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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Vikten av att attrahera rätt personal är stor då företag söker långsiktiga 
konkurrensfördelar och stora resurser läggs idag på arbetet med denna viktiga 
uppgift. För att attrahera potentiella arbetstagare använder sig företag idag 
framförallt av direkt och riktad information till de individer och formella grupper 
av individer som bedöms som intressanta. Denna typ av kommunikation kan ses 
utelämna stora delar av den omgivning som inom socialpsykologin anses ha stor 
påverkan på individens val och agerande. Syfte: Att söka förståelse för och 
vidareutveckla teorin kring hur talent attraction kan ske genom att tilltala 
individen emotionellt, via den sociala omgivningen och genom att se till 
individens identitetsskapande. Metod: Genom ett expert- och snöbollsurval har 8 
experter inom det valda ämnesområdet identifierats och intervjuats. Formen för 
intervjuerna har varit av diskussionskaraktär. Resultat: Vi har i uppsatsen 
presenterat stöd för att omgivningen påverkar individens val av arbetsgivare, att 



val av arbetsgivare har en påverkan på individens identitet och att även 
emotionella faktorer har inverkan vid individens val av arbetsgivare. Dessa 
resultat menar vi innebär att potentiella arbetstagare bör ingå som en intressent 
till varumärket. Detta medför en förändrad syn på hur arbetsgivare kan arbeta 
med talent attraction då emotionella och symboliska faktorer utgör ett 
komplement till de rationella och kompensatoriska faktorer som vi sett dominera 
dagens teoribildning.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The competition for talented employees is fears when companies try 
to create sustainable competitive advantages and vast amounts of money is set 
aside for this particularly important issue. In order to attract the most talented 
employees, communication is today focused towards the individuals and formal 
groups of interest. This type of communication excludes the social surroundings 
that within the field of social psychology is perceived to have great impact on the 
individuals actions and choices.  
Purpose: To seek understating and refine theory on how Talent Attraction can 
take place thru appealing to the individual emotionally, thru the social 
surroundings and thru understanding the process of the individuals creation of a 
personal identity. 
Realization: An expert‐ and snowball selection resulted in 8 interviews with 
experts within the studied field.  The interviews had the characteristics of 
discussions. 
Findings: In this thesis support is presented that the social surroundings have an 
influence on the individuals choices, that the choice of employer have an impact 
on the individuals personal identity and that also emotional factors affects the 
individuals selection process of choosing an employer. These findings suggests 
that potential employees should be included as a stakeholder of the company 
brand. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en bakgrund till det valda 
ämnesområdet, ”talent attraction” samt visa på dess praktiska och 
teoretiska relevans. Diskussionen mynnar ut i de undersökningsfrågor och 
det syfte som uppsatsen har för avsikt att behandla. Vidare presenteras det 
arbetsparadigm i vilket vi tar utgångspunkt för att belysa 
undersökningsområdet. Med detta perspektiv söker vi ett alternativt 
angreppssätt för att ytterligare öka förståelsen för vårt ämnesområde.   
 
 

1.1 Bakgrund 
 
De senaste åren har ICA på ett mycket framgångsrikt sätt använt sig av 
TV-reklam med temat ”i butiken” för att dels locka kunder till ICAs butiker 
och dels skapa image kring ICA som varumärke (Svenska Dagbladet 
031206). Formatet är en ”reklam-såpa” där tittaren möter de fiktiva 
butiksanställda Stig, Ulf, Roger och Sonja.  
 
Denna prisbelönta TV-reklam har även gett positiva sidoeffekter på hur 
potentiella arbetstagare ser på ICA som arbetsgivare (Svenska Dagbladet 
040205). ICA har sett ett ökat ansökningstryck på sitt trainee-program 
under de senaste ansökningsomgångarna och har även klättrat ett antal 
placeringar på Företagsbarometern, företaget Universums ranking av för 
teknologer och ekonomer attraktiva arbetsgivare (Svenska Dagbladet 
040205). Att som ovan beskrivet attrahera personal med hjälp av 
konsumentmarknadsföring sker idag sällan medvetet. Det finns heller inte 
representerat i den teoribildning som berör området ”talent attraction”, där 
andra faktorer står i fokus (Sutherland et al 2002). 
 
Synen på anställda har under de senaste årtiondena förändrats. Under en 
längre period av 1900-talet sågs arbetskraft som någonting utbytbart och 
företag satsade små resurser på att försöka attrahera personal. Idag är 
situationen annorlunda och det är människor – de anställda, som besitter, 
bär med sig och äger den kunskap (Alvesson 2000) som är speciellt viktig 
för t.ex. den växande andelen kunskapsintensiva tjänsteföretag i bl.a. den 
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svenska ekonomin (von Otter 2003). Denna utveckling har gjort att företag 
i allt större utsträckning anstränger sig för att attrahera rätt kompetens, 
något som i framtiden bedöms bli än svårare (Svenskt näringsliv 2001). 
 
Många arbetssökande har idag svårt att få inblick i företags interna 
förhållanden och en stor del av människors uppfattning om företag bygger 
på hörsägen, information från anställda, företags egen marknadsföring och 
den bild som ges av företag i media (Sutherland 2002). Det är idag svårt för 
arbetstagare att finna information som på ett rättvist och objektivt sätt 
beskriver arbetsgivare. 
 
Samtidigt visar socialpsykologisk forskning att den sociala omgivningen 
och då särskilt den grupp av människor som en individ anser sig tillhöra, 
har stor påverkan på individens val såväl informativt som normativt (Hogg 
& Abrams 1988). Om val av arbetsgivare inte principiellt ses skilja sig från 
andra typer av val är det sannolikt att även individens val av arbetsgivare 
påverkas av den sociala omgivning som individen lever i och tar intryck av.  
 
Då den omgivande gruppen och den sociala omgivningen sällan innefattar 
någon expertis gällande vad företag och arbetsgivare representerar är det en 
inte helt främmande tanke att en del av den samlade uppfattningen om ett 
visst företag springer ur den kommunikation som ur företagets synvinkel 
syftar till att skapa en viss image. Denna kommunikation har ofta 
karaktären av consumer branding. Detta innebär att consumer branding  
kan ha en påverkan på företags möjlighet till talent attraction. 
 
Även individers sätt att uttrycka sin identitet har förändrats, och individer 
tenderar att i högre utsträckning skapa, förstärka eller förlänga sin identitet 
genom association till varumärken och generiska livsstilar, vilket ofta sker 
genom den lättaste av vägar – konsumtion (av varumärken). Detta fenomen 
finns uppmärksammat redan i Eriksons klassiska verk Identity and the 
lifecycle första gången utgiven 1959 och många har sedan dess utvecklat 
liknande tankegångar (Giddens 1999; Kapferer 1994; Aaker 2002). På 
senare tid har tankegångar utvecklats så långt som till att påstå att 
medborgaren förvandlats till konsument (Klein 2002). Då individens 
sociala identitet och självbild skapas i interaktion med andra människor, 
mellan individens identitet och den image som omvärlden har och 
återspeglar (Erikson 1959; Alvesson 2000) har andra människor funktionen 
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av resonansbotten för individens självbild (Nilsson & Waldemarson 1994). 
Detta fenomen bidrar till den sociala makt som omgivningen har över 
individens agerande för att upprätthålla en god självbild och en accepterad 
social identitet. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vikten av att attrahera rätt personal är stor då företag söker långsiktiga 
konkurrensfördelar (Porter 1985) och stora resurser läggs idag på arbetet 
med denna viktiga uppgift (The HRM Network 2002).  
 
Vi har i inledningen berört det socialpsykologiska förhållningssätt som 
visar på omgivningens betydelse för och påverkan på individen. Vi har 
intresserat oss för den motsättning som vi ser råder mellan detta 
förhållningssätt och det synsätt som råder inom teoribildningen kring talent 
attraction. För att attrahera potentiella arbetstagare använder sig företag 
idag framförallt av direkt och riktad information till de individer och 
formella grupper av individer som bedöms som intressanta. Exempel på 
detta är platsannonsering och närvaro vid arbetsmarknadsdagar på 
universitet och högskolor. Denna typ av kommunikation kan ses utelämna 
stora delar av den omgivning som inom socialpsykologin anses ha stor 
påverkan på individens val och agerande. I traditionell branding är 
omgivningen en förutsättning för att konsumtion av och association med 
varumärken påverkar en individs identitet och image. Vi finner denna 
dissonans i synen på omgivningens påverkan intressant och ämnar söka 
förståelse för omgivningens påverkan vid val av arbetsgivare. 
 
Många är de forskare och författare som har identifierat en förändring i hur 
individer uttrycker sin sociala identitet (Klein 2002; Urde 1997). Individer 
skapar i större utsträckning idag sin identitet genom konsumtion av och 
association med varumärken och många företag har funnit det fruktbart att 
göra sina varumärken till symboler för värderingar och livsstilar. Genom 
konsumtion av varumärken kan individer skapa, förlänga eller förstärka sin 
identitet med de värden som finns kopplade till varumärket (de Chernatony 
& Mc Donald 1998; Melin 1999; Urde 1997). En förutsättning för att dessa 
varumärken ska kunna ha funktionen av identitetsbärare är att omgivningen 
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har en tydlig bild av vilka värden som finns kopplade till ett visst 
varumärke. Detta sker idag bl.a. genom konsumentmarknadsföring. En 
intressant fråga är därför om arbetsgivare har en påverkan på individers 
identitetsskapande liknande det identitetsskapande som association till 
varumärken genom konsumtion ger. 
 
För att attrahera arbetskraft används idag en rad faktorer som anses påverka 
individens val av arbetsgivare. Individen förväntas bedöma ett erbjudande 
om anställning utifrån faktorer såsom lön, utvecklingsmöjligheter, 
möjlighet till arbete i internationell miljö och andra liknande faktorer (The 
Conference Board 2002). Dessa faktorer är alla exempel på erbjudanden av 
mer eller mindre rationell karaktär. I denna typ av strategi för att attrahera 
personal ser vi en avsaknad av emotionella erbjudanden. Vi finner det 
därför intressant att i denna uppsats söka förståelse för hur emotionella 
faktorer kan ligga till grund för arbetstagares val av arbetsgivare och hur 
dessa skiljer sig från mer rationella faktorer. 
 
För de flesta individer är val av arbetsgivare ett viktigt beslut (The 
Conference Board 2002) och som beskrivits ovan anses ofta rationella 
faktorer ligga till grund för arbetstagares val av arbetsgivare. En 
teoribildning som behandlar valsituationer ur ett annat perspektiv är teori 
kring identitetsskapande ur ett symbolperspektiv, vanligt förekommande i 
branding-litteratur. Inom denna teorifåra har utvecklingen lett till att 
emotionella faktorer tillerkänts en större vikt vid påverkan på individers 
beslutsfattande. Eftersom vi anser att dessa båda val, val av arbetsgivare 
och val av produktvarumärke har en liknande karaktär är en fråga varför 
teoribildningarna fokuserar på så olika faktorer såsom viktiga vid dessa val. 
Vi finner denna disonans mycket intressant och vill i denna uppsats öka 
förståelsen kring skillnaden i synen på människans beslutsprocess vid 
identitetsskapande ur ett symbolperspektiv och vid dagens talent attraction.  
 
Då vi i denna uppsats har för avsikt att söka förståelse för en rad frågor som 
i förlängningen berör individens val av arbetsgivare finner vi det intressant 
att undersöka om dagens branding kan ses omfatta även val av 
arbetsgivare. Utifrån de områden vi kommer att behandla i denna uppsats 
är det vår avsikt att undersöka huruvida potentiella arbetstagare kan räknas 
som en intressentgrupp  till företags varumärken. 
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1.3 Undersökningsfrågor 
 
• Hur påverkar den sociala omgivningen individens val av arbetsgivare? 
 
• Kan val av arbetsgivare ha en påverkan på individens identitet? 
 
• Vilken typ av faktorer ligger till grund för beslutsprocessen gällande 

val av arbetsgivare? 
 
• Vilken skillnad finns i synen på människans beslutsprocess i dagens 

talent attraction jämfört med identitetsskapande ur ett symbol-
perspektiv?  

 
• Vilka intressenter finns till ett företags varumärke?  

 
 

1.4 Syfte 
 
Att söka förståelse för och vidareutveckla teori kring hur talent attraction 
kan ske genom att tilltala individen emotionellt, via den sociala 
omgivningen och genom att se till individens identitetsskapande.  
 
 

1.5 Vårt arbetsparadigm och perspektiv 
 
Synen på företag och företagande är avhängig det perspektiv som 
betraktaren har och vilka verktyg som i förlängningen av perspektivet kan 
ses tillgängliga. Det paradigm som råder inom ett visst (ämnes)specifikt 
område avgör vilka förklaringsmodeller som är applicerbara på fenomen 
inom området, vilken kunskap som söks, vilken kunskap som inte söks och 
vilken kunskap som uppfattas som sann. Så även för management-området, 
vilket vi ser är en sammanställning av olika vetenskaper och kunskaper. 
 
Inom management-området gavs i mitten av 1980-talet företags symboliska 
resurser en framskjuten position. Fokuseringen av symboliska resurser har 
förändrat synen på företag och Alvesson & Berg (1991) presenterar vad de 
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benämner ”The Symbolic Management Paradigm”, med en för symboliska 
resurser inom management-området framträdande roll. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. The Symbolic Management Paradigm (Alvesson & Berg 1991) 
 
 
På ett övergripande plan innebär detta att synen på strategi förändras från 
att beskriva tydliga, strukturerade planer till att driva visioner på ett mer 
öppet sätt. Symboliska visioner fungerar som ramverk för inom vilket 
arbetet sker. Detta ramverk består i, och hämtar uttryck från den kultur som 
råder inom ett företag och ramverket lyfts fram med hjälp av kulturens 
artefakter för att driva det strategiska arbetet i önskad riktning. Det centrala 
i och med denna förändring i synen på management är att skapa möjlighet 
att arbeta med samtliga i figuren ovan beskrivna områden samtidigt och 
integrerat. För vidare läsning: Alvesson & Berg, Corporate Culture and 
Organizational Symbolism (1991). 
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Vi ser möjligheten att belysa symboliska resurser som intressant och 
fruktbar för vårt undersökningsområde och kommer i vår uppsats att ta 
utgångspunkt i detta paradigm. Med den valda utgångspunkten söker vi 
visa på en alternativ tolkning av vårt undersökningsområde. Detta menar vi 
kan bidra till en ökad förståelse för valt forskningsområde och uppfyllelse 
av syftet. Det valda perspektivet har påverkat litteraturvalet i de två senare 
av de tre teoridelarna. Analysnivån ska dock inte ses given av 
perspektivvalet. Även om perspektivets naturliga analysnivå kan ses vara 
företag eller företagsledning kommer vår analysnivå att skifta mellan 
företag, individ och social omgivning. Det ovan beskrivna paradigmet tror 
vi ger konsekvenser för hur arbetsgivare kan förstå och hantera talent 
attraction, genom individens identitetsskapande och den sociala 
omgivningen.  
 
 

1.6 Disposition 
 

Inledning (Kapitel 1) 
I uppsatsens första kapitel har vi beskrivit bakgrunden till vår bestämning 
av syftet och de undersökningsfrågor som kommer att behandlas. Vi har 
även presenterat vårt arbetsparadigm, ett val av perspektiv. 
 

Metod (Kapitel 2) 
I detta kapitel behandlas vårt vetenskapliga synsätt och den metod som 
ligger till grund för vår uppsats. I kapitlet beskrivs vidare vårt praktiska 
tillvägagångssätt, urval, och metodkritik. 
 

Teoridel I (Kapitel 3 & 4) 
Denna teoridel syftar till att ge läsaren en förståelse för hur potentiella 
arbetstagare idag behandlas i de teoretiska områdena varumärkets 
intressenter och talent attraction. Denna del kan vidare ses utgöra en 
kontrasterande bild till arbetsparadigmet. 
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Teoridel II (Kapitel 5 - 7) 
Denna teoridel ämnar skapa en förståelse för människans 
identitetsskapande och drivkrafter till handling. I förlängningen kan detta 
ses få konsekvenser för val av arbetsgivare sett ur ett identitetsskapande 
perspektiv.  
 

Teoridel III (Kapitel 8 & 9) 
Denna teoridel avser beskriva individens beslutsfattande och teori inom 
området social makt. Det sista kapitlet i denna teoridel utgör även ett filter, 
eller verktyg för jämförelse mellan synen på individens beslutsfattande i 
tidigare teoridelar. 
 

Expertdiskussion & Analys (Kapitel 10 – 13) 
Vi har i denna del valt att integrera presentationen av vår empiri med vår 
analys. Denna del avser att besvara de undersökningsfrågor som tidigare 
beskrivits.  
 

Slutdiskussion och Förslag till fortsatt forskning (Kapitel 14 & 15) 
I dessa kapitel för vi en sammanfattande diskussion kring våra  
undersökningsfrågor och uppsatsens syfte. Vidare presenteras här våra 
förslag till fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel för vi en diskussion kring vårt vetenskapliga synsätt. Detta 
mynnar ut i vårt val av ansats som ligger till grund för vårt val av metod. I 
kapitlet beskrivs vidare vårt praktiska tillvägagångssätt och urval. 
Avslutningsvis för vi i avsnittet metodkritik en diskussion kring uppsatsens 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.   
 
 

2.1 Paradigm i vetenskapen 
 
Forskningens vetenskaplighet säkras av de tydliga ramar för med vilka 
metoder kunskap inhämtas och hanteras (Wiedersheim-Paul & Eriksson 
1991). Vilken metod som bör ligga till grund för kunskapsutveckling är en 
omdiskuterad fråga och oenighet råder mellan förespråkare av olika 
forskningstraditioner (Lundahl & Skärvad 1992). Oavsett tradition ligger 
dock metoden alltid till grund för det förhållningssätt med vilket forskaren 
närmar sig och angriper den aktuella problemställningen (Wiedersheim-
Paul & Eriksson 1991).  
 
Paradigm kan sägas beskriva det synsätt som råder inom ett 
forskningsområde gällande synen på teorier och med dem förenliga 
metoder. Paradigmet ger gränserna för vad sanning och verklighet är och 
detta paradigm kan vara uttalat eller underförstått (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson 1991). Olika paradigm har vuxit fram mellan forskare inom skilda 
forskningsområden och påverkar dels vilka problem som ges 
uppmärksamhet och dels med vilka metoder problemen ska angripas och 
undersökas. 
 
Paradigm är dock tidsbundna och kan under perioder med vad Kuhn (1992) 
beskriver som revolutionär vetenskap förändras i större eller mindre 
utsträckning. Under dessa perioder kan paradigmet helt förkastas, och det 
talas då om ett paradigmskifte, förskjutas eller utvidgas. Anledningen till 
att paradigm förändras är att all vetenskap är beroende av den omgivningen 
den existerar i. Därmed kan synen på vad som idag är sant och logiskt 
förändras när ny kunskap presenteras.  
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Innan vi beskriver vårt vetenskapliga synsätt ämnar vi beskriva de två 
huvudsakliga forskningstraditioner inom samhällsvetenskaperna. Detta gör 
vi för att ge läsaren en ökad förståelse för vårt val av vetenskapligt 
förhållningssätt.  
 
 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 
 
De två dominerande forskningstraditionerna inom samhällsvetenskaperna 
är positivism och hermeneutik. Positivism är den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten för det naturvetenskapliga forskningsidealet medan 
hermeneutik är en sammanfattande benämning på ett alternativt 
forskningsideal med rötterna i humanistisk vetenskapstradition. (Lundahl & 
Skärvad 1992) 
 
Positivismen utgår från att forskaren kan utföra mätningar för att sedan 
generalisera utifrån observationerna och därigenom pröva en hypotes 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991). Detta vetenskapliga förhållningssätt 
baseras på de grundtankar som ligger bakom naturvetenskapliga 
experiment (Kvale 1997). Enligt positivismen existerar en objektiv 
verklighet utan subjektiva värderingar, känslor och föreställningar (Patel & 
Davidsson 1994). Förhållningssättet bygger på att allt inflytande från 
omgivningen som kan komma att påverka forskningens riktning bör 
minimeras för att resultatet ska kunna betecknas som vetenskapligt (Kvale 
1997). Målet med positivismen är således att finna en sann, säker, objektiv 
och allmängiltig kunskap som sedan är möjlig att använda till att upptäcka 
lagbundenheter och orsak – verkan-samband (Patel & Davidson 1994). 
 
