligen attraherar männen mer än kvinnorna. Kvinnorna däremot, mäter inte prestige i 

saker och ting, utan dem kanske diskuterar mer om vad som erbjuds på arbetet och vilken karriär 
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man har skapat sig. Dessutom tror vi att kvinnorna inte tävlar lika mycket som männen gör, då män 

säkert är mer tävlingsinriktade och ständigt vill vara bättre än alla andra och som i detta fall ha mest 

pengar och materiella ting.   

Till skillnad från vårt resultat visar tidigare forskning enligt Michelle W et.al., att företagets kultur 

och prestige är viktigt, att individen påverkas av företagets ärlighet. I vår undersökning har ingen 

respondent ålagt att detta är viktigt och att detta påverkar intrycket av en arbetsgivare, vilket alltså 

skiljer sig markant från de tidigare studierna. Vi har däremot endast undersökt vad 

ekonomistudenter tycker om denna faktor, vilket har gjort att vi begränsat arbetet och det kan vara 

en anledning till att det inte stämmer överens med tidigare forskning. Det kan vara svårt att 

förutsäga hur ett företags kultur är vid valet av arbetsgivare då detta först visar sig när man arbetar 

på företaget, det kan därför vara en anledning att våra respondenter anser att det är mindre viktigt. 

En annan faktor som skiljde sig markant mellan män och kvinnor var om de ansåg jämställdhet var 

viktigt, detta ansåg kvinnorna ha stor betydelse medan männen ansåg detta mindre viktigt. Vi tror 

att detta kan bero på att kvinnorna strävar mer efter att vilja ha ett samhälle med jämställdhet, där de 

vill att alla ska behandlas lika oavsett kön eller hudfärg. Kvinnorna kanske vill att man ska leva 

efter hur man själv vill bli behandlad och ta hänsyn till andras behov, vilket gör att dem värderar 

detta högre. Vi frågade däremot några av respondenterna som var män, varför dessa inte ansåg att 

detta var viktigt och fick då veta att de inte helt struntar i detta. De resonerade att det inte var viktigt 

vid valet av arbetsgivare, men att dem fortfarande anser att detta var viktigt. Dem menade att de inte 

utifrån hur jämställt ett företag var, valde företag, då detta inte är något som de tänker på. Skulle 

dem däremot hamna hos en arbetsgivare som inte var jämställt överhuvudtaget, skulle de självklart 

reagera och förmodligen byta eller i alla fall försöka ändra deras struktur och kulturform.  Frågor 

kring jämställdhet finns med i teorin om talent management och ingår i arbetsprocessen om att 

behålla och utveckla personal. Vi tror att det är viktigt att företag visar att de arbetar med detta för 

att både attrahera och behålla värdefull personal.  Vi tror att det är extra viktigt att jobba med 

jämställdhet för att få dem nuvarande arbetstagarna att vilja stanna kvar. Om ett företag inte arbetar 

med jämställdhet kommer förmodligen många arbetstagare att bli missgynnade och letar därför efter 

nya mer attraktiva arbetsgivare. Om ett företag måste anställa nya arbetstagare med jämna 

mellanrum skapar de mer utgifter, vilket kan dra ner på företagets resultat. Om de däremot värnar 

om sin personal och har en arbetsplats med jämställdhet skapar de nöjda arbetstagare som stannar 

kvar och på så sätt skapar konkurrensfördelar. Dessutom är det viktigt för företagets rykte att de 

behandlar alla människor lika, för detta är säkert något som annars sprider sig väldigt fort bland 
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nära och kära och till slut får dem ett dåligt rykte. Detta skulle då självklart leda till att inga 

arbetstagare skulle söka sig till deras företag. 

Möjligheten att arbeta utomlands ansåg männen var mycket betydelsefullt medan kvinnorna ansåg 

att det inte hade någon betydelse. I undersökningen frågade vi om det fanns andra faktorer som var 

värdefulla vid val av arbetsgivare, där majoriteten av männen svarade förmåner. Detta tror vi hänger 

ihop med att få möjlighet att arbeta utomlands, då det kan tolkas som en förmån. Andra förmåner 

som arbetsgivare kan erbjuda är bland annat tjänstebil och bonusar. Detta ser vi en koppling till 

männens andra starka faktor, att arbeta mot uppsatta mål. Klarar man sina mål och har presterat bra 

under en längre tid, ska man kunna få möjlighet till bonus, vilket skapar ännu större motivation för 

prestation. 

De faktorer som både män och kvinnor ansåg var betydelsefulla, som inte skiljde sig åt var fast 

anställning och att arbeta för ett starkt varumärke. Enligt tidigare studier, är det viktigt att varje 

företag strävar efter att få ett starkt varumärke, för att attrahera både nya och befintliga arbetstagare. 

Detta verkar stämma överens med verkligheten, då undersökningen visade att nästan alla 

respondenter ansåg att ett starkt varumärke skapade större attraktion vid val av arbetsgivare. Vi tror 

att detta är betydelsefullt för att man skapar sig prestige om man arbetar för ett företag med ett 

starkare varumärke. Dessutom är individer väldigt lätta att manipulera vilket gör att individer följer 

strömmen och gör det samhället tycker om man får chansen. Vi tycker själva att vissa företag är mer 

attraktiva än andra, även fast vi faktiskt inte riktigt kan säga varför. Om vi skulle få förfrågan att 

arbeta på H&M och KappAhl, skulle vi definitivt välja H&M på grund av att deras företag är större 

och har ett mer välkänt namn. Det skulle kännas bättre om man arbetade på ett företag med starkt 

varumärke än ett företag med icke alls starkt varumärke. Detta kan företag tjäna på, eftersom att de 

skapar sig konkurrensfördelar i jämförelse med konkurrenterna med ett svagare varumärke. De kan 

skapa sig konkurrensfördelar eftersom att dem potentiella arbetstagarna förmodligen väljer deras 

företag mot andra mindre företag. Employer branding handlar om att man ska stärka sitt företags 

varumärke för att behålla dem befintliga arbetstagarna och locka till sig nya potentiella arbetstagare. 

Även Brand management och Talent management strävar efter att skapa sig ett starkare varumärke 

för att bli mer attraherande. 

Att skapa sig goda relationer till sina medarbetare var också en faktor som var betydelsefull bland 

respondenterna, vilket vi kan se att Human Resource Management arbetar utefter. Teorin säger att 

man ska bygga upp relationer till sina nuvarande arbetstagare för att stärka deras förhållande till 
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företaget. De påstår att man på så vis får arbetstagaren att känna sig trygg och vill stanna kvar på 

företaget samtidigt som det ska få ett rykte till arbetssökande att dem har en bra kemi bland sina 

anställda. Vi tror på detta, för känner man sig trygg på arbetet blir man tillfredsställd, vilket kan 

skapas om man har bra sammanhållning med sina kollegor. Som undersökningen också visade, som 

denna teori speglar sig samman med, är att varje enskild arbetare ska känna sig väl behövd. Alla 

individer, oavsett yrkesroll eller arbetsuppgifter, ska bli behandlade lika och få samma möjlighet till 

vidareutveckling. 

Gudergan påstår att karriärmöjligheter kan skapa företaget starkare varumärke, vilket vi i 

undersökningen också fick fram. Denna faktor var betydelsefull och är en avgörande faktor vid val 

av arbetsgivare. Som i vårt fall, var detta ganska självklart med tanke på att våra respondenter var 

ekonomistudenter. Dessa individer studerar för att dem har som mål att skapa karriär i livet och 

förmodligen vill komma långt i karriären. Ett större väletablerat företag har säkert fler möjligheter 

till att ge sina anställda en chans till att vidareutveckla sina kunskaper för att kunna vidga sin karriär 

och klättra uppåt. Detta arbetar man med om man använder sig av Talent management, där man 

bland annat vill erbjuda sina anställda kompetensutveckling. Arbetar företag med detta, så stärker 

de säkert sitt varumärke så att fler potentiella arbetstagare söker sig till deras företag samtidigt som 

dem anställda känner sig väl omhändertagna. 
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5 Slutsats