En vanlig kritik mot positivismen är att detta vetenskapliga synsätt inte tar 
hänsyn till att människan faktiskt inte bara passivt registrerar sinnesintryck, 
utan även reflekterar över och tolkar dessa sinnesintryck (Mårtensson & 
Nilstun 1988). 
 
Motsatsen till positivismen kan sägas vara hermeneutiken (Wiedersheim-
Paul & Eriksson 1991). Ordet härstammar från grekiskan och betyder 
kortfattat tolkning av texter (Andersson 1982). Grundtanken bakom 
begreppet är att det inte går att särskilja den studerade företeelsen eller 
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händelsen från observatörens egna värderingar och tolkningar. Detta i 
motsats till positivismen där målet är att beskriva och förklara verkligheten 
så objektivt som möjligt (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991). 
Hermeneutiken innebär att beroende på vem som tolkar en händelse kan 
denna ges olika innebörd för olika personer (Molander 1988). Dessutom 
menar Ödman (1979) att man för att kunna förstå en del av ett fenomen 
nödvändigtvis måste förstå helheten. Det måste således finnas en 
förförståelse för helheten för att delen skall kunna sättas i relation till och 
bli möjlig att förklara utifrån helheten, något som Molander (1988) menar 
framgår tydligt vid tolkningar av texter.  
 
 

2.2 Syn på verkligheten 
 
Det finns en rad olika sätt att se på verkligheten och dessa spänner mellan 
de två extremerna ontologisk subjektivism och ontologisk objektivism 
(Molander 1988). De som ser verkligheten som ontologiskt objektiv menar 
att det existerar en objektiv verklighet som inte kan påverkas (Arbnor & 
Bjerke 1994). Detta innebär att verkligheten existerar oberoende av de 
individer som lever i den och dessa individer kan endast anpassa sig till den 
givna verkligheten. I den andra änden av spannet finns ontologiska 
subjektivister som menar att verkligheten helt är beroende av individen 
som i sitt medvetande skapar den verklighet han lever i (Arbnor & Bjerke 
1994). Denna syn på verkligheten innebär att det existerar en verklighet 
utifrån varje individs medvetande.  
 
Vi har som forskare antagit en verklighetssyn som ligger någonstans 
mellan de ovan beskriva extremerna. Vi menar i likhet med subjektivisterna 
att verkligheten inte kan ses existera i en form och att verkligheten har sitt 
ursprung i individers medvetande och handlingar. Samtidigt ser vi att det 
existerar någon form av gemensam uppfattning kring verkligheten (en syn 
som inte delas av subjektivister) individer emellan. Denna gemensamma 
uppfattning som Berger Luckman (1979) beskriver som rådande konsensus 
uppstår mellan individer då de genom kommunikation och interaktion hittar 
en gemensam uppfattning, når konsensus, kring vissa företeelser. Denna 
syn på verkligheten beskriver Berger & Luckman (1979) som 
intersubjektivitet.  
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Vi menar med utgångspunkt i ovanstående resonemang att verkligheten 
skapas genom ett samspel mellan individer och således ser vi verkligheten 
som socialt konstruerad. Detta faktum  utgör en objektiv verklighet, 
däremot är den påverkan som sker och vilka uttryck den tar sig subjektiv. 
Vi ser vår verklighetssyn som överensstämmande med den syn som vår 
teori avspeglar. 
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2.3 Induktion och deduktion 
 
Valet av forskningsansats berör uppfattningen om relationen mellan teori 
och empiri (Wallén 1993) där de två vanligaste vetenskapliga ansatserna är 
induktion respektive deduktion (Molander 1988). En abduktiv ansats kan 
ses som en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats (Alvesson & 
Sköldberg 1994). 
 
Den induktiva ansatsen tar sin utgångspunkt i empirin och skapar utifrån 
den teoretiska förklaringsmodeller för de observationer som gjorts. För 
behandling av empirin med en induktiv ansats ligger inte formella teorier 
till grund, vilket är fallet med en deduktiv ansats. Vid en deduktiv ansats är 
det istället forskarens idéer och föreställningar som kommer att prägla hur 
empirin hanteras och tolkas (Patel & Davidson 1994). En deduktiv ansats 
innebär att forskaren tar teorier och teoretiska resonemang som 
utgångspunkt, för att sedan pröva dessa empiriskt (Patel & Davidson 1994). 
 
Den ansats som Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver som abduktiv 
präglas av de båda tidigare beskrivna ansatserna och utgår från empiriska 
fakta men utan att avvisa teoretiska föreställningar. 
 
 

2.4 Vår ansats 
 
Genom den ovanstående beskrivningen får läsaren en tydligare förståelse 
för vad olika typer av ansatser skulle kunna innebära för denna uppsats. Vi 
beskriver med utgångspunkt i dessa båda forskningsinriktningar vår ansats 
nedan. 
 
Inom vissa forskningsområden tror vi att det finns goda skäl att välja ett 
positivistiskt angreppssätt, särskilt inom områden där inslaget av 
kvantitativa studier dominerar. Det positivistiska angreppssättet lämpar sig 
väl vid studier då objektivitet är eftersträvansvärt och påverkan från 
forskaren önskas undvikas. Inom det område vi har för avsikt att analysera 
finns i vår mening ingen möjlighet till annat än ytliga och ointressanta 
resultat vid en positivistisk ansats. Vi ser att en positivistisk ansats skulle 
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ge en grundare uppfattning och påverka värdet av de resultat vi söker i så 
stor utsträckning att denna ansats inte är lämplig. Metoder för insamling av 
data vid ett positivistiskt förhållningssätt kommer inte att kunna synliggöra 
de processer som ligger till grund för val av arbetsgivare. Dessa processer 
menar vi sker utan en hög medvetandegrad hos individen och kan därmed 
inte på samma sätt åskådliggöras eller förstås genom enkäter och andra 
metoder där respondenten själv svarar på standardiserade frågor.  
 
Då vår uppsats syftar till att öka förståelsen kring en aspekt av vad som 
påverkar val av arbetsgivare menar vi att möjligheten till intressanta 
resultat vilar på en hermeneutisk ansats. För att kunna föra teorin framåt 
krävs en djupare förståelse för området. 
 
Våra undersökningsfrågor är formulerade med förståelse som avsikt, inte 
förklaring. Förståelsen ställer krav på förförståelse hos forskaren för att 
frågeställningar ska kunna formuleras och besvaras med ett gott resultat. 
Denna ansats där tolkning och förförståelse utgör viktiga element i 
metoden ger att de resultat som nås kommer att vara färgade av 
subjektivitet i form av personlig erfarenhet och personlig kunskap. Vi 
menar att denna metod är att föredra vid vår typ av uppsats då den ger en 
möjlighet till att snabbare tränga in i problemområdet och på så sätt kunna 
fokusera de delar som vi menar är djupare och framstår som mindre 
utforskade och mindre tydliga istället för att enbart beskriva valt 
problemområde. Tack vare vår förkunskap har vi möjlighet till en 
ytterligare utveckling av resonemangen. 
 
Det område vi har valt att fördjupa oss inom finns idag inte representerat i 
en ämnesspecifik teoribildning och vi har därför valt att utgå från både 
teoretiska resonemang och empiri. Vår ansats ger en grund för att visa att 
teoretiska resonemang som idag inte kopplas till vårt ämnesområde har 
relevans även för detta ämnesområde, nämligen förståelsen för potentiella 
arbetstagares val av arbetsgivare. Detta genom att med utgångspunkt i valt 
arbetsparadigm visa på de resonemang som styrker detta och även ta stöd i 
empirin genom intervjuer med experter på området. Vår ansats kan därför 
beskrivas som abduktiv då ett växelspel föreligger mellan teori och empiri. 
 



Employer Branding 
– att attrahera personal via den sociala omgivningen och genom individens identitet 

 
 

 
 
 

15 

2.5 Metodologiskt genomförande 
 
Denna studie stödjer sig till absolut största del på primärdata. Nedan 
kommer vi redogöra för den metodologiska ansats som ligger till grund för 
insamlandet av denna primärdata.  
 
 

2.5.1 Kvalitativt och kvantitativt angreppssätt 
 
Inom samhällsvetenskaperna finns två huvudsakliga metodologiska 
angreppssätt, kvalitativt och kvantitativt (Alvesson & Sköldberg 1994). 
Valet av angreppssätt bör göras baserat på de forskningsproblem som avses 
undersökas. I många fall kan forskningsproblemets karaktär ge ett direkt 
svar på vilket specifikt metodologiskt angreppssätt som är lämpligt, men 
fall finns också där en kombination av de båda är att föredra.  
 
Centralt i kvalitativ forskning är att söka en djupare förståelse av det 
problem som studeras och att helheten hos det studerade sammanhanget 
kan beskrivas (Holme & Solvang 1997). Ett kvalitativt synsätt utgår också 
från att förståelse förutsätter att sätta sig in i situationen för att få det 
presenterat ur undersökningsobjektets synvinkel (Holme & Solvang 1997). 
För att detta ska kunna vara möjligt bör en närhet till forskningsobjektet 
föreligga, detta för att undgå det subjekt – objekt-förhållande som präglar 
kvantitativ forskning (Holme & Solvang 1997). En dialog med 
forskningsobjektet medför en närmare kontakt vilket möjliggör forskarens 
analys under studiens gång. Detta kan generera nya infallsvinklar. 
Skillnaden är stor jämfört med en kvantitativ studie där data först samlas in 
och sedan analyseras (Lekvall & Wahlbin 1993). Fördelen med en 
kvalitativ studie är att förståelsen hos forskaren ökar då faktorer och 
aspekter som i annat fall inte hade efterfrågats nu inkluderas i de data som 
samlas in (Lekvall & Wahlbin 1993). 
 
Till skillnad från en kvalitativ metod är ofta syftet med en kvantitativ 
metod att beskriva och förklara fenomen snarare än att förstå (Holme & 
Solvang 1997). En sådan metodologisk ansats lägger stor vikt vid 
statistiska mätmetoder som grund för analysarbetet. Forskning med denna 
metod har som tidigare nämnts en tydlig subjekt – objekt-relation till det 
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forskningsområde som studeras vilket ökar avståendet mellan forskaren 
och forskningsobjektet (Holme & Solvang 1997). Denna distans ger större 
möjlighet att bedriva forskning på ett objektivt sätt där påverkan från 
forskaren kan begränsas till utformningen av undersökningen och 
tolkningen av det insamlade material (Holme & Solvang 1997). 
 
Som tidigare nämnts är val av arbetsgivare en process som hos individen 
sker delvis omedvetet, vilket gör det svårt att med en kvantitativ studie få 
svar på våra undersökningsfrågor. För att få ett tillräckligt rikt och 
nyanserat material som underlag för vår tolkning har vi valt en kvalitativ 
metod som är lämplig för att vi ska kunna skapa oss en helhetsbild av 
undersökningsområdet. Då vi vidare avser att undersöka huruvida det 
synsätt som arbetsparadigmet ger kompletterar det område vi har valt att 
fördjupa oss inom anser vi det ytterst viktigt med en dialog mellan oss som 
forskare och våra intervjuobjekt, för att försäkra oss om så nyanserade svar 
som möjligt. 
 
 

2.6 Urval 
 

2.6.1 Primärdata 
 
Vid en kvalitativ studie eftersträvas inte främst att uppnå statistisk 
representativitet utan att utifrån syftet finna relevanta respondenter för att 
därigenom erhålla svar på uppställda undersökningsfrågor (Starrin & 
Svensson 1996).  
 

Sökmetod för primärdata 
Den urvalsmetod som vi har valt benämns snöbollsurval och bygger på att 
de initiala respondenterna genom sin kunskap inom området kan leda 
forskaren vidare till ytterligare inom området initierade respondenter 
(Forsberg & Wengström 2003). Vid kommande intervjuer kan forskaren 
sedan gå vidare med samma typ av urval tills dess att en empirimättnad 
uppnåtts. Förfarande innebär alltså att undersökningens respondenter 
framträder stegvis under tiden för undersökningens framåtskridande. För att 
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finna de första respondenterna i denna uppsats undersökning gjordes en 
genomlysning av svenska artiklar skrivna de senaste fem åren. Detta 
gjordes genom sökningar i artikeldatabaserna Mediearkivet och Presstext 
och även genom fritextsökningar på sökmotorer på Internet. Detta för att 
kunna identifiera några av de inom branschen verksamma experter som 
skulle leda oss vidare i urvalet. Det initiala skedet i vår urvalsprocess kan 
därför beskrivas som ett experturval (Lundahl & Skärvad 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Vårt urval (Lundahl & Skärvad 1992; Forsberg & Wengström 
2003) egen illustration 
 
 
Ovan beskrivna urvalsprocess ledde till åtta genomförda telefonintervjuer 
varav fyra med respondenter representerandes företag och fyra 
respondenter inom konsultbranschen och forskarvärlden, med en kanske 
något bredare och mer allmänt hållen expertkunskap inom områden knutna 
till employer branding. Antalet genomförda intervjuer motiveras av den 
tydliga empirimättnad som inträdde efter dessa intervjuer. Efter upplevd 
empirimättnad avstod vi möjligheten till fler intervjuer som kommit upp i 
samband med ovan nämnda snöbollsurvalsförfarande. 
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I tabellen nedan listas våra respondenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Våra respondenter 
 
 

Intervjuförfarande 
Efter experturvalsprocessens genomförande togs kontakt med de 
identifierade respondenterna per telefon. Vid ett första samtal presenterade 
vi oss själva och det område vi hade för avsikt att undersöka. Vi frågade 
vidare om möjligheten till intervjumedverkan per telefon. Tidsåtgången för 
intervju uppskattades till mellan 30 och 60 minuter. Då samtliga 
respondenter ställde sig positiva till medverkan bokade vi intervjutid med 
god framförhållning. De frågeställningar som skulle behandlas vid 
respektive intervju skrevs med utgångspunkt i den litteratur vi fördjupat oss 
i och de frågeställningar vi tidigare formulerat. Inför varje intervju 
skickades intervjuunderlag ut till respektive respondent via e-post. Detta 
för att förbereda intervjuobjektet på aktuella undersökningsområden med 
syfte att uppnå en intressantare och djupare diskussion och därmed 
förståelse för undersökningsområdet. 
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Samtliga telefonintervjuer spelades med hjälp av hårddiskinspelning in på 
dator genom en så kallad tele-taper med direktinkoppling för en så god 
ljudkvalitet som möjligt. Den av oss som inte intervjuade, medlyssnade i 
hörlurar samtidigt som intervju och inspelning genomfördes. Detta för att 
skapa möjlighet till kompletterande eller förtydligande frågor från 
medlyssnaren i intervjuns slutskede. Ingen av respondenterna hade några 
invändningar mot att intervjun spelades in. Vi avslutade samtliga intervjuer 
med att fråga om vi kunde återkomma för eventuella förtydliganden och en 
överenskommelse om att översända utskrivet material aktuellt för 
publicering i denna uppsats. Detta för att ge respondenterna möjlighet att 
framföra åsikter och eventuella krav om förändringar innan studien 
avslutades. Samtliga respondenter var positiva till detta och har haft 
möjlighet att justera de citat och tolkningar som ingår i denna uppsats.  
 

Val av litteratur 
För att tydligt beskriva och skapa en förståelse för vårt ämnesområde har vi 
valt att fördjupa oss i den litteratur som berör det område inom vilket våra 
undersökningsfrågor finns. Detta har resulterat i den teori som beskrivs i 
uppsatsens tre teoridelar. För att hitta adekvat litteratur inom dessa 
områden har vi dels fått rekommendationer från vår handledare och andra 
på universitetet verksamma personer och dels gjort omfattande sökningar i 
tillgängliga databaser (EBSCO, Libris, JSTOR, m.fl.). De sökningar som 
har gjorts i databaser har haft fokus på sökord såsom talent attraction, 
identity, peer-group, employer branding, social identity, etc. Vi har 
dessutom sökt vidare utifrån relevanta artiklars och böckers notapparaterer 
och referenslistor.  
 
 

2.7 Metodkritik 
 

2.7.1 Validitet 
 
Att mäta det som avses att mätas kan sägas beskriva validitet 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991). I vårt fall är det viktigt att våra 
respondenter har förstått de frågeställningar vi har presenterat under våra 
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intervjuer och huruvida de teorier vi valt har relevans för 
undersökningsområdet. 
 
Vi har vid intervjuer valt att använda oss av öppna intervjufrågor som 
ligger nära diskussionens form och frågor har kompletterats med 
följdfrågor och motfrågor. Vi har eftersträvat en dialog mellan oss och 
intervjuobjekten för att söka en god förståelse för respondentens syn på 
våra frågor och resonemang och därigenom vårt valda 
undersökningsområde. Vi menar att den dialog som förts under 
intervjuerna har minimerat risken för att respondenten inte ska förstå våra 
frågeställningar jämfört kvantitativa metoder där dialog mellan forskare 
och respondent mycket sällan förkommer, och oftast inte heller är 
önskvärd. Vidare har de personer vi intervjuat sedan tidigare haft stor 
erfarenhet av de begrepp vi använt under intervjun vilket vi menar har 
minskat risken för missförstånd avseende tolkningen av våra frågor. 
 
Genom valet av teorier påverkas uppsatsens validitet då det är viktigt att de 
teorier som valts har tillämpning inom problemområdet som studeras 
(Lekvall & Wahlbin 1993). Då vår uppsats har haft en begränsad tidsram 
föreligger givetvis en risk för att inte alla tänkbara och för vår uppsats 
givande teorier identifierats. Vi har dock avsatt en betydande del av den för 
uppsatsen disponibla tiden för studier i anslutning till den teoretiska 
referensramen då vi sett denna del som avgörande för att uppfylla det 
uppställda syftet, och inte minst för att skapa god förförståelse inför 
intervjuer. Då vår teoretiska grund kommer från en rad olika forskningsfält 
är det ytterst inte de enskilda delarna som bär uppsatsens validitet utan den 
samlade bild som referensramen skapar. Detta medför att validiteten inte 
står och faller med enskilda avsnitt i referensramen utan står på flera ”ben” 
vilket vi menar utgör grunden till en för uppsatsen hög validitet genom en 
adekvat teoretisk referensram. 
 
 

2.7.2 Reliabilitet 
 
En hög reliabilitet innebär att den genomförda forskningen ska kunna 
återupprepas av andra forskare med samma resultat som följd, givet att 
samma metod används (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). I denna 
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uppsats med en hermeneutisk ansats där resultat till viss del bygger på 
forskarens egen förförståelse och tolkning är det givetvis inte möjligt att nå 
en mycket hög reliabilitet. Vi menar dock att de empiriska 
datainsamlingarna som skett genom intervjuer i denna uppsats har goda 
förutsättningar att kunna återupprepas såtillvida att vår urvalsmetod inte 
kan sägas ha påverkats av oss i någon större utsträckning. Dock ser vi 
själva intervjuförfarandet som svårare att upprepa med samma resultat som 
följd. Vi har med stor sannolikhet såväl medvetet som omedvetet genom 
vårt deltagande i diskussionen med intervjuobjekten påverkat svaren i 
någon riktning gällande någon fråga. Utan någon som helst påverkan skulle 
ju diskutörsrollen vara helt poänglös.  
 
Vidare har vi strävat efter att kritiskt granska vår analys så att den har sin 
grund i den teoretiska referensram vi presenterat och inte enbart bygger på 
vår förförståelse. Genom att noggrant överväga valet av tillvägagångssätt 
samt även tydligt beskriva det valda tillvägagångssättet anser vi att vi 
uppnår en försvarbar reliabilitet i denna uppsats. Med detta menar vi att vår 
undersökning kan utföras av andra forskare med utgångspunkt i liknande 
teori- och empirival som därigenom kan komma fram till ett liknande, men 
inte identiskt resultat. 
 
  

2.7.3 Generaliserbarhet 
 
För att nå en hög generaliserbarhet är det avgörande att de resultat som 
forskaren uppnår går att finna även utanför den studerade miljön (Kvale 
1997).  
 