Vårt resultat visar att det råder skillnad mellan kvinnor och män, hur dem ser på arbetsgivare och 

vilka faktorer som är viktiga vid val av arbetsgivare. Precis som Michelle Et.al beskriver, tänker alla 

individer olika och har olika åsikter om vilka faktorer som är avgörande vid valet av en 

arbetsgivare. Samtidigt finns det vissa faktorer som dem båda könen anser är lika viktiga, vilket vi 

anser är bra för att få en fördelning mellan könen på arbetsplatsen. De faktorer som kvinnorna anser 

är viktiga är självständigt arbete, jämställdhet, fasta tider och trygghet. Vi tror att kvinnorna inte 

associerar arbete till karriär utan mer tänker på dem sociala relationerna och vilka arbetsuppgifter 

man blir tilldelad. Kvinnor vill skapa sociala utbyten mellan sina kollegor och skapa en trygghet för 

familjen där de skapar en roll som mamma på arbetet. De vill skapa utveckling och möjligheter till 

andra individer vilket kan jämföras med att dem vill ha trygghet och samarbete mellan sina 

medarbetare. Männen däremot, dem värderar lönen, möjlighet att arbeta utomlands och att arbeta

mot uppsatta mål högre än kvinnorna vilket vi tyder på att dem vill skapa sig en bra karriär. Männen 

anser att vissa förmåner är viktiga, där dem värderar arbetsgivare med förmåner högre än andra. 

Dem företag som exempelvis erbjuder tjänstebil värderas högre eftersom att dem får ut något mer 

än bara lön, som kan omvärdera deras lön högre på grund av dessa förmåner. Männen anser att det 

ekonomiska bytet är viktigare, där dem hellre väljer ett företag med bättre lön än ett företag med bra 

samarbete.

Detta kopplas ihop med Maslows behovspyramid, där man ständigt vill utveckla nya behov och få 

behoven tillfredsställda. Vi människor har behov som vi behöver i form av mat, dryck, sömn, 

trygghet och säkerhet, detta tillfredsställer vi delvis i form av att ha ett arbete där man kan känna sig 

trygg och får en lön som skapar olika möjligheter hos individen. En fast anställning öppnar upp för 

fler möjligheter hos individen, som gör att individen enligt Maslow flyttar upp sig på pyramiden. 

Detta kan medföra att individen känner sig så pass trygg att den inte vill söka sig vidare till andra 

arbetsgivare, med tanke på att det kan skapa en osäkerhet hos individen gällande anställning och 

deras företagskultur.

De teorier som vi redovisat tidigare i arbetet anser alla att det är viktigt att skapa ett starkt 

varumärke för att bli mer attraktiv hos arbetstagaren, och även få de nuvarande anställda att vilja 

stanna kvar i företaget. Detta ser vi ett starkt samband med i vår undersökning, då resultatet visade 

att respondenterna ansåg att detta var viktigt. Det är alltså viktigt för varje företag att jobba med sitt 

ansikte utåt eftersom att det är det som representerar hela företaget. Om en individ står mellan två 
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val av arbetsgivare slutar det förmodligen med att det företag med starkast varumärke blir valt. Vi 

anser att ett företag måste arbeta med sitt företags varumärke genom att exempelvis erbjuda och 

uppnå dessa faktorer som arbetstagaren värderar högt. Genom att arbeta mot dessa faktorer skapar 

de möjligheter att stärka varumärket och få fler potentiella arbetstagare att söka sig till deras 

företag. 

Talent management handlar om att man ska bevara och utveckla sin nuvarande personal, vilket 

individer anser är viktigt, eftersom man vill ha möjligheter till vidareutveckling. Om företag strävar 

efter att ge interna utbildningar och ge varje individ en chans till att skapa möjligheter för karriär 

skapar sig företaget ett starkare varumärke hos den individ som befinner sig inom företaget. 

Dessutom handlar Talent management om att cheferna inte endast ska se till sitt bästa utan att man 

ska värna om sin personal, detta var något som individerna ansåg vara viktigt vid valet av 

arbetsgivare. Det kan handla om när en av företagets nuvarande personal säger upp sig för att den 

hittat ett annat arbete, då ska inte arbetsgivaren vara negativ och missgynna den anställda. 

Arbetsgivaren kan därför utnyttja detta till något positivt och ta reda på varför, vilket visar vilka 

svagheter dem har i jämförelse med det andra företaget. Våra respondenter ansåg att detta var 

viktigt, att deras arbetsgivare skulle värna om sin personal och inte missgynna dem, så uppnår 

arbetsgivaren detta skapar de ett starkare rykte hos individer utanför företaget.