Då vår avsikt med uppsatsen är att uppnå en hög generaliserbarhet togs 
hänsyn till detta när undersökningen utformades (se avsnitt urval). Genom 
att genomföra intervjuer både med representanter från företag med en 
specifik erfarenhet och experter med en mer specialiserad syn, men med en 
vidare erfarenhet av det valda undersökningsområdet menar vi att 
undersökningen har goda förutsättningar att skapa insikt och förståelse för 
området på ett övergripande och mer generellt plan. Undersökningen har 
inte begränsats till några specifika fall utan till ett fenomen eller en 
företeelse som sedan exemplifierats och fördjupats genom en inblick i en 
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mer praktiskt orienterad kunskap som vi inhämtat genom våra intervjuer. 
Med detta urval ser vi inte att vår undersökning kan sägas vara genomförd i 
en specifik miljö, avgränsad av företagsgränser eller typer av respondenter 
då vårt urval präglas av en betydande mångfald, låt vara inom ett starkt 
begränsat område. Vår undersöknings generaliserbarhet begränsas dock i 
viss utsträckning då undersökningen har genomförts i en svensk kulturell 
kontext, något uppsatsens omfattning och vår egen i detta hänseende 
begränsade förförståelse ansvarar för. 
 
Då vi ser att vår uppsats är teoridriven och tar sin utgångspunkt i 
arbetsparadigmet har vår empiri framförallt validerat och nyanserat de 
teoretiska resonemang vi för. Detta menar vi ger goda förutsättningar för en 
hög generaliserbarhet då våra teoretiska resonemang, med stöd i empirin, 
kan appliceras på fall även utanför den studerade miljön. Avsikten är 
således inte att dra generella slutsatser utifrån ett empirisk betraktat 
fenomen men att genom empiri göra teorins principiella natur applicerbar i 
andra miljöer än den studerade. Detta illustreras i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Uppsatsens generaliserbarhet, egen illustration efter diskussion 
vid handledning 
 
 
Med ovanstående resonemang menar vi att möjligheten till 
generaliserbarhet av uppsatsens resultat kan anses såsom god och vi tror att 
fortsatt forskning kan vara hjälpt av de resultat vi funnit.  
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Teoridel I 
 
Följande teoridel består av två kapitel – Varumärkets intressenter och 
Talent attraction. Dessa kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för hur 
dessa teoriområden idag behandlar potentiella arbetstagare. Denna del kan i 
ett vidare perspektiv ses utgöra en till viss del kontrasterande bild till 
arbetsparadigmet. 
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3 Varumärkets intressenter 
 
I detta kapitel beskriver vi varumärkets intressenter i den rådande 
teoribildningen på området. Syftet med denna beskrivning är att visa på 
hur potentiella arbetstagare idag betraktas i förhållande till varumärket. 
 
Den intressentgrupp som vanligen fokuseras i branding-litteraturen är 
konsumenterna, även om ett urval av andra intressenter berörs mer eller 
mindre översiktligt. Inom ramen för den teoribildning som vi har trängt in i 
förefaller Melin (1999) vara den teoretiker som tagit ett mer samlat och 
teoretiserande grepp om varumärkets intressenter, utan att fokusera den 
något grunda och säljande konsumentaspekten. Vi använder oss således av 
Melins terminologi i detta kapitel men gör kompletteringar från andra 
författare där vi anser det nödvändigt.  
 
En av varumärkets intressentgrupper är konsumenterna, d.v.s. kunder eller 
potentiella kunder. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv en mycket viktig 
grupp då det allt som oftast är dessa som genererar intäkter till ett företag. 
Om branding ses som de aktiviteter som företas för att försäljning ska 
komma till stånd är således konsumentgruppen en mycket viktig intressent 
i sammanhanget. 
 
Det finns en hel rad böcker skrivna om branding enbart med fokus på 
konsumenten, exempelvis Ries & Ries, The 22 Immutable Laws of 
Branding (1999). I inledningen av boken står det att ”Marketing is building 
a brand in the mind of the prospect. […] Marketing is branding.” (Ries & 
Ries 1999 sid. 2). Detta kan sägas vara ett sätt att se på branding som ett 
taktiskt säljredskap, ett kognitivt synsätt. En vidare och för uppsatsen mer 
givande syn innebär att branding ses som ett strategiskt verktyg (Aaker 
2002). 
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Figur 4. Varumärkets intressenter (Melin 1999) 
 
 

Konsumentperspektiv 
I och med att konsumenten med hjälp av ett varumärke kan identifiera och 
särskilja en produkt får varumärket karaktären av informationskälla eller 
informationskoncentrat vilket underlättar jämförelser av produkter eller 
tjänster (Melin 1999; Kapferer 1994). Identifikationen av ett varumärke 
hjälper konsumenten att vid ett eventuellt återköp minska 
transaktionskostnaden i form av sökkostnad (Urde 1997; Aaker 2002). 
Varumärket kan vid återköp även ses garantera en jämn och konsistent 
kvalitet, även om ett varumärke inte är någon kvalitetsgaranti i sig självt 
(Melin 1999). Dock kan den upplevda risknivån reduceras genom ett 
välkänt och etablerat varumärke (Melin 1999). Även varumärkets image 
kan ses som viktig för konsumenten, för såväl den egna självbilden som 
den bild som konsumenten vill förmedla till andra (Melin 1999; Urde 1997; 
de Chernatony & McDonald 1998). Se även 7 identitetsskapande genom 
ägande, association och medskapande. 
 

Märkesinnehavarperspektiv 
Även för märkesinnehavaren är varumärket en viktig informationsbärare, 
speciellt gällande produktens funktionella egenskaper (Melin 1999). En 
annan typ av information som varumärket kan innehålla är vad som ger 
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varumärket en unik identitet. För märkesinnehavaren är identiteten 
synnerligen viktig för den egna organisationen och arbetstagarna med 
koppling till organisationens kultur och värderingar (Aaker 2002). 
Varumärket är även ett verktyg för positionering, ett företag kan välja att ha 
flera varumärken, vart och ett anpassat efter den målgrupp vars behov det 
är tänkt att tillgodose (Kapferer 1994; Melin 1999). Ett framgångsrikt 
varumärke kan även användas för att ta sig in på ett nytt produktområde, 
genom märkesutvidgning eller en ny marknad genom t.ex. licensiering 
(Melin 1999). Dock är det viktigt att inse varumärkets begränsningar och 
att hela varumärket utsätts för en risk om en utvidgning av domänen är allt 
för omfattande. 
 

Konkurrentperspektiv 
På samma sätt som ett varumärke är en informationskälla för konsumenter 
och märkesinnehavare är det också en informationskälla för konkurrenter. 
Ett varumärke kan av en konkurrent analyseras för att ge information om 
vad som gör varumärket attraktivt och unikt och vilket behov det 
tillgodoser hos konsumenten (Melin 1999). Ett framgångsrikt varumärke 
kan fungera som en förebild för en konkurrent och ange normer för en hel 
produktkategori (Urde 1997). Framgångsrika varumärken kan även fungera 
som effektiva inträdesbarriärer på en marknad, eller en etablerings-
möjlighet genom förvärv (Melin 1999; Urde 1997). 
 

Lagstiftarperspektiv 
Varumärket utgör också en samhällsnyttig funktion, att underlätta 
kommunikation mellan aktörer på marknaden och effektivisera handel. 
Varumärkeslagstiftningen har sin grund i att skydda producenter från 
kopior och renommésnyltning och underlätta och garantera produktens 
ursprung för konsumenten (Urde 1997; Melin 1999). 
 

Ytterligare intressentperspektiv 
Under rubriken The organization´s marketing assets behandlar de 
Chernatony & McDonald (1998) distributör och leverantör på ett sätt som 
kan ses ge att även dessa är intressenter till ett varumärke. Detta är något vi 
inte ytterligare behandlar i denna uppsats. 
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Summering 
Vi har i detta kapitel funnit att Melins (1999) beskrivning av varumärkets 
intressenter som konsumenter, konkurrenter, lagstiftare och 
märkesinnehavaren kan ses beskriva den rådande uppfattningen inom 
denna teoribildning. Som möjliga intressenter finns även leverantörer och 
distributörer, dock i vaga ordalag. I intressentmodellen finns inte 
potentiella arbetstagare representerade och den närmaste kopplingen finns i 
intressentgruppen märkesinnehavare där befintliga arbetstagare finns 
beskrivna.  
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4 Talent attraction 
 
I detta kapitel visar vi på dagens teoribildning inom området talent 
attraction. Denna genomgång syftar till att skapa en förståelse för och en 
översikt av ämnesområdet samt att möjliggöra en jämförelse med 
identitetsskapande ur ett symbolperspektiv. 
 
 

“Businesses will live and die based on their ability to attract the right talent 
for the job.” 

(Leonard 2000, sid 14) 
 
Utvecklingen inom det svenska näringslivet förändrades under senare delen 
av 1900-talet från att ha varit kapitalintensivt och produktionsinriktat till att 
allt mer fokusera på tjänsteutveckling och humankapital (von Otter 2003). 
Denna utveckling har inneburit en effektivare och hårdare konkurrens om 
den allt viktigare arbetskraften inom vissa sektorer (Svenskt näringsliv 
2001). Globaliseringen har inneburit att det idag inte ens inom 
produktionsföretag finns samma fokus som tidigare på konkurrensfördelar 
genom produktionsprocessen. Produktionen förläggs i allt större 
utsträckning till legotillverkare i låglöneländer och dessa kan ha många 
konkurrerande aktörer i sin kundbas (Templer & Cawsey 1999). Denna 
utveckling har inneburit att företags kärnkompetenser och konkurrens-
fördelar i allt större utsträckning bygger på i vilken mån ett företag kan 
attrahera arbetskraft och därigenom kompetens (Templer & Cawsey 1999). 
Många företag har idag har sina tillgångar i sina anställda vilket gjort dessa 
ytterst viktiga för företagets fortlevnad och framgång (Hirschman 2002). 
 
Idag är arbetskraften också än mer mobil både avseende arbetsgivare på 
nationella marknader men också gränsöverskridande på den internationella 
marknaden. Bakgrunden till den ökade mobiliteten tillskrivs ofta en ökad 
internationaliseringsgrad genom språk- och kulturutbyte, men även 
möjligheten till fri rörlighet för arbetskraft mellan länder inom t.ex. EU. 
Somliga teoretiker menar att den svåraste utmaningen som flertalet företag 
står inför är att hitta och behålla den arbetskraft som behövs för att besätta 
ett företags nyckelpositioner (Paul 2000 i Sutherland et al 2002). 
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4.1 Att möta arbetstagares förväntningar 
 
För att attrahera den bästa arbetskraften måste arbetsgivarna möta de 
förväntningar som de åtråvärda arbetstagarna har på en arbetsgivare 
(Herman & Gioia 2000 i Sutherland et al 2002). De arbetsgivare som 
beskrivs som ”employer of choice” är de som lyckats attrahera, utveckla 
och behålla arbetstagare med affärsområdesspecifik talang (Copeland 2000 
i Sutherland et al 2002). För att lyckas med detta krävs ett innovativt och 
övertygande HR-program som tilltalar både befintliga och potentiella 
arbetstagare. Om dessa program är tillräckligt tilltalande kan 
attraktionskraften bli så hög att en arbetstagare kan vara beredda att göra 
avkall på löneanspråken för att få arbeta för en arbetsgivare med anseende 
som en god arbetsgivare (The HRM Network 2002). Detta innebär att 
anseendet som arbetsgivare är en väldigt viktig tillgång som företag måste 
vårda och utveckla i kampen om arbetskraft. 
 

“Employer branding entails differentiating the company’s brand message 
so as to appeal to the current and future workforce, in a manner that sets it 
apart from competitors, competing for the same talent pool.” 

(Sutherland et al 2002, sid 14) 
 
För att lyckas i kampen om arbetskraften menar Sutherland (2002) att det 
inte bara är viktigt att framstå som en attraktiv arbetsgivare, utan att det 
också är viktigt att sticka ut från mängden, d.v.s. att särskilja sig från andra 
arbetsgivare som konkurrerar om samma arbetstagare. 
 
Det är även viktigt att anses som en arbetsgivare med långsiktighet i sin 
verksamhet vilket skulle leda till mindre svängningar i personalstyrkans 
storlek (The Conference Board 2002). Med samma argument som grund 
kan det också ses som viktigt för anseendet att kontinuerligt, d.v.s. i såväl 
goda som svåra tider, rekrytera personal. 
 
 

4.2 Attraktionspåverkande faktorer 
 
För att kunna matcha önskade arbetstagares förväntningar är det en 
grundläggande förutsättning att känna till de faktorer som arbetstagarna 
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anser som viktiga (Herman & Gioia, 2000 i Sutherland et al 2002). Aktuell 
teoribildning pekar på en rad olika faktorer som är av avgörande betydelse 
då arbetstagare utvärderar potentiella arbetsgivare. Dessa faktorer skiljer 
sig givetvis åt beroende på kulturell kontext och demografiska parametrar 
men är nedan återgivna i generella drag. 
 
Det råder idag en bred enighet om att det inte enbart är lönen som är 
avgörande för val av arbetsgivare (The HRM Network 2002) utan att även 
andra faktorer såsom karriärmöjligheter, arbetstider och andra 
livskvalitetsaspekter har stor påverkan på valet (Hirschman 2002). 
 
I studier genomförda av Lopus och Murray (2001 i Sutherland et al 2002) 
har fem viktiga punkter identifierats som utmärkande för en bra arbetsplats 
sett med arbetstagarnas ögon. Följande fem faktorer anses vara viktiga: 
Stor möjlighet till påverkan för de anställda, utvärdering med utgångspunkt 
i resultat, möjligheter till vidareutbildning, möjligheter till karriär och en 
ledning som agerar omtänksamt och med integritet. 
 
Andra forskare har också funnit att det även är viktigt hur bra företagets 
anseende är och vilken typ av företagskultur som råder inom företaget 
(Herman och Gioia 2000 i Sutherland et al 2002). Med ett företags 
anseende menar författarna hur de beskrivs som arbetsgivare och inte vilket 
anseende de har som företag i största allmänhet t.ex. bland kunder, 
leverantörer, media och befolkningen i stort, vilket dock kan påverka den 
förstnämnda uppfattningen. Författarna sammanfattar sina studier av 
attraktionsskapande faktorer med att hävda att vikten ligger vid möjlighet 
till personlig utveckling genom utbildning och karriärmöjligheter. The 
Conference Board (2002) menar i samma anda att både möjligheten till 
personlig utveckling och utrymmet för talangers fulla potential på alla 
nivåer i organisationen är viktigt för att bli ”employer of choice”. 
 
 

4.3 Kanalval vid rekrytering 
 
För att attrahera rätt personal räcker det idag inte med att annonsera ut 
lediga tjänster genom traditionella kanaler (Joinson 2002). Det är lika 
viktigt att hitta rätt kanal för marknadsföring mot potentiella arbetstagare 
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som vilka faktorer som styr arbetstagarnas val av arbetsgivare (Robbins 
1998 i Sutherland et al 2002). För att få maximal utdelning av sina insatser 
för att attrahera personal måste kanalvalet ske med utgångspunkt i vilken 
grupp man riktar sig mot. Ett budskap som kommuniceras genom fel kanal 
kan till och med få negativa konsekvenser för företagets anseende som 
arbetsgivare (Hirschman 2002). 
 
Ett företags identitet formas genom den samlade kommunikation som 
kommer från företaget (Whetten & Godfrey 1998 i Bhattacharya & Sen 
2003). Nedan visas en modell som beskriver källor till och kommunikatörer 
av ett företagets identitet. Modellen beskriver också vilka möjligheter ett 
företag har att kontrollera det budskap som kommuniceras genom 
respektive kanal. Anställda är dock en grupp som kan anses som 
kontrollerbar under arbetstid men som är betydligt mer svårkontrollerad 
utanför arbetstid och arbetsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Källor till och kommunikatörer av ett företags identitet 
(Bhattacharya & Sen 2003) 
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Nedan presenteras ett antal kanaler som företag kontrollerar och kan 
använda för att kommunicera med potentiella arbetstagare. 
 
Anställda har möjlighet att skapa sig en god bild av företaget och har därför 
potential att fungera som kommunikatörer med potentiella arbetstagare 
(Ludlow 1999 i Sutherland et al 2002). Kommunikation genom anställda är 
den viktigaste kanalen för att ge en positiv och trovärdig bild av företaget 
vid rekrytering (Poe 2002). Relationer mellan ett företages representanter 
och potentiella arbetstagare bör bygga på långsiktighet och inledas innan 
akuta behov av rekrytering uppstår. Inom utbildningsväsendet kan detta ske 
genom deltagande vid arbetsmarknadsdagar och liknande aktiviteter där en 
relation kan skapas mellan studenter och arbetsgivare (Poe 2002). 
 
Annonsering är ett av de vanligaste sätten att nå potentiella arbetstagare 
(Joinson 2002). Genom denna kanal kan många potentiella arbetsgivare nås 
av ett budskap som helt är skapat av arbetsgivaren (Whetten & Godfrey 
1998 i Bhattacharya & Sen 2003). Annonsering är vidare ett bra sätt att 
särskilja det egna företaget från övriga konkurrenter och peka på unika 
möjligheter inom företaget som kan attrahera arbetstagare (Joinson 2002). 
Annonsering kan också fungera som intresseväckare och ligga till grund för 
att en kontakt inleds på initiativ av en potentiell arbetstagare. 
 
En relativt ny kanal för att attrahera personal är Internet som används allt 
oftare för att kommunicera med potentiella arbetstagare (The Conference 
Board 2002). De största fördelarna med denna kanal i jämförelse med mer 
traditionella är de tids- och kostnadsreduceringar som kan uppnås vid ett 
korrekt användande. Kanalen kan ge den intresserade potentiella 
arbetstagaren omfattande och uttömmande information i jämförelse med 
andra typer av kanaler som oftast är prissatta i relation till utrymme. Den 
låga kostnaden i relation till utrymme gör företagets webbplats till ett 
mycket bra komplement till andra kanaler vilka kan locka potentiella 
arbetstagare. Hantering och analys av inkommande information från 
potentiella arbetstagare är också lättare vilket möjliggör en god 
kommunikation med målgruppen. Undersökningar visar också att studenter 
uppfattar företag med delar av sin kommunikation avseende rekrytering via 
Internet som mer dynamiska och innovativa. Utvecklingen av denna kanal 
har därför gjort att Internet idag inte är ett alternativ utan ett nytt måste i 
jakten på rätt arbetskraft (The Conference Board 2002). Rekrytering via 
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Internet har dock inneburit ett allmänt ökat söktryck p.g.a. den höga 
tillgängligheten. Detta kan leda till att många ansökningar ligger under 
önskad standard (The Conference Board 2002). 
 

Summering 
Vi har i detta kapitel funnit att det i rådande teoribildning läggs stor vikt 
vid att företag aktivt bör arbeta med sitt anseende som arbetsgivare för att 
lyckas attrahera personal. Exempel på faktorer som arbetstagare ser som 
viktiga och som får ett företag att framstå som en attraktiv arbetsgivare är 
förutom lön möjlighet till påverkan, personlig utveckling och 
karriärmöjligheter. Det anses också positivt för möjligheten till lyckad 
talent attraction att ett företag lyckas särskilja sig i mängden av 
arbetsgivare.  
 
Bilden av en arbetsgivare skapas genom den samlade kommunikation som 
når potentiella arbetstagare genom både kanaler som företag kan 
kontrollera (reklam, PR m.fl.) och kanaler som ses som okontrollerbara 
(nyhetsmedia, anställda m.fl.). För att nå potentiella arbetstagare anses det 
viktigt att anpassa kanalvalet efter den grupp av potentiella arbetstagare 
som företaget försöker nå med sina insatser.  
 
Vi ser det med utgångspunkt i val av faktorer och kanalval i den rådande 
teoribildningen som tydligt att kommunikationen riktas direkt mot 
potentiella arbetstagare. 
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Teoridel II 
 
Följande teoridel består av tre kapitel – Individens identitetsskapande, Den 
sociala omgivningens påverkan och Identitetsskapande genom ägande, 
association och medskapande. Vi menar att dessa teorier ger en förståelse 
för och kan appliceras på val av arbetsgivare. 
 
En stor del av teorierna har sitt ursprung i socialpsykologi vilket vi ser 
skapar en förståelse för människans identitetsskapande och drivkrafter till 
handling i linje med detta. Individens identitetsskapande är tätt förknippat 
med den sociala omgivningens påverkan och utgör sammantaget den grund 
som identitetsskapande genom ägande och association vilar på. 
Identitetsskapande ur ett symbolperspektiv kan i förlängningen ses få 
konsekvenser för val av arbetsgivare.  
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5  Individens identitetsskapande 
 
I följande kapitel avser vi att beskriva individens identitetsskapande. 
Individens identitet delas inom socialpsykologin teoretiskt upp i privat och 
social identitet där den senare fokuseras och tillskrivs störst betydelse. Den 
sociala identiteten byggs upp utifrån likhet med andra, vilket beskrivs 
genom kategorisering och stereotypisering. 
 
Social identitetsteori bygger på vissa antaganden gällande samhällets och 
människans natur och deras förhållande till varandra (Turner 1982). 
Grunden till den sociala identitetsteorin bygger på antaganden om att 
människor i samhället är kategoriserade i olika grupper. Relationerna 
mellan grupperna bygger på makt och status (Turner 1982). Med 
kategorisering menas uppdelningar av individer med avseende på t.ex. kön, 
religion, yrkesgrupp, eller annan typ av särskiljande drag. Status och makt 
avser de faktiska skillnader som föreligger mellan olika gruppers status, 
prestige, möjlighet till påverkan och liknande (Hogg & Abrams 1988). 
Individen bygger en stor del av sin identitet på tillhörigheten (psykologiskt 
eller faktiskt) till någon av de i samhället existerande grupperna. Gruppen 
finns således representerad i individen och de psykologiska tillhörigheter 
som föranleder detta styr även gruppens agerande gentemot andra (Hogg & 
Abrams 1988). I den sociala identitetsteorin är vidare givet att individen 
har en rad delidentiteter som kan väljas utifrån situation och syfte. Detta 
kan ställas mot tidigare teoretiker som menar att människan endast har en 
identitet som är medfödd och växer fram inifrån (Erikson 1959). Den 
tidigare synen på människan som unik delas även av social-
identitetsteoretiker men dessa menar att uniciteten kommer från den unika 
placering i samhällsstrukturen som individen har relativt andra (Berger & 
Luckman 1979). Det paradigmskifte som den sociala identitetsteorin 
representerar innebär alltså att individens unicitet springer ur likheten med 
andra individer.  
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5.1 Individens identitet 
 
Individens jaguppfattning utvecklas med hjälp av den kommunikation som 
sker människor emellan (Nilsson & Waldemarsson 1994). 
Kommunikationen ger respons på det egna handlandet och skapar 
förståelse för hur omgivningen reagerar på olika beteenden. Genom att se 
vilka beteenden som omgivningen accepterar och uppskattar kan jaget 
formas inom de normer och regler som finns och detta för att få acceptans i 
omgivningen. Den egna jaguppfattningen skapas på så sätt i samspel med 
andras reaktioner på det egna beteendet (Nilsson & Waldemarsson 1994). 
Bekräftelse av den egna jagbilden kommer även den från omgivningen och 
är viktig för att individen ska kunna behålla en positiv självkänsla. Jaget 
kan alltså uppfattas som den samling erfarenheter, känslor och tankar vi har 
om oss själva (Nilsson & Waldermarsson 1994).  
 
För att definiera sig själv tar enligt Turner (1982) individen 
kategoriseringen av samhället till hjälp för att positionera sig gentemot 
andra. Detta sker genom kopplingar till vissa grupper i samhället. I samma 
process utkristalliseras vilka grupper individen saknar kopplingar till. 
Viktiga grupper för identiteten är kön, etnicitet, yrke och tillhörighet till 
intressespecifika organisationer (Kramer 1991 i Bhattacharya & Sen 2003)  
 

“Social identification can refer to the process of locating oneself, or 
another person, within a system of social categorizations or, as noun, to any 
social categorization used by a person to define him- or herself and others.” 

(Turner 1982, sid 17-18)  
 
Genom dessa kopplingar (och icke-kopplingar) till olika grupper skapas 
vad teoretiker inom socialpsykologi definierar som individens sociala 
identitet. Detta utgör jagets ena del. 
 

“Social identity […] the individual’s knowledge that he belongs to certain social groups 

together with some emotional and value significance to him of the group membership”  
(Tajfel 1972a i Hogg & Abrams 1988, sid 31)  

 
Den andra delen av jaget menar socialteoretiker består av de 
personspecifika drag som en person uppfattar sig besitta (Turner 1982). 
Dessa kan vara hur personen hanterar relationer till andra, känslan av hur 
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duktig individen är i specifika situationer eller t.ex. den personliga 
klädsmaken. Denna del av jaget kan beskrivas som den personliga 
identiteten.  
 

”Thus, social and personal identity are conceptualized as hypothetical 
cognitive structures which together account for most of the self-concept.” 

(Turner 1982, sid 18) 
 
Dessa jagets båda delar utgör tillsammans den totala självbilden. 
 
Individens jagbild kan ses som relativt stabil för de flesta i vuxen ålder 
(Nilsson & Waldermarsson 1994) och förändringar sker för de flesta 
gradvis genom hela livet. Stora omställningar i livet kan dock ge upphov 
till identitetskriser vilka i sin tur kan ge upphov till mer radikala 
identitetsförändringar. Dessa ger i sin tur upphov till en reviderad och 
förändrad jagbild. Jagbilden är mycket omfattande och innehåller en rad 
olika dimensioner. Beroende på vilken situation som individen befinner sig 
i kommer en lämplig kombination av dessa dimensioner att sättas ihop för 
att passa den yttre kontexten. Identiteten skiftar beroende på situation – på 
arbetet, i föräldrarollen och då vi träffar barndomsvänner. Turner (1982) 
jämför en orkesters instrument och kunnande med jagets dimensioner. Den 
musik som orkestern för tillfället spelar kan ses som de varierande 
självbilder individen kommunicerar (Turner 1982). 
 
Grunden till den stabila identiteten ligger i att den egna självbilden får 
bekräftelse från för oss viktiga individer i omgivningen. En samstämmig 
bild från den viktigaste omgivningen gör jagbilden välintegrerad och att 
behovet av bekräftelse och undvikande av exponering för icke-bekräftelse 
minskar.  
 

”Vi har ett grundläggande behov av att duga, att via andras ögon vara 
värda något i egna ögon och att vara älskade, d.v.s. ha en positiv självbild.” 

(Nilsson & Waldemarsson 1994, sid 34) 
 
Om självbilden däremot fortlöpande förnekas av andra och i synnerhet av 
de individer som står nära eller har möjlighet till stor påverkan kommer 
detta att verka upplösande på jagbilden. Detta kan leda till att individen 
förändrar sin identitet för att åter få bekräftelse eller väljer att ignorera 
icke-bekräftelsen och skapa sin ”egen” värld. De flesta individer är ofta 
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beredda att gå väldigt långt för att behålla en positiv självkänsla, och är 
därför beredd att offra sin självbild i strävan efter att behålla den positiva 
självkänslan.   
 
Om den egna självkänslan i stor utsträckning är beroende av yttre 
bekräftelse kommer det att bli allt svårare att känna uppskattning då den 
inte riktar sig mot jaget, utan mot den uppmålade självbilden. I 
förlängningen leder detta ofta till en negativ spiral där yttre normer får en 
allt större påverkan på individens agerande. 
 
 

5.2 Kategorisering 
 
Grunden för kategorisering ligger i de kognitiva processer som styr vår 
uppfattning av verkligheten (Doise 1978 i Hogg & Abrams 1988). För att 
kunna hantera den otroligt stora mängd information som en människa 
möter måste hjärnan välja ut, välja bort och sammanknippa information för 
att öka hanterbarheten. Hogg & Abrams (1988) exemplifierar detta med en 
regnbåge som framstår som om den innehöll sju relativt åtskilda färger 
medan den egentligen består av ett spektrum av samtliga färger som ögat 
kan uppfatta. De kognitiva processerna förenklar helt enkelt den mycket 
rika informationsmängden för att hjärnan lättare ska kunna hantera 
informationen. Liknande resonemang kan föras kring all typ av 
information, och gäller även för kategorisering av samhällets individer. 
Kategorier kan bildas med avseende på en rad olika faktorer. 
 
Vid kategorisering av individer finns en eller flera gemensamma nämnare 
som avgränsar gruppen mot dess omgivning (Hayes 1993). Denna 
avgränsning kan ske på olika aggregerad nivå, från formell 
avdelningstillhörighet inom ett specifikt företag till en mer övergripande 
nivå där nationalitet är den gemensamma nämnaren. 
 
Kategorisering sker med utgångspunkt i jaget och kan bygga på formella 
kopplingar individer emellan eller helt subjektiva bedömningar sprungna ur 
den egna uppfattningen (Nilsson & Waldermarsson 1994).  
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Ett exempel på hur den egna uppfattningen påverkar en viss kategorisering 
av människor är när kategorisering sker med avseende på ”snygga” eller 
kanske ”tjocka” människor. Detta är som bekant en uppfattning som 
grundar sig i skilda tolkningar.  
 

5.3 Stereotypisering av människor 
 
Kategorisering ligger till grund för ytterliggare en förenkling av 
verkligheten, genom fenomenet stereotypisering. 
 

”The categorization process produces stereotypic perceptions, that is the 
perception or judgement of all members of a social category or group as 
sharing some characteristic which distinguishes them from some other 
social group.” 

(Hogg & Abrams 1988, sid 20) 
 
En formell koppling till t.ex. en idrottsförening eller en viss stadsdel 
innebär en grupptillhörighet. Oavsett om denna koppling innebär att 
medlemmarna av denna grupp har något gemensamt utöver den formella 
kopplingen eller ej, kommer en bild av gruppen att skapas med grund i 
individernas egna personligheter och agerande och som sedan uppfattas 
representera gruppen (vilket den alltså inte behöver göra). Eftersom 
gruppen kommer att ge en motstridig bild i många avseenden, och eftersom 
det inte alltid finns ett intresse för en mer nyanserad bild, kommer endast 
ett fåtal karaktärsdrag att tillskrivas gruppen. När individer sedan bedöms 
eller betraktas utifrån den specifika grupptillhörigheten kommer de drag 
som gruppen tillskrivits att förstärkas i bilden av individen. De individuella 
drag som motsäger bilden av gruppen kommer att underdrivas alternativt 
ignoreras helt (Doise et al 1978 i Hogg & Abrams 1988). Detta fenomen är 
vanligt förekommande och gäller för flertalet grupper. Experiment har 
genomförts av Tajfel (1957 i Turner 1982) för att visa på den förstärkande 
effekt som detta fenomen har. Experimentet visade på att stickor av olika 
längd bedömdes som jämnlånga i större utsträckning när de placerades i 
grupper.  
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Summering 
Vi har i detta kapitel sett att identiteten skapas i interaktion med andra, en 
typ av social konstruktion. Kategorisering och stereotypisering ligger till 
grund för att människor betraktas och bedöms utifrån formella och 
informella kopplingar till grupper de anses tillhöra. Detta menar vi gör att 
kopplingen till arbetsgivare har en inverkan på individens identitet, 
oberoende av om detta är önskat eller ej. 
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6 Den sociala omgivningens påverkan 
 
I detta kapitel behandlas huvudsakligen normativ påverkan, till skillnad 
från den reflekterande påverkan som avsågs i föregående kapitel. Detta 
kapitel beskriver normativ påverkan och två aspekter som påverkar dess 
omfattning.  
 

“One of the most pervasive determinants of an individual’s behaviour is the 
influence of those around him.”  

(Burnkrant & Cousineau 1975 sid 206)  
 
Enligt Deutsch & Gerard (1955 i Burnkrant & Cousineau 1975) finns det 
två typer av social påverkan, informativ och normativ. Den informativa 
påverkan beskrivs som de situationer då individer tar del av andras kunskap 
inom ett specifikt område. Vid dessa tillfällen ser individen ett värde i att ta 
in information för att t.ex. göra ett välavvägt val. Genom att lita på andras 
kunskap slipper individen att själv sätta sig in i och söka den information 
som krävs för ett enskilt beslut. Kelman (1961 i Burnkrant & Cousineau 
1975) menar att det som styr huruvida informativ påverkan kommer att 
internaliseras är hur trovärdig sändaren av budskapet är. Trovärdighet 
bygger enligt författaren på individens uppfattning om hur kunnig sändaren 
är inom det specifika område som behandlas.  
  
Den normativa påverkan är relaterad till hur olika beteenden betraktas och 
bemöts av omgivningen och styrs av de allmänna normer som finns i 
samhället och de mer gruppspecifika normer som råder mellan individer 
(Nilsson 1993). De normer som råder kan också på ett djupare plan forma 
hur människor tänker.  
 

6.1 Konformitet 
 
Den förste forskare som använde sig av experimentella försök inom ämnet 
socialpsykologi var Sherif som under 1930-talet gjorde omfattande studier 
av normers uppkomst och påverkan (Hogg & Abrams 1988). Normer växer 
fram genom social interaktion och dess existens motiveras av att de kan 
förenkla, skapa ordning och verka som reglerande (Sherif 1934 i Hogg & 



Employer Branding 
– att attrahera personal via den sociala omgivningen och genom individens identitet 

 
 

 
 
 

48 

Abrams 1988). Vidare menade Sherif att normer fortsätter att verka eller 
gälla även då de individer som skapade normerna inte längre finns 
närvarande för att ”bevaka” att de efterlevs. För att undersöka om dessa 
teser var riktiga utförde Sherif en rad experiment med hjälp av autokinetisk 
effekt. Genom att projicera ett ljussken mot en fast punkt i ett mörkt rum 
uppfattar människor att punkten rör sig, eftersom det saknas 
referenspunkter att relatera ljuspunkten till. Genom att mäta individers 
individuella uppfattning om hur mycket ljuspunkten flyttades kunde ett 
personligt medelvärde uppmätas för varje enskild individ. Dessa 
medelvärden låg sedan till grund för en jämförelse med de medelvärden 
som samma individer kom fram till i samma övning utförd i grupper om två 
eller tre individer. Studierna visade att individernas gemensamma 
medelvärde kom att bli den nya rådande ”sanningen” om hur mycket 
punkten hade flyttats. Denna gemensamma ”sanning” menade Sherif (1934 
i Hogg & Abrams 1988) var gruppens norm. 
 
Sherif (1934 i Hogg & Abrams 1988) visade med ytterligare ett experiment 
att individer som inte haft tillfälle att skapa sig en individuell uppfattning 
om rörelsens omfattning snabbare fann sig i gruppens gemensamma 
uppfattning.  
 
Experiment visade också att individer hade en svag tendens att återgå till 
sin ursprungliga uppfattning vid ytterligare individuella mätningar. 
Återgången mot ursprungsuppfattningen var endast ringa och detta menade 
Sherif (1934 i Hogg & Abrams 1988) betydde att gruppnormen som 
skapats var mycket stark även då gruppen inte längre var närvarande. Även 
Asch (1951 i Hogg & Abrams 1988) har beskrivit detta fenomen som 
bygger på att gruppens normer kan styra över individens uppfattning även i 
situationer där individen vet att gruppens normer eller uppfattningar är 
direkt felaktiga. Dessa experiment utfördes i situationer med en absolut 
sanning och inte en uppfattning som kan ses som svagare och lättare att 
förändra. 
 
Sherif (1934 i Hogg & Abrams 1988) visade även med experiment att i de 
fall då en individ inte ändrade uppfattning avvek en annan individ i större 
utsträckning från sin individuella uppfattning. Detta menade Sherif (1934 i 
Hogg & Abrams 1988) tydde på att normskapandet inte är en mekanisk 
process där alla individer jämkar sig lika mycket för att skapa normer utan 
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att olika individer kommer ha olika stor påverkan på gruppens normer.  
Med utgångspunkt i detta resonemang ges även att individer tar olika stort 
intryck och påverkan av gruppens normer.  
 

6.1.1 Spotlightteori 
 
Avgörande för hur stor den sociala påverkan kommer att vara menar Latané 
(1981 i Hayes 1993) beror på hur det tryck som kommer från omgivningen 
ser ut. Latané menar att detta tryck kan delas upp i tre dimensioner – 
styrka, antal och närhet. Latané gör liknelsen med spotlights som alla är 
riktade mot samma föremål och som utifrån sin styrka och position har 
olika stor påverkan. Vem som kommer att ha störst inverkan på individen 
kommer i jämförelse med den av Burnkrant beskrivna informativa 
påverkan inte att styras av objektiv kunskap utan av den position sändaren 
har relativt individen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Spotlightteorin (Latané 1981 i Hayes 1993) egen illustration 
 
Styrka beror t.ex. av den relation som finns mellan de båda parterna. Om 
relationen är stark genom exempelvis familjeband eller andra kopplingar 
kommer de åsikter som presenteras att ha större betydelse för individen. 
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Antal avser hur många som påverkar individen i en viss riktning. Påverkan 
kommer att öka proportionellt med antalet upp till en viss gräns då varje 
tillkommande persons effekt på den totala påverkan avtar.  
 
Närhet avser det avstånd som råder mellan sändaren och mottagaren. 
Latané menar att påverkan kommer att vara större då det finns en högre 
grad av kontakt, genom fysisk närhet eller genom tidsmässig 
regelbundenhet. Författaren menar att påverkan kommer att vara mindre då 
intrycken kommer från en fysiskt avlägsen plats eller sker med långa 
tidsmässiga avbrott. 
 

6.1.2 Privat och publik konsumtion 
 
I vilken utsträckning som omgivningen kommer att påverka individens 
agerande beror till viss del på hur iögonfallande eller publikt ett val är 
(Zinkhan & Hong 1991 i Kleine & Kleine 1993). Ett val som sker publikt 
kommer att göra att omgivningens möjlighet till påverkan ökar då 
individens agerande i större utsträckning kan ställas mot de normer som 
finns i omgivningen. Omgivningens medvetenhet om individens val 
betyder samtidigt att valet kommer att användas av gruppen för att bekräfta 
eller förkasta den sociala identitet som individen projicerar. Dessa två 
konsekvenser av ett publikt val betyder att vikten av valet för den sociala 
acceptansen och identiteten ökar i relation till hur publikt valet är.  
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Figur 7. Privat och publik konsumtion (Zinkhan & Hong 1991 i Kleine & 
Kleine 1993) egen illustration 
 
 
Motsatsen till det publika valet är det privata, där valet sker helt utan 
inblick från omgivningen. Detta val kommer inte i lika stor utsträckning att 
påverkas av gruppen då endast de normer som individen själv väljer att 
följa (medvetet eller omedvetet) påverkar valet. 
 

Summering 
Att individen påverkas av omgivningen är allmänt känt. För vårt syfte är 
det av intresse att visa om val av arbetsgivare påverkas av omgivningen. 
Avgörande är huruvida valet sker privat eller publikt och vem eller vilka 
som har möjlighet till påverkan. 
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7  Identitetsskapande genom ägande, association 
och medskapande 
 
Konsumtion ligger i dagens samhälle i större utsträckning än tidigare till 
grund för individens identitetsskapande genom ägande och association. I 
förlängningen av ägande och association följer medskapande vilket sker 
genom individens användning av symboler. Användningen påverkar och 
förändrar i förlängningen symbolernas betydelse. De resonemang som 
presenteras i detta kapitel kan ses få konsekvenser även för val av 
arbetsgivare. 
 
I det nya samhällsmönstret finns en stark betoning på sensualism, 
visualisering och kroppslighet (von Otter 2003). Särskilt intressant är 
visualiseringsaspekten som pekar i riktning mot att vi är vad vi visar. En 
tanke är att människor tenderar att bedöma sig själva utifrån samma 
information som man bedömer andra, det vill säga den synliga 
informationen alternativt att andra människors bedömning tillskrivs en allt 
större betydelse för den egna uppfattningen om sig själv, vilket gör att det 
visuella kommuniceras med en allt större intensitet. Kanske spelar 
karaktären av möten mellan människor en roll, ”kontrakten” människor 
emellan har fått nya moraliska utgångspunkter och är ofta av en mer 
tillfällig karaktär, såväl i arbetslivet som privat (von Otter 2003). 
 

7.1 Identitet genom ägande 
 

”A man´s Self is the sum total of all that he CAN call his, not only his body 
and his psychic powers, but his clothes and his house, his wife and children, 
his ancestors and friends, his reputation and works, his lands and yacht and 
bank-account. All these things give him the same emotions. If they wax and 
prosper, he feels triumphant; if the dwindle and die away, he feels cast 
down, -not necessarily in the same degree for each thing, but in much the 
same way for all.” 