Respondenterna ansåg även att gemenskap mellan arbetsgivare och arbetstagare var viktig, där 

relationen kan öka tryggheten hos arbetstagaren. Varje arbetstagare vill känna sig trygg och trivas 

inom företaget, vilket även det kan bevara personalen. Inom Human resource management jobbar 

man med detta, där arbetstagarna ska känna sig som en viktig tillgång och inte känna sig utnyttjade. 

Vi tror att det är viktigt att varje arbetsgivare strävar efter att anordna vissa tillställningar, där alla 

medarbetare kan ses utanför arbetet och ha roligt tillsammans. Har man roligt med sina kollegor och 

en bra gemenskap känner sig den anställde sig trygg och känner inget behov av att byta och 

eventuellt mista denna kontakt och kanske inte kunna återskapa detta med de nya kollegorna på det 

andra arbetet. Därför anser vi, utifrån vår undersökning att det är viktigt med gemenskap på ett 

företag. 

Vi har med vår undersökning kommit fram till att man ska sträva efter att arbeta med sitt varumärke 

och göra det så attraherande som möjligt. Detta kan företagen uppnå genom att arbeta med 
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employer branding och samtidigt ta delar av andra teorier som Talent management, Human 

Resource Management och Brand management. Alla teorier handlar om att skapa ett starkt 

varumärke för att behålla nuvarande arbetskraft och få nya potentiella arbetstagare. Däremot är det 

ingen av teorierna som arbetar med att uppnå alla dessa faktorer som vi har kommit fram till genom 

undersökningen, vilket alltså skulle vara bra om man tog delar av alla teorier. Kopplar man dessa 

teorier ihop och arbetar med att uppnå dessa faktorer som är viktiga enligt en arbetstagare, skapar 

man sig ett starkt varumärke och rykte.

5.1 Framtida forskning

Denna studie har fokuserat på ekonomistudenter, om vilka faktorer de anser är viktiga hos en 

attraktiv arbetsgivare. Ett förslag på framtida forskning, är att man kan göra en jämförande studie 

mellan två åtskilda akademiska studieprogram, för att se om det skiljer sig i deras värdesättning hos 

en potentiell arbetsgivare. Ett annat förslag är att jämföra om faktorerna skiljer sig beroende på 

studietid eller ålder hos respondenterna. 
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En undersökning om vilka faktorer som påverkar val av arbetsgivare!

Kön Man Kvinna

Studerar på: Stockholms Universitet  Södertörns Högskola Handelshögskolan 

Hur många terminer har du kvar att studera?____________________

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din åsikt om hur viktiga dessa 
faktorer är vid val av arbetsgivare.
Svarsalternativen är 1-5 och värderas enligt nedan:

A = Mycket betydelsefullt 
B = Betydelsefullt 
C = Varken eller 
D = Betydelselöst 
E = Mycket betydelselöst 

1. Fast anställning? 

A B C D E

2. Trygghet på arbetsplatsen?

A B C D E

3. Fasta och regelbundna tider? (Exempelvis 7-16 eller dyl.)

A B C D E

4. Flexibla tider? (Där du själv kan variera din tid på arbetsplatsen)

A B C D E

5. Hög lön?

A B C D E

6. Möjligheter för vidareutveckling?

A B C D E

7. Bra gemenskap med sina kollegor?

A B C D E
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8. Bra gemenskap med de överordnade?

A B C D E

9. Jämställdhet?

A B C D E

10. Möjlighet till arbete utomlands?

A B C D E

11. Arbeta mot uppsatta mål?

A B C D E

12. Självständigt arbete?

A B C D E

13. Företag med ett starkt varumärke?

A B C D E

14. Varierande arbetsdagar? (Inte enbart arbeta mån-fre)

A B C D E

15. Andras tidigare erfarenheter om företaget? 

A B C D E

16. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka faktorer som påvekar valet av 
arbetsgivare, finns det andra aspekter som du tycker är viktiga som vi inte har tagit med? I 
så fall vilka?

_______________________________________________________________________  

  