(James 1890, sid 291-292 i Belk 1988, sid 136) 
 
Jean-Paul Sartre menar i sitt verk Being and Nothingness från 1943 att ett 
ägande eller innehav är viktigt för att veta vilka vi är (Belk 1988). 
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Människor söker, uttrycker, bekräftar och förvissar sig om sitt varande 
genom vad de har. Att ägandet eller innehavet av något också bidrar till 
människors självbild uppmärksammades redan under slutet av 1800-talet 
av William James, som lagt grunden för den moderna förklaringen av 
människans självbild (Belk 1988).  
 
En av de viktigare forskarna inom psykologifältet, Erik H. Erikson, såg i 
mitten av 1900-talet en fara i att människans personlighet utvecklades med 
den nya kultur och konsumtion som växte fram i USA under 
efterkrigstiden: 
 

“In a culture once pervaded with the value of the self-made man, a special 
danger ensues from the idea of a synthetic personality: as if you are what 
you van appear to be, or as if you are what you can buy.” 

(Erikson 1959, sid 100) 
 
Även om fenomenet att självbilden och identiteten förstärks eller förlängs 
av ett ägande eller innehav i sig egentligen inte är nytt så har detta blivit ett 
mer accepterat och medvetet val av individen. Dagens företag har på ett 
nytt sätt kopplat ett grepp om en marknadsföring av sina produkter som 
direkt vänder sig till individers sökande efter en identitet (Klein 2002). 
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7.2 Förlängning av identiteten genom objekt 
 
Det finns en viktig distinktion att göra gällande självbildens och 
identitetens förlängning genom objekt (Belk 1988). Dels finns de objekt 
som förlänger självbilden på det sätt att de faktiskt innebär en utökning av 
människans kapacitet, som ett vapen eller ett verktyg. Dels finns de objekt 
som innebär en förlängning genom sitt symbolvärde som övertygar både 
innehavaren och betraktaren om att en människa är annorlunda med objekt 
jämfört med utan. Exempel på objekt med förlängande symbolvärde är en 
uniform, en trofé eller en medalj. Symbolvärdet visar alltså på något annat 
än själva objektet. 
 
En förknippning med ett objekt benämns i teoribildningen ”attachment” 
och kriterierna som ska uppfyllas är att objektet skall ägas, förväntas 
komma i individens ägo, eller tidigare ha ägts av individen (Ball & Tasaki 
1992). Objektet skall vidare ge en känsla av att upprätthålla individens 
självbild och ge ett för individen högre självbildsvärde, vilket även innebär 
att individen förlorar en del av självbilden om objektet går förlorat. Många 
människor upplever en skada på, eller en förlust av sin bil som något som 
drabbar dem personligen, d.v.s. att deras självbild rubbas något.  
 
Att just andra människor än innehavaren betraktar ett objekt som en 
förlängning av innehavarens identitet är en nyckel i resonemanget ovan på 
det sättet att människors självbild i mångt och mycket grundar sig i den 
spegelbild som andra människor utgör för dem (Belk 1988). Beroende på 
vad betraktaren känner till bäst – innehavaren eller innehavarens objekt 
kommer den förmedlade bilden av den bäst kända av dessa att spilla över 
på den mindre kända. Den som för första gången möter en människa 
kommer att om denne exempelvis kör en välkänd sportbil att dra slutsatser 
om människan utifrån vad han anser att innehavet av en sportbil står för. En 
okänd biltyp förknippas däremot med ägarens egenskaper om denne är 
bekant. Individen är således beroende av omgivningens eventuella 
uppfattning om objektet.  
 
Identitetsförlängande objekt reflekterar inte bara vem en människa är i sig 
själv och vem hon är i förhållande till andra. Minst lika viktiga 
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identitetsbärare är objekt som markerar vem man inte är, eller till och med 
vem hon var en gång i tiden, men inte längre (Kleine et al 1995). 
 
Vid betraktelsen av förknippning med objekt måste hänsyn tas till såväl den 
för individen inre privata självbilden såväl som den yttre publika 
självbilden men även till den kollektiva självbilden (Ball & Tasaki 1992). 
Människor har olika fokus, en del med betoning på inre privat 
tillfredsställelse och andra på yttre publik tillfredsställelse och bekräftelse 
av andra. Vissa människor har en starkare fokus på kollektivet, en typ av 
socialt ansvarstagande. Endast ett fåtal människor är helt frikopplade från 
någon av dem men styrkeförhållandet mellan inriktningarna varierar med 
individen. 
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7.3 Varumärken som symbolvärden  
 
Marknadsförare, reklammakare och företagsstrateger har i modern tid 
dragit nytta av människors önskan att stärka, förlänga eller rent av att 
förändra sin självbild, identitet och grupptillhörighet genom konsumtion av 
symboler. Den berömde grafiske formgivaren Tibor Kalman uttrycker i en 
intervju i Naomi Kleins bok No Logo att:  
 

”Varumärket betecknade ursprungligen kvalitet, men nu är varumärket en 
stilmässig tapperhetsmedalj.”  

(Kalman i en intervju i Klein 2002, sid 50) 
 
I enlighet med Belks (1988) resonemang angående objekts faktiska nytta 
och symbolvärde visar Kalmans uttalande på att varumärken i allt större 
utsträckning rör sig mot att kommunicera ett symbolvärde istället för, eller 
tillsammans med, en faktisk förlängning av människans kapacitet. Enligt 
Melin (1999) har under senare år varumärkets symboliska betydelse på 
allvar uppmärksammats även vid konsumtion av dagligvaror såsom 
livsmedel. 
 
Delade konsumtionssymboler är en av de viktigaste möjligheterna för att 
uttrycka och definiera medlemskap i en grupp. Symbolerna hjälper till att 
identifiera gruppens medlemmar och att definiera gruppen (Boorstin 1973 i 
Belk 1988). Se även 5.2 Kategorisering. 
 
Om ett varumärke inte längre är synonymt med en viss produkt, utan 
symboliserar något större, t.ex. vissa värderingar, då kan varumärket 
egentligen vara vad som helst. ”Detta medför en för företaget gränslös 
expansion” (Klein 2002, sid 50), vilket är att betrakta som positivt för ett 
företag med tanke på att ett varumärke är ett osynligt kontrakt och en 
överenskommelse i ett socialt sammanhang, där märkesutvecklingen sker i 
dialog med målgruppen (Urde 1997). Konsumenten blir därmed delaktig i 
den värde- och meningsskapande processen och investerar en del av sig 
själv i varumärket.  
 
För att skapa ett så starkt symbolvärde som möjligt är varumärkes-
innehavarna intresserade av att få sina varumärken att framstå som 
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kulturattribut och livsstilsfilosofier. Genom t.ex. sponsring av evenemang 
och även människor speglar varumärken kulturella idéer, och genom bilder 
och idéer projiceras dessa idéer tillbaka på kulturen som blir till 
utvidgningar av ett visst varumärke (Klein 2002). 
 
Att utvidga varumärket till att omfatta så mycket mer än bara en 
produktbeteckning är intressant ur den aspekten att omgivningens åsikter är 
av stor relevans för innehavaren av ett objekt med ett visst varumärke. 
 

”Omgivningens åsikter om varumärket och de associationer det väcker är 
en del av det upplevda värdet för den enskilde individen. Om Porsche var 
okänt utanför den faktiska målgruppen, vore denna märkesprodukts värde 
begränsat för att exempelvis understryka ägarens identitet.” 

(Urde 1997, sid 381) 
 
Frågan som konsumenten ställer sig blir inte enbart, ”Vad säger jag till mig 
själv genom mitt val av ett visst varumärke?” utan även ”Vad ger jag 
uttryck för genom mitt märkesval?” (Urde 1997, sid 106). Varumärken 
återspeglar och påverkar aspekter av individens identitet och självbild och 
kan också vara ett medvetet val för att uppnå en önskad image (de 
Chernatony & Mc Donald 1998). 
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7.4 Varumärken som kultur – medborgaren som 
konsument 
 
Symbolisk kommunikation har i alla tider skett mellan människor, både 
genom produktion och konsumtion, och genom erfarenhet och makt 
(Castells 2000). Den symboliska kommunikationen alstrar kulturer som får 
eget liv. Människor kan överta eller anpassa sig till kulturer och därigenom 
bygga en identitet, men de kan även skapa en identitet genom en 
interaktion mellan tillgängliga kulturer eller genom att omgruppera 
symboler med sin specifika erfarenhet som bas (Castells 2000).  
 
Marx menade att sann glädje uppnås genom ett meningsfullt och ordentligt 
belönat arbete (Marx 1967 i Belk 1988). Enligt Castells (2000) synsätt 
torde även detta vara en typ av symbolladdad kommunikation i 
produktionskategorin. Konsumtionssamhället är inte först och främst att 
likställa med ett samhälle kännetecknat av köpenskap eller kommersialism. 
Det är inte ett ökat shoppande och ett överflöd av prylar som är av intresse i 
detta sammanhang, snarare den nya underliggande identitet som utgår från 
att människor definierar sig utifrån viss symbolladdad konsumtion, inte 
position i produktionssfären (von Otter 2003). Detta visar tydligt att 
konsumtion är konsumtionssamhällets symbolladdade kommunikation. 
 
Människor bedöms dagligen utifrån vilka varumärken de omger sig med, 
val av bilmärke är ett tydligt exempel. Grupptillhörigheter och livsstilar 
manifesteras med allt från grova till de mest subtila koder. Nya sociala 
rörelser har utvecklats som idag är starkare identitetsbildande än 
klasstillhörighet (von Otter 2003). På vissa pubar i England har äldre damer 
nekats tillträde på grund av att de burit Burburrys typiskt rutmönstrade 
halsdukar eller paraplyer, ett varumärke som i stor utsträckning kommit att 
förknippas med fotbollskultur, huliganism och våldsverkare (Dagens 
Industri 031208). Detta är för övrigt även ett tydligt exempel på att 
människor omgrupperar symboler och tillskriver dem nya betydelser, något 
som varumärkesinnehavaren inte kan styra över. Det viktiga är hur andra 
människor uppfattar varumärket (Urde 1997). Detta är en ytterlighet av 
konsekvenser, men visar på styrkan hos konsumenterna. 
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Märkesorienterade företag strävar efter att fylla varumärket med innebörd, 
gärna i samarbete med konsumenten, så att varumärket förknippas med 
”rätt” saker (Urde 1997). Genom varumärkens förknippning med 
värderingar, kultur eller människor exempelvis genom sponsring har 
samhället kommit att präglas av ”en tid då människor är varumärken och 
varumärken är kultur” (Klein 2002, sid 91). 
 
Klein skriver, något tillspetsat kan tyckas, om samhällsförändringen till 
följd av varumärkesfokuseringen: 
 

”Dagens globaliserade företag säljer inte varor utan varumärken. 
Reklamen invaderar varje ledigt utrymme i samhället, ockuperar 
människors tankar och drömmar och formar deras livsstilar. Medborgaren 
förvandlas till konsument.” 

(Klein 2002, sid 604) 
 

Även om innebärden i detta citat kan ses omtvistad visar det på att 
varumärkesfokuseringen är utbredd.  
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7.5 Identitet genom arbetsgivare 
 

”De strukturer som skapade attityder och förutsägbara beteenden i 
produktionsklassamhället, har ersatts av motiv och orsakskedjor som har 
sin förankring i mer individuella tillhörigheter […] de viktiga normgivarna 
fungerar expressivt snarare än instrumentellt som ledare. Många tar mindre 
sin identitet av arbetet, än de väljer ett arbete som bekräftar deras 
identitet.” 

(von Otter 2003, sid 84) 
 
Begreppet livsstil anses ofta ha att göra med den rena konsumtionssfären 
(Giddens 1999). Det är visserligen så att arbetssfären allt som oftast 
domineras av en typ av ekonomiskt tvång och att individen har mindre 
kontroll över handlingsstilarna på arbetsplatsen än på många andra 
områden. Även om sådana skillnader finns vore det fel att utgå ifrån att 
livsstil bara är något som hänför sig till aktiviteter utanför arbetet. 
 
Arbetet påverkar mycket starkt livsmöjligheterna, ett begrepp som måste 
förstås utifrån vilka potentiella livsstilar som finns tillgängliga (Giddens 
1999). ”Yrkesarbetet är en betydelsefull del av den vuxnes tillvaro, en del 
som i hög grad bestämmer den totala livssituationens kvalitet”, skriver 
Dunér (1994, sid 204).  
 
På många postindustriella arbetsplatser är det inte enbart så att arbetet 
påverkar arbetstagarens livsmöjligheter, arbetstagaren kan också ges stort 
utrymme att använda sig av sin personlighet i arbetssituationer, vilket ger 
en påverkan på arbetsförhållanden. Detta kan uppmuntras av arbetsgivaren 
då det innebär att arbetsplatsen och tillhörande relationer får en central roll 
i individens liv, vilket skulle uppmuntra till ökat engagemang. 
Arbetsplatsen blir till en livsstilsgemenskap (von Otter 2003). Kring vissa 
arbetskulturer har även en kommersiell fritidskultur utvecklats som ”med 
kanske ett tillspetsat uttryck konsumerat individen på sikt” (von Otter 2003, 
sid 92). 
 
Valet av yrke och arbetsgivare är inte helt rationellt med utgångspunkt i 
objektiva fakta om de egna egenskaperna som matchas mot en objektiv bild 
av alla tillgängliga yrkes- och arbetsgivaralternativ. Det är istället 
”individens perception av sig själv, självbilden, som ställs mot 
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perceptionen av alternativen” (Dunér 1994, sid 209). Detta visar på vikten 
av att företag aktivt arbetar med att kommunicera den bild som man önskar 
potentiella arbetstagare att matcha sig emot. Arbetet är inte på något sätt 
skilt från valmöjligheter och valet av arbete och arbetsmiljö utgör ett 
grundelement i dagens livsstilsorientering (Giddens 1999). 
 

Summering 
Kapitlet har visat på hur konsumtion kan ligga till grund för 
identitetsskapande. Genom association med arbetsgivarens för 
omgivningen kända varumärke påverkas individens identitet. Arbetsgivaren 
blir till en symbol utifrån vilken omgivningen skapar sig en uppfattning om 
individen. 
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Teoridel III 
 
Följande teoridel består av två kapitel – Grund för beslutsfattande och 
Social makt och påverkan. Dessa två teorier beskriver som vi ser det en 
val- och påverkansituation ur två perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Illustration av en val- och påverkansituation ur två perspektiv 
 
 
I vårt fall är valsituationen individens val av arbetsgivare och 
påverkansituationen arbetsgivarens påverkan på individen och individens 
omgivning. 
 
Det andra kapitlet utgör även ett filter, eller verktyg för jämförelse mellan 
det synsätt vi benämner identitetsskapande ur ett symbolperspektiv och det 
synsätt som präglar dagens talent attraction. 
 
Den kommande jämförelsen är av stor vikt för att vidare kunna visa på vårt 
arbetsparadigms relevans för att belysa undersökningsområdet ur ett annat 
perspektiv. 
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8 Grund för beslutsfattande enligt Etzioni 
 
Detta kapitel syftar till att visa på hur olika typer av faktorer påverkar 
individens beslutsfattande. Vi menar att detta är en intressent aspekt att 
belysa för att öka förståelsen kring individens val av arbetsgivare.  
 
Etzioni har i sin forskning kring beslutsfattande, social makt och påverkan 
gjort ett avsteg från den grundsyn som länge präglade ekonomi och 
psykologi. Etzioni menar att normativa och affektiva faktorer har en långt 
mycket större påverkan på människans beslutsfattande såväl i det dagliga 
livet som i ekonomiska frågor än vad tidigare gjorts gällande på området 
(Etzioni 1988). De allra flesta val görs på känslomässiga grunder eller i 
enlighet med de värderingar som en individ har. Att processa information 
exkluderas ofta, om man med detta menar att göra logiska empiriska 
överväganden. Etzionis synsätt innebär alltså ett avståndstagande från det 
som kommit att betecknas som rationellt beslutsfattande då 
logiska/empiriska beslut baseras på inferens och fakta, vilket är en vanlig 
definition på rationellt beslutsfattande. Beslutsfattande definieras av 
Etzioni som ett noga övervägt val. 
 
Psykologer som tillhör olika skolor är alla överens om att känslor påverkar 
beslutsfattande. Dock råder en oenighet om hur detta skall betraktas. 
Känslomässig påverkan kan ses som något onormalt och negativt i den mån 
det påverkar människans förmåga att fatta beslut på grundval av 
logiska/empiriska resonemang (Elster 1985b i Etzioni 1988). Samtidigt 
hävdar humanpsykologer och anhängare av Maslow att känslor är normala 
och drivande för att tillgodose mänskliga behov (Etzioni 1988). 
Värderingar leder till en selektiv exponering för information (Lefford 1946 
i Etzioni 1988), vilket kan ses som oundvikligt och som en förutsättning för 
att klara av att möta det extrema flöde av information som kommit att 
prägla människans samhälleliga situation, något som också berörs i kapitel 
5.2 om kategorisering. 
 
I olika typer av beslutsfattandesituationer finns olika stort inslag av 
normativa/affektiva  faktorer och logiska/empiriska överväganden, men 
oftare än vad vi är medvetna om har normativa/affektiva faktorer en 
starkare ställning hos människan, även om förhållandet i vissa mer ovanligt 
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förekommande situationer är det motsatta. Många beslut baseras på en 
kombination av normativa/affektiva och logiska/empiriska faktorer och 
människan som baserar sina beslut enbart på värderingar och känslor är 
även enligt Etzioni en idealtyp, d.v.s. ett koncept som inte finns men som 
syftar till att klargöra problematiken på området. 
 
Inte ens många rationalister motsäger den påverkan som 
normativa/affektiva faktorer har på val av mål eller nytta. Den stora 
stötestenen är huruvida normativa/affektiva faktorer påverkar även val av 
medel, vilket Etzioni menar är fallet. Människor styrs av 
normativa/affektiva faktorer även i valsituationer där beslut grundas på 
logiska/empiriska överväganden, nämligen då dessa situationer definieras 
genom normativa/affektiva faktorer som legitimerar eller motiverar den 
typen av beslutsfattande. 
 
Normativa/affektiva faktorer påverkar inte bara vilken information som 
samlas in utan även hur denna processas. Inferensen som dras kan inte 
heller hållas opåverkad från normativa/affektiva faktorer, och detsamma 
gäller för den situation i vilken människan överväger de möjligheter som 
står till buds. Därigenom påverkas också vilket slutligt val som görs. 
Normativa/affektiva faktorer påverkar i övervägande utsträckning vilken 
källa till information vi väljer (TV, radio, tidningar), vad vi väljer att titta 
eller lyssna på (nyheter, sport, underhållning), vad vi väljer att ta in (kanske 
med fokus på det som bekräftar vår tidigare inställning eller åtminstone 
ligger i linje med den) hur vi tolkar informationen och vilka slutsatser vi 
tror att vi ska dra utifrån vad vi tror att vi lärt oss. 
 
Enligt vår tolkning är ovanstående resonemang med tillhörande exempel 
tillämpligt även på val av arbetsgivare, även om de informationskanaler 
som står till buds skiljer sig från de i exemplet ovan givna. Ovanstående 
resonemang bygger alltså på det faktum att normativa/affektiva faktorer 
speglar våra individuella psykodynamiska och inte minst kollektiva 
processer, vilka gör oss till de människor vi är. Se även 6 Den sociala 
omgivningens påverkan. 
 
Ett av Etzioni givet exempel på en fråga som innehåller endast en liten del 
information att processa är vilket land eller kanske stad man skall arbeta i. 
Detta är inte i någon stor utsträckning en fråga om relativlön eller skattesats 
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utan mer en fråga om t.ex. nationell identitet. Antingen är valet vad man 
kallar ”självklart” eller bygger det på en annan typ av process, att 
medvetandegöra en värdering eller en sammanvägning av flera 
värderingar. Ett annat exempel som tas upp är vem en individ är mest lojal 
mot, arbetsgivaren eller facket. 
 
Etzioni har identifierat och beskrivit tre grader av normativ/affektiv 
påverkan i beslutsfattande: Exklusion, infusion och legitima indifferens-
zoner.  
 
 

8.1 Exklusion 
 
Beslutsfattande som till absolut största del grundar sig i normativa/affektiva 
faktorer kan ses som två olika grader av exklusion av logiska/empiriska 
faktorer. 
 
Beslutsfattande kan helt och fullt grunda sig i normativa/affektiva faktorer, 
det som vi vardagligt talar om som att det är enda rätta vägen att gå, det 
känns rätt. Logiska/empiriska faktorer utesluts helt i denna typ av 
beslutsfattande och alternativen prövas inte ens. Etzionis exempel på detta 
är när en människa ställs inför valet att donera en njure till ett behövande 
syskon. Det känns naturligt och sker spontant. Uppfattningen är att val inte 
behöver göras, eftersom utgången på något sätt är given. 
  
Beslutsfattande kan också grunda sig i normativa/affektiva faktorer i det 
avseendet att dessa inte ligger till grund för valet, men väl utesluter de allra 
flesta alternativen. Inom denna kategori av beslutsfattande baserat på 
exklusion återfinns Etzionis exempel med att köpa en lägenhet. Vissa 
människor skulle påstå att dessa val är rationella, men det skulle i så fall 
bygga på att alla alternativ verkligen utvärderas, vilket sällan är fallet. 
Många väljer ut ett fåtal områden där de kan tänka sig att bo genom att det 
stora antalet områden exkluderas ur val- och beslutsprocessen beroende på 
de normativa/affektiva faktorer som finns knutna (eller kanske saknas helt 
vilket gör att de inte heller framstår som intressanta att gå vidare med) till 
dessa. Andra exempel är enligt Etzioni, val av lärosäte för högre studier, 
karriär eller arbete. De flesta alternativ utesluts eller undersöks inte på 



Employer Branding 
– att attrahera personal via den sociala omgivningen och genom individens identitet 

 
 

 
 
 

70 

grund av normativa/affektiva faktorer. Många män kanske inte utvärderar 
arbeten som domineras av, eller ses som typiskt kvinnliga och vice versa. 
Logiska/empiriska faktorer utvärderas alltså inom ramen för det urval som 
gjorts med grund i normativa/affektiva faktorer. 
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8.2 Infusion 
 
Infusion innebär att sekvensen eller processen med att samla in, tolka och 
dra inferens av fakta störs på något sätt. Den process som är tänkt att leda 
till ett övervägande baserat på logiska/empiriska faktorer fullföljs inte, 
alternativt hoppas steg i processen över. Det finns en rad olika förklaringar 
till varför så kan bli fallet, alla baserade på människans bristande förmåga 
till friktionsfri informationsbehandling. Människor upplever exempelvis 
svårigheter att hålla alla fakta i korttidsminnet vilket kan vara en 
förutsättning för en jämförelse där inte något utvärderingssystem designats 
för just det specifika ändamålet. En annan svårighet kan vara den 
mänskliga förmågan att kombinera alla möjligheter som växer betänkligt så 
snart ett nytt alternativ eller delalternativ visar sig. Dessutom drabbas 
människor inte sällan av sviktande uthållighet eller vilja när uppgiftens 
komplexitet visar sig. Om ett stort första urval gjorts kan följden bli en 
underanalys av en för stor datainsamling, vilket i dagligt tal beskrivs 
mycket väl genom uttrycket ”att dra förhastade slutsatser”. Stress är i 
dagens samhälle en vanligt förekommande orsak till människans oförmåga 
att göra en värdering baserad på logiska/empiriska faktorer. 
 
”Loading” eller ”coloring” innebär att normativa/affektiva faktorer färgar 
fakta eller tolkningen av dem och följden blir att inferens dras med ologisk 
eller ickeempirisk viktning. I fall av exklusion utesluts vissa alternativ helt, 
men i detta fall finns alla alternativ med i processen även om de färgats av 
normativa/affektiva faktorer. Loading ger alltså en annorlunda ranking av 
alternativen jämfört med om logiska/empiriska faktorer hade kunnat hållas 
ofärgade. 
 
 

8.3 Legitima indifferenszoner 
 
Termen legitima indifferenszoner har av Etzioni hämtats från Barnhard 
(1947 i Etzioni 1988) som använder denna för att ange det område i vilket 
en individ är villig att acceptera order. I Etzionis arbete används termen för 
att definiera de beslut som fattas uteslutande med logiska/empiriska grund. 
Dessa beslut är mycket ovanliga till och med inom områden som rör val 
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och köp av konsumentprodukter där konsumenten enligt klassisk rationell 
syn förväntas söka den produkt som ger mest nytta för pengarna. En 
variabel som starkt begränsar förekomsten av indifferenszoner även 
gällande val av konsumentprodukter är graden av involvering, som innebär 
att ett budskap om användarens personlighet kommuniceras mot omvärlden 
(se även kapitel 7 Identitetsskapande genom ägande, association och 
medskapande). En mycket stor andel produkter faller inom ramen för denna 
kategori, inte bara produkter såsom bilar och kläder utan också t.ex. kaffe 
som sägs spegla hur duglig någon är vad gäller att skapa ett hem. Exempel 
på produkter med en låg involveringsgrad är kulspetspennor, glödlampor 
och aluminiumfolie. Logiska/empiriska faktorer utgör också grund för 
beslut när inget alternativ är laddat med normativa/affektiva faktorer eller 
när dessa intar samma ställning i förhållande till varandra. 
 

Summering 
Enligt Etzioni är det tydligt att det finns två typer av faktorer som påverkar 
individens beslutsfattande, logiska/empiriska och normativa/affektiva 
faktorer. Etzioni menar att de normativa/affektiva faktorerna har en större 
påverkan än vad tidigare gjorts gällande inom området. Undantaget är de 
legitima indifferenszoner där normativa/affektiva faktorer inte inverkar på 
beslutsfattandet. Detta kapitel ligger till grund för hur vi ser på vad som 
påverkar val av arbetsgivare. Vi menar att val av arbetsgivare inte kan 
hänföras till beslutskategorin legitima indifferenszoner då ett arbete innebär 
en mycket hög grad av involvering. 
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9 Social makt och påverkan 
 
Anledningen till att vi funnit Etzionis teori inom social makt och påverkan 
intressant i detta sammanhang är att vi ser möjligheten till att använda 
denna som ett filter för att jämföra identitetsskapande ur ett 
symbolperspektiv med dagens talent attraction avseende synen på 
människans beslutsfattande. Med makt menas här social makt. 
 
När makt ses som ett medel att överkomma motstånd möjliggörs också att 
se de olika former som makt kan anta beroende på situation. En indelning 
som vi funnit fruktbar är Etzionis tre kategorier som spänner från fysiskt 
tvång och våld över kompensatorisk makt, till makt att få människor att 
underkasta sig någon annans värderingar för att de personligen ska erhålla 
social acceptans (Etzioni 1968). Detta trefältssynsätt vad gäller makt, och i 
förlängningen den påverkan på människans val som makten utgör, är tycker 
vi, fruktbart att applicera på de teorier kring faktorer som attraherar 
arbetskraft. Detta filter som teorin utgör är ämnat att få faktorerna att 
framstå som tydligare kategoriserade med avseende på vilken typ av 
påverkan företag använder för att attrahera arbetstagare. Nedan följer en 
utförligare beskrivning av Etzionis maktteori. 
 
Makt ses ofta som en motsats till det fria valet. Är makten tillräckligt stark 
upphör möjligheten att välja något annat än det av den starkare parten 
dikterade alternativet. Makt kan dock klassificeras i ett antal kategorier som 
med olika medel påverkar utgången av ett val, eller omöjliggör vissa 
alternativ. Dock finns enligt Etzioni (1968) alltid möjligheten för individen 
att välja, om så det andra alternativet är döden. (I ljuset av vår ansats att 
använda denna maktteori för att förstå den grund som individens val av 
arbetsgivare vilar på, utgår vi emellertid ifrån att döden inte är ett 
beaktansvärt alternativ.) 
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9.1 Definitioner av makt 
 
Definitionerna av makt är åtskilliga och det talas om hundratals eller till 
och med tusentals (Wrong 1979). Social makt är makt som utövas i social 
interaktion, men skild från det vi kallar social kontroll. Wrong (1979) 
använder en definition av makt som lyder ”Power is the capacity of some 
persons to produce intended and foreseen effect on others”. 
 
Olsen & Marger (1993) menar att idén bakom de flesta definitioner av 
makt är att “power is the ability to affect the actions or ideas of others, 
despite resistance”.  
 
Substantivet makt har ingen motsvarande verbform, så när vi såväl på 
engelska som på svenska skall beskriva att makt används, måste vi 
antingen lägga till ett verb, att utöva makt, eller använda verbformer av ord 
som är närbesläktade med ordet makt, t.ex. influera eller kontrollera. Vissa 
författare använder orden influens och kontroll som synonymer till makt, 
medan vissa författare menar att dessa ord har en egen betydelse. En del 
forskare menar enligt Wrong (1979) att influens och kontroll är två 
ändpunkter i det glidande maktbegreppet. 
 
Etzioni (1968) definierar makt som följer: “Power is the capacity to 
overcome part or all of the resistance, to introduce changes in the face of 
opposition”. Detta inkluderar även att behålla en viss uttagen riktning eller 
ett visst jämviktsläge. Makt och samarbete existerar inte i något slags 
motsatsförhållande till varandra, vilket inte är i samklang med den vanliga 
inställning att makt är ett negativt laddat begrepp. Samarbete vilar ofta på 
en maktbas och makt utövas genom en form av samarbete (Etzioni 1968). 
 
 

9.2 Etzionis trefältssynsätt 
 
Även om makt inte är total i den bemärkelsen att val inte existerar, kan den 
på olika sätt påverka utgången av ett val. En människa kan även lockas att 
välja ett alternativ där en kompensation av något slag uppväger 
uppoffringen att gå i inre polemik med den ursprungliga egna 
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uppfattningen. Dessutom kan vad som i samhället anses rätt och riktigt få 
genklang i människors anpassning till något som inte överensstämmer med 
den egna individens övertygelse. 
 
Det trefältssynsätt som präglar Etzionis maktteori och rör sig inom området 
för sociologi återfinns också i hans bok Moderna organisationer (1970), 
även den inom området sociologi men med en tydligt starkare koppling till 
organisationers mål, struktur och sociala omgivning. De tre analytiska 
kategorierna, tvingande, kompensatorisk och övertygande makt används i 
Moderna organisationer för att urskilja de kontrollmedel som står till buds 
för en organisation. 
 

”Att jämföra de kontrollmedel som används gentemot underordnade i olika 
organisationer är ett fruktbart sätt att klassificera organisationerna, 
eftersom olikheten i fråga om kontrollmedlens beskaffenhet antyder och 
därmed förutsäger många andra olikheter mellan organisationerna.” 

(Etzioni 1970, sid 97) 
 
I ett senare kapitel i boken skriver Etzioni att: 
 

”Den liberala-humanistiska tradition som råder inom 
samhällsvetenskaperna har en tendens att undervärdera dess 
[rekryteringens eller urvalets roll] betydelse och betona socialisationens. I 
själva verket framgår det av flera undersökningar[1] att litet strängare urval 
hos en organisation ofta får till följd att de kostnader som krävs för kontroll 
sjunker.” 

(Etzioni 1970, sid 109) 
 
Vi menar att Etzionis tankar angående organisationskontroll var färgade av 
vid denna boks tillkomst tidstypiska tankar. Etzioni menar att kontrollen 
behövs eftersom medlemmar av en organisation är oförmögna att arbeta 
utan övervakning. Vi menar att i dagens teoribildning kring organisationer 
är fokus flyttad från kontroll till motivation och innovation. Vi finner de tre 

                                           
 
 
1 Scudder, K.J 1954 i Etzioni 1970 
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analytiska kategorierna fruktbara att applicera även på de sätt med vilka 
organisationer attraherar personal. 
 
Etzioni (1968) menar att de tre analytiska kategorierna för makt är helt 
uttömmande och att allt bruk av makt antingen tillhör en av kategorierna 
eller är en kombination av dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Social makt – ett trefältssynsätt (Etzioni 1968) egen illustration 
 
 

Tvingande makt 
Tvingande, fysisk makt innebär att en aktör med fysiska medel försöker 
påtvinga någon en handling i enlighet med aktörens vilja. Etzioni (1968) 
menar att enbart fysiskt tvång går att hänföra till denna kategori. 
 

“Note here that coercion refers here to the employment of violent means 
and not to pressure in a more generic sense. Or, to put it differently, 
coercive power refers to the use of force and not to other means of 
enforcement.” 

(Etzioni 1968, sid 26) 
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I Moderna organisationer (1970) skriver Etzioni däremot att: 
 

”Hotet att använda fysiskt straff betraktas också som ett fysiskt medel, 
eftersom dess verkan på den som blir utsatt för det liknar ett verkligt fysiskt 
medel till sin art om än inte till intensiteten.” 

(Etzioni 1970, sid 95) 
 
Galbraith (1984) utvidgar definitionen av tvingande makt till att omfatta 
våld, hot om våld eller vetskapen om att aktören kan bruka våld. 
 

Kompensatorisk makt 
Den kompensatoriska, materiella makten är ekonomiskt kompensatorisk till 
sin art och bygger på att en kompensation möjliggör för aktören att skaffa 
sig makt över en viss individ eller grupp av individer. I förlängningen 
innebär den kompensatoriska makten att tekniska och administrativa 
möjligheter som ger ett ekonomiskt överläge kan utbytas mot en fördel som 
kan kompensera någon för att denne stödjer aktören. I vardagligt tal 
benämns den kompensatoriska makten ofta belöning eller just 
kompensation. Galbraith (1984) menar att den kompensatoriska makten har 
sitt ursprung i avskaffandet av slaveriet, d.v.s. att fysisk, tvingande makt 
förbjöds i syfte att få ett arbete utfört. 
 

Övertygande makt 
Övertygande, symbolisk makt är normativ till sin karaktär och utövas 
genom manipulativa symboler som riktar sig mot och tilltalar människors 
värderingar. Denna typ av makt är ofta kopplad till människors attityder,  
relationer mellan individer eller individen och gruppen. Underkastelsen 
under makten anses av individen eller gruppen som normal, rätt eller riktig. 
De människor som inte lyckas mobiliseras till att stödja den maktutövande 
aktörens åsikt eller handling blir föremål för en typ av utfrysning eller 
uteslutning. Den övertygande, symboliska makten kan enligt Galbraith 
(1984) vara skapad genom utbildning eller övertalning (explicit) eller 
dikterad av kulturen själv (implicit). Övertygande, symbolisk makt spänner 
över områden såsom socialt tryck och propaganda. I det moderna 
demokratiska samhället finns en stark koppling mellan utövande av 
övertygande makt och access till massmedia som kanal för att föra ut ett 
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budskap. Galbraith (1984) menar att reklam är den mest explicita av 
övertygande, symbolisk makt. 
Ibland är människan medveten om att hon styrs på ett sätt som hon inte 
önskar, och ibland sker det med medel som är mindre tydliga för individen. 
Fysisk makt är naturligt nog av en mycket påtaglig karaktär, till skillnad 
från övertygande makt som inte alltid är lätt att genomskåda emedan den 
bygger på att individen gör åsikten till sin egen. Tvingande och 
kompensatorisk makt beskrivs av Galbraith (1984) som synlig och 
objektiv, medan den övertygande makten beskrivs som subjektiv. Både den 
som utövar symbolisk makt och den som utsätts för utövandet kan vara 
omedveten om maktutövandet. 
 
Etzioni (1970) ger inom ramen för samma typ av organisation, amerikanska 
fackföreningar, exempel på förekomsten av alla de tre analytiska 
kategorierna. Han visar på förekomsten av fackföreningar som agerar 
liknande den ”undre världen”, med fokus på tvångsmakt. Han påpekar 
också förekomsten av fackföreningar på affärsmässiga grunder, vilka 
förlitar sig på förmågan att ”ge valuta för pengarna” i form av 
lönehöjningar och liknande materiella förbättringar. De ideologiska 
symbolerna är tydliga i fall med fackföreningar som kontrollerar sina 
medlemmar genom den socialistiska ideologin, med t.ex. uttryck som 
”föreningens arbete för arbetarklassens sak” (Etzioni 1970, sid 98). Även 
det informella trycket arbetare emellan kan aktiveras genom uttalanden 
som att ”strejkbrytare är dåliga kamrater” (Etzioni 1970, sid 98). 
 

Summering 
Etzioni delar upp makt i tre kategorier: tvingande, kompensatorisk och 
övertygande makt. I empiri- och analyskapitlet följer en ytterligare 
utveckling av vad teorin ger för vårt undersökningsområde varför vi väljer 
att inte gå in på det närmare här. 
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Expertdiskussion och analys 
 
Vi har i denna del valt att integrera presentationen av vår empiri med vår 
analys då våra intervjuer till stor del har byggt på en diskussion mellan oss 
och våra respondenter. Vi ser också att denna disposition underlättar för 
läsaren då återupprepningar av andra kapitel kan undvikas. Denna del avser 
att besvara de undersökningsfrågor som tidigare beskrivits.  
 
Följande del består av fyra kapitel som senare ligger till grund för 
slutdiskussionen. Kapitel 10 besvarar den första undersökningsfrågan, 
kapitel 11 den andra, kapitel 12 den tredje och fjärde undersökningsfrågan 
och kapitel 13 den femte och sista undersökningsfrågan. 
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10 Den sociala omgivningens påverkan på 
individens val av arbetsgivare 
 
I detta kapitel kommer vi att svara på om omgivningen påverkar individens 
val av arbetsgivare. Vidare avser vi att tydliggöra faktorer som avgör den 
eventuella omfattningen av denna påverkan. Detta kapitel avser att svara 
på den första undersökningsfrågan. 
 
När Manpower 1995 utformade sin kampanj Nisse från Manpower, 
skapades en stor effekt och en ”enorm energi” enligt Hans Makander som 
var med och utformade kampanjen och numera är informationschef på 
Manpower. Strategin var att gå i känslomässig media, först valdes radio 
som kanal för kampanjen och lite senare började man göra TV-reklam. 
Många tyckte att reklamkampanjen naturligt borde rikta sig mot andra 
företag eftersom Manpower är ett business-to-business-företag. Därför var 
många förvånade över att Manpower valde så allmänna och breda 
kampanjer i känslomässig media.  
 

”Syftet med kampanjen var att förändra synen på branschen 
[bemanningsbranschen] som vid den här tiden ansågs väldigt tråkig och 
osexig. De flesta förknippade bemanningsbranschen med administrativ 
personal, tanter och sekreterare. Vi ville göra det lite roligare!” 

 
Manpower ”skapade inte direkt orders genom dessa kampanjer”, och 
satsningen kan betraktas som en imagekampanj. Syftet var uttryckligen att 
”skapa image även på kandidatsidan och de som i framtiden skulle arbeta 
hos oss”, enligt Hans Makander. 
 
Hans Makander tror att omgivningen i form av vänner och familj har en 
ganska så stor påverkan på en arbetssökande, men potentiella arbetstagares 
omgivning var inte i direkt åtanke vid utformningen av kampanjen. 
 

”Det var inte huvudsyftet, men vi märkte att det var så det fungerade. Det 
blev roligare, man förstod vad branschen var för någonting. Man pratade 
om det hemma, vid TVn, på dagis – ungarna tyckte att det var skitkul.” 

 



Employer Branding 
– att attrahera personal via den sociala omgivningen och genom individens identitet 

 
 

 
 
 

84 

Hans Makander håller med om att omgivningen har en påverkan på 
individens val av arbetsgivare och den ovan beskrivna kampanjen syftade 
till att förändra bilden av bemanningsbranschen hos både allmänheten och 
”på kandidatsidan”. Denna förändring skedde genom att i samhället 
rådande normer kring bemanningsbranschen påverkades i en viss riktning 
genom lämplig marknadsföring för att ”göra det lite roligare”. Om sådana 
aktiviteter är framgångsrika kan de leda till att en ny gruppnorm skapas. En 
förändring av gruppens normer kan få betydelse för individers inställning 
till att som i exemplet ovan arbeta inom en viss bransch eller ett visst 
företag. 
 
Den kampanj som Manpower genomförde lyckades också nå och påverka 
personer i omgivningen som enligt Latanés spotlighteori har stor påverkan 
på individen, de med starka relationer till individen och de med fysisk och 
tidsmässig närhet. Hans Makander exemplifierar med att man talade om det 
hemma, vid TVn och på dagis vilket är typiska exempel på platser där 
människor som har en stor påverkan återfinns. 
 
Enligt Christer Östholm, personaldirektör på ICA finns ICA med i en 
potentiell arbetstagares omgivning på ett högst naturligt sätt. 
 

”Man förknippar ICA med mycket mer personlighet [jämfört med ICAs 
konkurrenter], handlarn mitt i byn. Särskilt ute på landsbygden där ICA-
handlarna på olika sätt har profilerat sig genom att vara med i olika 
verksamheter, så att man syns när saker och ting händer – på ett aktivt 
sätt.” 

 
Christer Östholm menar att detta hänger ihop med att ICA-handlarna styrt 
sig själva som egenföretagare med ett aktivt och genuint intresse i 
närmiljön och sina kunder. 
 
ICA finns med i omgivningen på ett mycket intressant och mer subtilt sätt 
jämfört med de kanaler som Manpower valde för sin imagekampanj. 
Genom sponsring och andra aktiviteter med fysisk närvaro har ICA skapat 
goda förutsättningar att påverka omgivningen. 
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Även Tobias Karlsson, projektledare för employer branding på ICA menar 
att potentiella arbetstagares omgivning är viktig. 
 

”O, ja. Om vi tittar på det som vi gör nu så är det ju mycket så att 
omgivningen påverkar. När vi tittar på målgrupper som kan vara 
intressanta för att jobba i butik, så är de ju ofta mycket yngre. Där blir det 
väldigt påtagligt. Man lyssnar på kompisar, det är tydligare ju yngre man 
är. Ju äldre man blir desto mer förnekar man att det är så att man 
fortfarande påverkas.” 

 
Tobias Karlsson lyfter här fram ett exempel på självbilden som utvecklas i 
samspel med omgivningen och som för de allra flesta blir stabilare med 
åldern. Detta innebär att en äldre individ kräver mindre samstämmig 
respons från sin omgivning för att upprätthålla en positiv självbild och 
därmed påverkas mindre av omgivningen.  
 
Linus Holmgren, employer branding-konsult och en av grundarna till 
Talent Talk, menar att omgivningens påverkan minskar med åldern, i de 
flesta fall. Detta beskriver han på följande sätt: 
 

”Vi är ju flockdjur, vi definierar oss i väldigt hög utsträckning utifrån yrket 
[…] Det är viktigare i början tills man hittar så att säga en egen identitet 
[…] Studenter är ett bra exempel på att bara se produktvarumärken, Coca-
Cola t.ex. – det verkar jättehäftigt, men de förstår inte vad det innebär att 
jobba där.” 

 
Linus Holmgren visar på gruppen studenter som han menar påverkas i hög 
utsträckning av rådande normer då faktisk och personlig kunskap saknas. 
Detta är ett exempel på den teoretiska uppfattning där en större omställning 
i livet, vilket steget från student till arbetstagare för många kan upplevas 
som, kan ge upphov till en identitetsförändring och därmed bidra till en 
mindre stabil självbild. I den fas som Linus Holmgren beskriver är 
individen mer beroende av att omgivningen bekräftar självbilden vilket kan 
leda till en större vilja att hålla sig inom gruppens normer för att uppnå 
denna bekräftelse. 
 
Ann Lindell, Head of Corporate Communication på Sveriges största PR- 
och kommunikationsbyrå Kreab, menar att människor ställer sig mer 
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kritiskt granskande till den information som företag sänder ut idag jämfört 
med tidigare. Man lyssnar fortfarande mycket på sin omgivning. 
 

”Jag tror att närsamhället eller den sociala biten fortfarande är väldigt 
viktig – så att säga rekommendationen. Man är mer kritiskt granskande till 
företags marknadsföring idag än man var tidigare. Det är svårare att nå en 
positiv image idag. Även media tittar kritiskt granskande på reklam och 
marknadskommunikation.” 

 
Ann Lindell menar att vissa källor till information har fått ett lägre 
förtroende idag jämfört med tidigare, men omgivningens påverkan beskrivs 
som fortsatt viktig. Detta menar vi kan innebära att den direkta 
kommunikation som riktas mot potentiella arbetstagare kommer att få allt 
svårare att nå fram. Det kan då bli allt viktigare att nå potentiella 
arbetstagare genom den omgivning som individen fortfarande har ett stort 
förtroende för. 
 

Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel behandlat frågan om huruvida omgivningen påverkar 
individens val av arbetsgivare. Vi har funnit att våra respondenter har en 
samstämmig bild av att så är fallet. Vår förståelse för problematiken har 
ökat genom att det i diskussionen med våra respondenter framkommit en 
rad talande exempel, förklaringar och preciseringar kring vad som kan vara 
avgörande för omfattningen av omgivningens påverkan. Individens 
livssituation och ålder är två faktorer som har lyfts fram som avgörande. 
Även styrkan och närheten i relationen till andra individer i omgivningen 
har betydelse för i vilken omfattning en viss relation påverkar individen. 
Ett stort antal individer med en samstämmig syn ger också en större 
påverkan på individen.  
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11 Arbetsgivares påverkan på individens identitet 
 
Vi avser i detta kapitel söka förståelse för arbetsgivares påverkan på 
individens identitet. Vi ämnar jämföra de resonemang som ligger till grund 
för identitetsförlängning genom association till varumärken gällande 
konsumtion med resonemang kring val av arbetsgivare. Vidare kommer vi 
att  tydliggöra om och hur en arbetsgivare kan påverka den privata 
respektive sociala identiteten. 
 
Enligt Frans Melin, ekonomie doktor och varumärkesforskare vid Lunds 
universitet, så handlar employer branding till stor del om hur man använder 
ett starkt varumärke till att just attrahera högkompetent arbetskraft. 
 

”Där använder man ju helt enkelt ganska mycket av traditionellt branding-
tänkande i så mått att man utgår från den identitet som varumärket då har, i 
detta fall en organisation och dess varumärke. Sen försöker man förmedla 
den på ett så attraktivt sätt som möjligt.” 

 
Frans Melin tror definitivt att arbetsgivarens identitet kan ha en viss 
betydelse för den egna självbilden, den egna uppfattningen om jaget. 
 
Även Ann Lindell tror att arbetsgivaren kan fungera identitetsskapande för 
individen, på ett sätt jämförbart med konsumtion. 
 

”Om du upplever en produkt som positiv och som stämmer överens med 
dina värderingar så tror jag att det kan ge positiva effekter på att jobba på 
det företaget.” 

 
Ann Lindell tror att identitetsskapande genom arbetsgivaren sker dels 
genom konsumentvarumärket och dels genom en kombination av andra 
faktorer. 
 
Johan Ahlborg, varumärkesstrateg och VD på Differ, ett management-
konsultföretag med inriktning på branding, är övertygad om att consumer 
branding påverkar employer branding: 
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”Det är bara att jämföra några företag som är väldigt framgångsrika inom 
consumer branding med mindre framgångsrika konkurrenter – jobbar du 
hellre på H&M eller Kappahl, Dell eller Fujitsu-Siemens? Så visst finns det 
en stark koppling.” 

 
Johan Ahlborg har varit inblandad när företag har kommunicerat till synes 
ut mot marknad men där huvudmålgruppen har varit befintliga och 
potentiella arbetstagare. Han talar om consumer branding och employer 
branding som ”två sidor av samma mynt”. 
 

”Man kan säga att starka varumärken har en rekryteringspremie, man har 
lättare att attrahera nya medarbetare.” 

 
Johan Ahlborg exemplifierar med Coca-Cola. De fick många fler 
ansökningar när de började rekrytera för att bygga upp sin svenska 
verksamhet i förhållande till vad man normalt får in vid en jämförbar 
rekryteringsaktivitet. En större del än vanligt av dessa ansökningar kom 
dessutom från välkvalificerade MBA-studenter. 
 

”En viktig orsak till att man fick så stark respons på sina 
rekryteringsåtgärder var att många attraherades av att jobba för ett av 
världens starkaste varumärken! De hade med andra ord en enorm 
rekryteringspremie i sitt varumärke på den svenska marknaden.” 

 
Exemplet kan ses visa på en bakomliggande kategorisering. I det här fallet 
är det varumärket och den bakomliggande organisationen som ses tillhöra 
samma grupp och Coca-Cola är den formella kopplingen. Ur denna 
kategorisering springer sedan en stereotyp bild av allt som tillhör gruppen, 
d.v.s. allt med en koppling till Coca-Cola. I detta fall kom den stereotypa 
bilden uteslutande från varumärket eftersom organisationen inte fanns då 
rekryteringen skedde. Det stora antalet ansökningar till den nya 
organisationen menar vi kan förklaras av två fenomen som kategorisering 
ger upphov till. 
 
Den första förklaringen är att den arbetssökande jämför sig själv med den 
stereotypa uppfattningen om Coca-Cola. Arbetstagaren får en känsla av att 
han eller hon kommer att trivas på arbetsplatsen och söker sig därför till 
organisationen. Den andra förklaringen är att den arbetssökande är 
medveten om den allmänt rådande uppfattningen om Coca-Cola (och i 
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förlängningen den grupp som associeras med varumärket) och därför vill 
associera sig med organisationen i ett identitetsförlängande syfte. Dessa 
båda förklaringar motsäger inte varandra och vi menar att de kan 
förekomma samtidigt i större eller mindre utsträckning. Oavsett avsikten 
med en ansökan kommer en framtida anställning att innebära att individen 
associeras med organisationen och varumärket Coca-Cola. Individen 
kommer därmed att betraktas utifrån den stereotypa uppfattning som råder 
om denna grupp. Detta menar vi innebär att valet av arbetsgivare kommer 
att påverka individens identitet i någon mån vare sig arbetstagaren vill det 
eller inte. 
 
Frans Melin nyanserar bilden av den påverkan som ett arbetsgivar-
varumärke har på individens identitet genom att påpeka att även om någon 
har en arbetsgivare som är publik i meningen känd för många, så är en 
arbetsgivare inte lika tydlig eller omedelbar som vissa produkter. Frans 
Melin säger: 
 

”Ja den [arbetsgivaren] är ju inte på samma sätt omedelbar för man måste 
ju faktiskt uttrycka någonting, säga någonting verbalt – jag jobbar på 
Sandvik eller SCA. En bil är ju helt omedelbar, så fort du ser den. Om det 
t.ex. fräser förbi en snygg Jaguar då tänker man att det här är en kille eller 
tjej med gott om stålar.” 

 
Detta resonemang visar på möjligheten för individen att själv avgöra om 
han vill använda arbetsgivarvarumärket som en förlängning av identiteten. 
Vi menar dock att den svenska kulturella kontexten gör valet av 
arbetsgivare publikt i så mening att arbete och arbetsgivare ofta kommer på 
tal, ofta som resultat av en direkt fråga. Även om arbetstagaren själv väljer 
att inte aktivt uttrycka sin arbetsgivare så kommer omgivningen att 
nästintill omöjliggöra ett hemlighållande. Resultatet av detta resonemang 
kan på ett tydligt sätt illustreras med hjälp av en utveckling av den figur vi 
tidigare presenterat (6.1.2 Privat och publik konsumtion). 
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Figur 10. Privat och publik konsumtion – val av arbetsgivare (Zinkhan & 
Hong 1991 i Kleine et al 1993) egen bearbetning och illustration 
 
 
Ytterligare en aspekt av employer branding är enligt Frans Melin att kunna 
få befintlig arbetskraft att stanna, en aspekt som vi har valt att inte 
diskutera i denna uppsats. Att vi ändå finner aspekten intressant i detta 
sammanhang har sin grund i att även den kan ses hänga samman med en 
identitetspåverkan hos individen. Frans Melin beskriver följande: 
 

”Om man upplever någon form av stolthet för den reklam som företaget gör 
så är det också något som stärker det egna självförtroendet och självbilden 
vilket också är en viktig aspekt i det här sammanhanget. […] Det är också 
den här klassiska dikotomin – spegling och självbild. Där är ju självbilden 
naturligtvis viktig, men speglingen minst lika viktig.” 

 
Vi menar att Frans Melin här tydliggör att arbetsgivaren påverkar såväl den 
privata som den sociala identiteten. Genom stolthet, som grundar sig i de 
egna värderingarna har arbetsgivaren här en inverkan på den privata 
självbilden och identiteten. Samtidigt som stoltheten påverkar den privata 
identiteten kommer förmodligen arbetstagaren att vilja knyta sin sociala 
identitet tydligare till arbetsgivaren p.g.a. just den upplevda stoltheten. 
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Stolthet som beskrivits ovan har en nära koppling till prestige. Tobias 
Karlsson använder bilbranschen för att exemplifiera skillnad i prestige 
mellan olika varumärken: 
 

”Om man tittar på t.ex. BMW och Skoda så lägger säkert Skoda ned lika 
mycket [pengar] på reklam och det är ingen som ser Skoda som sin framtida 
arbetsgivare. Man identifierar sig ju med vad man personligen skulle vilja 
vara och då skulle man säkert vilja jobba där [på BMW]. 

 
”Det är ju ganska poängfullt om det är någonting som är lite känt [för 
andra i gruppen] och känt för någonting speciellt. Det är först då det 
egentligen blir en förlängning av den egna identiteten. Så ju mer 
särskiljande den här arbetsplatsen är, förutsatt att den är känd, desto mer 
påverkan har den nog på omgivningen tror jag.” 

Frans Melin 
 
Både Tobias Karlsson och Frans Melin lyfter här fram en intressant aspekt 
när det gäller arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft hos arbetstagare. 
Tobias Karlsson visar på att en hög varumärkeskännedom i sig inte är 
tillräcklig för att attrahera personal. Det är varumärkets innehåll som spelar 
en avgörande roll, att det är känt för någonting speciellt, någonting speciellt 
som arbetstagaren gärna vill förknippas med. 
 
Frans Melin tillägger också att det kan vara ”ett statement i sig” att arbeta 
för en arbetsgivare som inte är känd för andra. 
 
Tobias Karlsson ger ytterligare exempel på, och resonerar kring hög 
attraktionskraft på potentiella arbetstagare kopplat till identitetsförlängning. 
 

”Speciellt tydligt är det när man tittar på Företagsbarometern där man kan 
se att BMW ligger våldsamt högt på ekonomernas önskelista över framtida 
arbetsgivare. Och så vitt jag förstår är BMW bara en importör i Sverige, det 
bedrivs egentligen ingen riktig verksamhet utöver det. Prestigen i BMW 
smittar av sig. Likadant är det när du tittar på L'Oréal, vad det är som 
lockar är väl egentligen att de har väldigt mycket TV-reklam, det verkar 
vara ett spännande, dynamiskt och färgglatt företag.” 
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Tobias Karlsson jämför med ICA, där han själv arbetar med employer 
branding: 
 

”I ICAs fall har varumärket fått sig en ordentlig skjuts av reklamfilmerna 
och det har säkert varit en stor del i det här med att vi är populärare som 
arbetsgivare på alla listor. […] Det känns inte som att det är samma typ 
som exemplet med BMW, men det påverkar.” 

 
Tobias Karlsson tycker att det finns ett visst samband mellan individens 
identitet och val av arbetsgivare. 
 

”Ja det gör det absolut, det är min fasta övertygelse.” 
 
Christer Östholm menar att han starkt märker av att många medarbetare 
känner sig stolta över att arbeta på ICA, och de uttrycker det väldigt tydligt. 
 

”Det är kul att höra det här även hos dem som är trainee, hur dom har med 
sig en bild om att det är schysst här redan på väg in. Sen när man kommer 
in blir man jävligt stolt och man går ut på fest på fredagen och talar om att 
man jobbar för ICA. Ibland blir reaktionen att - hur kan du tycka det? Men 
de är goda ambassadörer då kan man säga.” 

 
Vi menar att det är tydligt att ICA har lyckats skapa en image hos 
potentiella arbetstagare kring ICA som arbetsgivare. Detta visar på att 
denna aspekt är möjliga att föra in i varumärket. 
 
Frans Melin kommenterar ”krogfaktorn”, som vi under intervjuerna lite 
skämtsamt benämnt den status som en medarbetare kan känna genom 
arbetsgivarens varumärke i mötet med andra människor som endast är 
ytligt eller flyktigt bekanta. 
 

”Den ska icke underskattas den faktorn. Det märkte man här nere i Lund till 
exempel när Framfab var som hetast, jätteintressant – just att man både 
kunde attrahera folk men också få dem att stanna kvar och jobba 60 timmar 
i veckan till dålig lön, det är intressant.” 

 
Exemplet ovan visar på att en arbetsgivare kan lyckas förändra arbetets roll 
från att vara en påverkande faktor till att bli något mycket centralt i 
individens liv. Detta kan skapa en högre grad av engagemang och vi menar 
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också att arbetsgivaren genom detta får en ännu större påverkan på 
individens identitet. 
 
Nils Larsson, ansvarig för extern kommunikation på IKEA Sverige menar 
även han att en arbetsgivare kan vara starkt statusladdad, något som kan 
ändra sig från tid till annan. 
 

”Visst är det så, det är jag helt övertygad om. Sedan är det ju lite olika 
genom tiderna, det fanns ju en tid på 60-talet när försäljare var ett skällsord 
nästan och jag menar idag är det ju en oerhört positiv klang kring dom 
orden oftast.” 

 
Arbete med varumärket måste ske kontinuerligt och med utgångspunkt i de 
förutsättningar som råder för stunden. Detta visar också på att det i likhet 
med traditionell branding inte finns några standardlösningar för att nå 
framgång. Vi menar att det finns en stor potential i arbete med varumärket 
för att attrahera arbetskraft, men också en risk. 
 
Linus Holmgren menar att det finns en skillnad i graden av 
identitetsskapande genom arbetsgivare beroende på vilket skede i livet 
arbetstagaren befinner sig i. Han menar att det är viktigare för en student än 
för någon som har jobbat i tio år. Efter tio år kan det till och med verka 
spännande att ha en arbetsgivare som ingen har hört talas om, tror han. 
Dessutom anser Linus Holmgren att det skiljer sig åt i olika branscher. 
 

”Är du managementkonsult så finns det ett fåtal som har högre status, 
samma sak i reklambranschen, det är väldigt branschberoende.” 

 
Linus Holmgren menar även att det finns en skillnad beroende på kön, att 
män har en större benägenhet att välja arbetsgivare som har ”coola 
varumärken”. Dessutom menar Linus Holmgren att vissa arbetsgivare inte 
vill ha anställda som söker efter den typen av attribut som ett starkt 
arbetsgivarvarumärke innebär. Statliga myndigheter, något som Linus 
Holmgren har stor erfarenhet av i sitt arbete som employer branding-
konsult, är ett sådant exempel menar han. 
 
Vi menar att det finns en fara i att begränsa starka varumärken enbart till de 
som anses ”coola”. Med utgångspunkt i socialpsykologisk teori ser vi det 
som avgörande vem som betraktar ett varumärke och i vilken omgivning 
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den individen rör sig. Ett starkt varumärke behöver inte vara att anse som 
”coolt”, något som dessutom skiftar beroende på kontexten. Säkerligen 
finns de arbetstagare som uppskattar ett varumärke som starkt förknippas 
med andra typer av värderingar, och som inte söker efter ”coola” attribut 
men kanske trygga, säkra eller varför inte socialt ansvarstagande. Vi menar 
att det är viktigt för varje arbetsgivare att använda sig av de värderingar 
som bäst stämmer överens med företagets syn, att skapa en positiv bild just 
med hjälp av de särdrag som varje organisation har. Ett jämförande 
exempel hämtat från consumer branding är Volvo som länge ansågs stelt 
och tråkigt, men som vände bilden till något positivt – säkerhet och 
föräldrar som bryr sig om sin familj. Alla människor vill inte främst ha en 
”cool” bil. Därför menar vi att kanske just statliga myndigheter skulle ha 
stor fördel av att kommunicera sina värderingar, då de inte alltid finner det 
lätt att rekrytera personal. 
 

Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel sökt stöd och förståelse för att val av arbetsgivaren på 
ett sätt liknande konsumtion har en förlängande påverkan på en individs 
identitet. Denna påverkans styrka kan till stor del ses som individberoende 
och kan också ses variera mellan branscher. Exempel finns på att 
arbetsgivare har lyckats involvera sina medarbetare i så hög grad att det 
inte längre är frågan om en påverkan utan att företaget har en central roll 
för en individs identitet. En hög varumärkeskännedom kan inte ensam ses 
förklara en hög attraktionskraft på potentiella arbetstagare. Ett starkt 
varumärke, d.v.s. varumärkets laddning eller värderingar kan ses som en 
viktig bidragande förklaring. 
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12 Rationella och emotionella faktorer vid val av 
arbetsgivare 
 
I följande kapitel har vi för avsikt att föra en diskussion kring rationella 
och emotionella faktorers påverkan på individens val av arbetsgivare. För 
att visa på skillnader i hur rationella och emotionella faktorer påverkar 
individens val har vi valt att se dessa olika faktortyper genom det filter som 
Etzionis trefältsteori om social makt utgör. Vidare diskuterar och 
analyserar vi emotionella faktorers del i människans beslutsprocess för att 
avslutningsvis föra en diskussion kring vikten av emotionella faktorers 
förankring i verkligheten. 
 
Innan läsaren tas sig an följande kapitel vill vi förtydliga att det i 
diskussionen med våra intervjuobjekt var vi som introducerade 
benämningarna rationella och emotionella faktorer. Respondenterna 
uppvisade förståelse för och en acceptans av denna etikettering. 
Benämningarna öppnade för en fortsatt intressant och givande diskussion. 
Intervjuobjekten valde själva att i stor utsträckning anamma 
benämningarna. 
 
Linus Holmgren menar att beslutsprocessen vid val av arbetsgivare grundar 
sig på rationella faktorer, även om emotionella faktorer också har en plats. 
Han påpekar att val av arbete är det största ekonomiska beslutet i 
människors liv. 
 

”När du säljer normala saker som bilar och sånt kan det finns en ganska 
stor livsstilsfaktor i det hela – nu skulle många reklammänniskor invända – 
men det finns någon slags överenskommelse om att reklam är reklam. Om 
jag ser [en reklamfilm för] Norrlands Guld så tror inte jag att det kommer 
att bli så i mitt liv. Problemet är att om du börjar jobba någonstans så är 
det en så stor investering för dig och företaget måste alltså ligga mycket 
närmare sanningen, det finns mindre utrymme för det emotionella.” 

 
Linus Holmgren ser ändå att emotionella faktorer är en viktig del av 
erbjudandet, men att dessa faktorer måste vara otroligt väl förankrade i 
företaget. Kommunikationen måste överensstämma med faktiska 
förhållanden. 
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Frans Melin har en syn som skiljer sig från Linus Holmgrens. På följande 
sätt kommenterar Frans Melin rationella faktorer: 
 

”Det som ligger i botten tror jag är den gamla hederliga tanken på 
economic man som säger att människor är ekonomiskt rationella – och det 
är naturligtvis bara bullshit. Vi är i högsta grad irrationella i våra val. När 
det gäller val av arbetsgivare och val av varumärke i övrigt så handlar det 
väldigt mycket om det vi just varit inne på, den här självbilden och 
speglingen [se kapitel 11]. Vad säger det här varumärket och vad säger den 
här arbetsplatsen om mig? Gör jag ett statement genom att välja att jobba 
här?” 

 
Linus Holmgren utvecklar sitt resonemang: 
 

”De rationella faktorerna är viktiga när det gäller vanliga produkter och 
helt avgörande när det gäller arbetsgivarvarumärket. Sen kan man addera 
emotionella faktorer – och ska göra det, för det är det som är [företags-] 
kulturen. Om man tittar på vad företag erbjuder så har man hårda faktorer 
som var ligger kontoret, hur mycket får jag i lön? Sedan har vi de mjuka 
delarna som vad är det för stämning, vad är det för arbetskamrater, vad är 
det för kultur, vad står vi för, vad är det för värderingar, vad är hela 
paketet? Där kan man plocka in de mjuka delarna, MEN de måste ligga 
närmare verkligheten och de rationella måste finnas med.” 

 
De faktorer som i ovanstående stycke beskrivs som rationella faktorer är de 
som idag finns beskrivna i litteratur på området talent attraction inom 
employer branding. Exempel på dessa faktorer är lön och 
utvecklingsmöjligheter. Faktorerna som ovan beskrivs som emotionella är 
faktorer som traditionellt sett återfinns i teorier rörande consumer branding 
och imageskapande reklam. Denna typ av emotionella faktorer kan ses höra 
hemma i områden som beskriver normativ påverkan, d.v.s. en förknippning 
med en känsla hos en människa vilken skapas genom gruppens och 
samhällets normer. Även identitetsskapande, d.v.s. hur andra människor 
reflekterar över den symbol som en association kan utgöra är exempel på 
något som kan beskrivas som emotionellt. Genom att applicera Etzionis 
trefältssynsätt gällande social makt på dessa två typer av faktorer, rationella 
och emotionella, försöker vi här klargöra en viss grundläggande skillnad 
mellan dessa faktorer. 
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De faktorer som används för att attrahera potentiella arbetstagare är alla ett 
uttryck för en typ av påverkan. I detta fall finner vi det intressant att se 
vilken typ av påverkan som är hänförlig till olika faktortyper. Vi finner det 
tydligt att rationella faktorer i stor utsträckning syftar till en 
kompensatorisk makt. Vad som fokuseras med denna typ av faktorer är på 
vilket sätt arbetstagaren kommer att ges kompensation för sitt arbete hos en 
viss arbetsgivare. 
 
Löneexemplet är det mest tydliga, en hög lön ges för att arbetstagaren t.ex. 
förväntas göra ett viktigt och riktigt arbete som kräver stor tankemöda, 
innebär stor arbetsbörda och kanske innefattar ett visst mått av 
specialistkunskaper. Likaså kan hög lön vara en kompensation för ett 
riskfyllt arbete, obekväm arbetstid eller liknande. En rad liknande alternativ 
kan tänkas möjliga. Utvecklingsmöjligheter kan ses som en kommande 
framtida kompensation för ett väl utfört arbete. Goda utvecklings-
möjligheter kan givetvis också ses som något som individen själv 
eftersträvar – att få utvecklas och ta sig an alltmer stimulerande och 
krävande arbete, men detta kan ju fortfarande ses som en kompensation för 
lång och trogen tjänst alternativt en förtjänstfull insats. Utan någon som 
helst kompensatorisk makt från arbetsgivarens sida kan det tyckas svårt att 
se att något arbete skulle bli utfört, utöver vad som ligger i arbetstagarens 
eget intresse.  
 
Sett ur den kompensatoriska maktens vinkel skulle den allt mer hårdnande 
konkurrensen om högkompetent arbetskraft leda till att kompensationen 
skulle tvingas öka för att motivera att en arbetstagare skall stödja just en 
viss arbetsgivare. De retoriska påföljande frågorna blir således: Har företag 
råd med detta? Kommer de att ha råd med detta även i fortsättningen? 
Finns det något sätt att undgå detta? 
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Figur 11. Social makt – ett trefältssynsätt (Etzioni 1968) egen illustration 
 
 
Emotionella faktorer har enligt Etzionis trefältssynsätt karaktären av en 
övertygande och symbolisk makt som tilltalar människor värderingar. 
Genom dessa faktorer önskar arbetsgivaren att det ska anses normalt, rätt 
och riktigt att arbeta för en viss arbetsgivare. Individen önskas göra 
arbetsgivarens åsikt till sin egen, och får dessutom en viss social status och 
ett godkännande från omgivningen. Till en normativ påverkan läggs alltså 
också den reflekterande, förstärkande och identitetsskapande påverkan som 
omgivningen har. Då den symboliska makten kan skapas genom utbildning, 
övertalning eller vara dikterad av kulturen själv är det inte svårt att se 
varför många företag lägger stora summor pengar på sponsring för att som 
beskrivits i 7.3 Varumärken som symbolvärden  bli en del av kulturen själv. 
I likhet med kostnadsresonemanget gällande kompensatorisk makt kan det 
synas kostsamt att föra ut ett övertygande budskap kanske i form av reklam 
eller just sponsring. Det är nämligen därför som utövaren av den 
symboliska makten önskar införliva människan i att föra ut ett budskap, att 
bära vissa normer vilket kan göras genom enskilda individers reproduktion 
av varumärket eller till och med människors eget medskapande av 
varumärket. 
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Tobias Karlsson anser att arbetet med att attrahera personal måste börja i en 
annan ände än i de rationella faktorerna. 
 

”Jaa, det strikt rationella blir för tunt, det är liksom en hygienfaktor, den är 
viktig, lön är viktigt. Lön är ett sätt att få feedback men å andra sidan, är 
man intresserad av att börja på ett företag så är ju det inte det viktigaste. 
Det blir viktigare först när du har varit där ett tag. När man blir en del av 
företagskulturen då är man ju en del av det emotionella och då blir lön och 
förmåner en feedback på det faktiska arbete man gör.” 

 
Tobias Karlsson resonerar vidare kring att emotionella faktorer är viktigare 
i initialskedet av en anställning, eller innan en anställning har kommit till 
stånd. 
 

”Om man tittar på det ni benämner som rationella erbjudanden som löner 
och förmåner är det lite av en senare fråga. Man måste först och främst få 
en ärlig bild så att man vet om man kan stå för det här. Tittar man på till 
exempel IKEA så är de väldigt tydliga med vad de står för.” 

 
Sett ur ett beslutsfattandeperspektiv är det särkilt intressant att se till det 
som i ovanstående avsnitt beskrivs som initialskedet i en anställnings-
process, eftersom det är just detta initialskede som för arbetstagaren utgör 
själva beslutsprocessen i valet av arbetsgivare. Tobias Karlsson menar att 
rationella erbjudanden är en senare fråga, efter det att arbetstagaren har 
kunnat ta ställning till om arbetsgivaren rent värderingsmässigt ligger i 
linje med vad denne arbetstagare själv håller för rätt och riktigt. Detta är ett 
exempel på att arbetsgivaren accepterar arbetstagarens beslutsprocess som 
av Etzioni beskrivits som högst normativ och affektiv. Etzioni använder 
termen legitima indifferenszoner för att beskriva de områden där logiska 
empiriska faktorer uteslutande används för beslutsfattande. Detta beskrivs 
som mycket ovanligt och avhängigt en låg grad av involvering vilket inte 
kan sägas vara fallet i en beslutsprocess avseende val av arbetsgivare. 
 
I likhet med Etzionis teorier på området har enligt vårt synsätt normativa 
och affektiva faktorer en stor påverkan inte bara på utgången av valet, 
d.v.s. beslutet, utan också påverkan på val av medel, d.v.s. hur 
beslutsgången ser ut. Detta ger att inte bara exklusion men även infusion 
kan ses ligga till grund för hur ett beslut slutligen ser ut. Vår analys ger 
därför att normativa och affektiva faktorer av oss i texten beskrivna som 
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emotionella faktorer är avgörande i initialskedet av ett anställnings-
förfarande, d.v.s. individens val av tänkbar arbetsgivare. Givetvis påverkar 
olika faktorer inte människor i samma utsträckning och på samma sätt. 
Människor använder säkerligen olika typer av beslutsprocesser i val 
rörande en viss fråga. Vi har ändå funnit Etzionis teori intressant för att 
kunna för en diskussion kring vilka typer av beslutsfattande man kan tänka 
sig finns att tillgå, och kring hur olika typer av faktorer har olika inverkan 
på val av mål, medel eller nytta. 
 
Ann Lindell tror att employer branding är på väg mot att kommunicera 
emotionella faktorer i större utsträckning än tidigare. Det är viktigt för en 
arbetstagare att kunna identifiera sig med ett företag rent värdemässigt. 
 

”Den senaste trenden är det här med balans i livet, att företag ser helheten 
av personen. Så det är klart att det finns andra värderingar där, utöver att 
de vill framstå som ett intressant företag med utvecklingsmöjligheter där 
inte bara lön och hard facts är det viktiga. Det är också medarbetarna, 
gänget och så vidare som är viktigt.” 

 
Hans Makander menar att employer branding måste bygga på äkthet. Han 
kommenterar skillnader i rekrytering och reklam på följande sätt: 
 

”Reklamen har varit lite för ytlig ibland. Äktheten är jävligt viktig på 
personalsidan, det är den. Den genomskådas direkt. Sedan accepterar 
människor att man överdriver i reklam men det gör man inte om man 
kommer till ett företag och blir anställd. Man ska vara tydlig och äkta i sin 
kommunikation och jävligt långsiktig. […] Men det utesluter inte att man 
kan använda emotionella faktorer.” 

 
Linus Holmgren anser att det finns en fara i att låta reklambyråer utforma 
rekryteringsannonser och liknande. 
 

”I alla kampanjer som reklambyråer har gjort i rekryteringssyfte så börjar 
de inte i hur det är att jobba där utan de försöker locka in folk och det är 
det som är fel. Man kan inte locka in folk på livsstilsboliner om det inte är 
McKinsey och inte ens där funkar det längre för folk. […] Man måste ligga 
närmare sanningen av de skäl att det är ett mycket större beslut och att det 
påverkar individen mycket mer.” 
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Tobias Karlsson är även han av den åsikten att äktheten eller ”ett ärligt 
erbjudande” som han uttrycker det är otroligt viktigt. 
 

”Det handlar om att man måste få ett ärligt erbjudande om vad det innebär 
att jobba hos en arbetsgivare, det gäller generellt och inte bara för ICA. Det 
gäller att få den ärliga bilden, för alla kan erbjuda en fasad. Det är viktigt 
att det stämmer när man väl hamnar på arbetsplatsen, annars blir det lite 
av ett luftslott. […] Det är ju väldigt lätt att ta ställning till ett så ärligt 
erbjudande och vi försöker beskriva ICA så att man har någonting att ta 
ställning till.” 

 
Nils Larsson förklarar en del av IKEAs höga placering på studenters 
önskelista över framtida arbetsgivare med att man närmar sig både kunder 
och andra utomstående intressenter med humor. 
 

”För när man gör det i en trevlig miljö med ett angenämt angreppssätt lite 
annorlunda och med glimten i ögat så blir man ju annorlunda framförallt 
och sticker ut från de förväntade normerna som rör sig kring vanliga 
storföretag. Det handlar om allt från dresscode och sådana prylar, hur man 
möter upp vid rekryteringar och mässor och vad det nu kan vara till hur 
man faktiskt tilltalar folk, hur man umgås på företaget.” 

 
Tobias Karlsson diskuterar vidare svårigheten med att vara tydlig i ett 
emotionellt erbjudande och vilka emotionella faktorer som han anser vara 
viktiga för ICAs attraktion på potentiella arbetstagare: 
 

”Jag kan säga ärligt att vi inte är så tydliga som vi skulle vilja vara, alltså 
vi har ju emotionella erbjudanden som vi står för, men de är inte alldeles 
solklara. Det är mycket av historia som spelar roll i vårt emotionella 
erbjudande, det vill säga ICA-idén, det här med fria företagare som jobbar i 
samverkan och att vi jobbar ganska personligt. Det är såna bitar som vi 
lyfter fram men vi är inte supertydliga.” 

 
Nils Larsson sammanfattar hur han tycker att ett emotionellt erbjudande 
bör vara utformat eller växa fram: 
 

”Avgörande är, tror jag, hur väl man lyckas visualisera innehållet i 
varumärket, och göra det attraktivt. Men att bara vara ett högt rankat 
varumärke tror inte jag hjälper, då kan man ju ställa en följdfråga till det – 
vad är det som ger ett varumärke en hög ranking, det är väl just att man har 
en hög attraktionskraft? Så vad kommer först?” 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en viktig skillnad mellan de 
rationella faktorer som traditionellt beskrivs inom talent attraction och de 
emotionella faktorer som är mer beroende av individens sociala omgivning. 
Inom talent attraction har faktorer som till sin art kan klassas som 
kompensatoriska tidigare fokuserats medan vi ser att emotionella faktorer 
vars vikt ökar är av symbolisk, övertygande natur i Etzionis mening om 
social makt. Den symboliska makten lägger grunden för såväl individens 
normer som möjligheten till en förstärkning eller förlängning av individens 
identitet. 
 
Empirin har tillsammans med Etzionis teori om människans beslutsfattande 
gett en analys som pekar i riktning mot att normativa och affektiva faktorer 
har en stor inverkan vid människors beslutsfattande och val. Detta även vid 
val av arbetsgivare, vilket ses som ett stort och för individens 
livsmöjligheter avgörande val. Att normativa affektiva faktorer påverkar 
även denna valsituation i stor utsträckning ger ytterligare skäl till att 
emotionella faktorer i ökad utsträckning används inom employer branding 
och då särskilt i initialfasen av detta arbete som rör talent attraction, ovan 
beskrivet som en anställnings initialskede. 
 
Den senare delen i detta kapitel visar på att de emotionella faktorer som 
kommuniceras måste vara sanna, då en överensstämmelse med 
verkligheten önskas av arbetstagaren eftersom arbetsplatsen annars riskerar 
att ses som icke överensstämmande med arbetstagarens värderingar och 
normer. Det senare kan leda till stort missnöje hos båda parter och i 
förlängningen till att arbetstagaren väljer att inte stanna, varpå en ny 
anställningsprocess måste påbörjas vilket gör att det ursprungliga 
problemet som arbetsgivaren önskade lösa återkommer. 
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13 Varumärkets intressenter 
 
I detta kapitel för vi en diskussion kring potentiella arbetstagare som en 
intressentgrupp till ett företags varumärke. Diskussionen utgår från den 
modell som Melin (1999) beskrivit och som finns återgiven i denna uppsats 
i kapitel 3. 
 
Nils Larsson menar att det länge har funnits en uppdelning mellan 
varumärkesbyggande reklam och trafikdrivande reklam. Man har delat upp 
alla möjliga ”actions” inom såväl marknadsföring som försäljning och på 
samma sätt också rekrytering. 
 

”Idag är det många som istället hävdar att det du gör för att kommunicera 
ditt företag, alla actions du tar, är med och bygger ditt varumärke. Det är 
ganska naturligt och det är ingen som pratar om bara varumärkesbyggande 
reklam idag, eller bara säljdrivande reklam utan det måste finnas allt, lite 
av varje, och de måste jobba åt samma håll hela tiden. 

 
Nils Larsson beskriver vidare hur man på IKEA går till väga när man 
utformar sin externa kommunikation. 
 

”När vi hittar kreativa lösningar kring vår annonsering eller kring våra tv-
kampanjer, eller hur vi nu definierar kommunikation, så ligger det här 
positioneringsmålet alltid i front - ett ungt och modernt företag där 
ingenting är omöjligt, och med glimten i ögat. Sen försöker vi helt enkelt att 
när vi ser lösningarna filtrera dom och fråga oss – Hallå, hur modernt var 
det här?” 

 
Nils Larsson fortsätter utvecklar sitt resonemang och menar att den 
sammantagna kommunikationen beskriver ett företag. 
 

”Alltså, all vår kommunikation, summan av kardemumman, bidrar till att 
beskriva en bild för kunden som gör vårt företag och vår offert attraktiv, 
och på samma gång som vi gör det blir vår arbetsplats attraktiv.” 

 
Nils Larsson menar att även potentiella arbetstagare på detta sätt är en av 
varumärkets intressenter. Han menar att det inte är en ny intressent men att 
den på senare tid blivit allt mer uppmärksammad. 



Employer Branding 
– att attrahera personal via den sociala omgivningen och genom individens identitet 

 
 

 
 
 

104 

Under intervjun med Frans Melin handlade en stor del av diskussionen om 
synen på varumärkets intressenter. Vi tog upp potentiella arbetstagare som 
en ny intressent till ett företags varumärke och Frans Melin ställde sig 
positiv till detta. 
 

”Potentiella arbetstagare tycker jag är en bra utveckling, det är utmärkt. 
Det skulle man kunna föra in som en del i det teoretiska tankegodset 
faktiskt. Det låter klokt.” 

 
Ann Lindell menar att man måste ta avstamp i det övergripande varumärket 
och se vilka budskap som sänds ut där och kanske modifiera eller 
komplettera dessa budskap så att de också tar in potentiella arbetstagare 
som målgrupp. 
 

”Det absolut värsta man kan göra är att sända ut olika budskap åt olika 
håll. […] Sedan måste du naturligtvis jobba målinriktat med flera olika 
kanaler och flera olika aktiviteter så att man kan se företagets själ, då blir 
det en starkare koppling.” 

 
Vi fann under våra intervjuer en enighet kring att potentiella arbetstagare är 
en viktig men tidigare förbisedd intressent till varumärket. Vidare var det 
tydligt att respondenterna menade att många företag idag strävar efter att 
kommunicera på ett enhetligt sätt mot alla intressenter för att undvika 
motstridiga budskap. Detta ser vi som stöd för att information om ett 
företag når t.ex. potentiella arbetstagare från olika källor. Detta menar vi är 
ytterligare ett argument för att potentiella arbetstagare ska ingå som en 
intressent till varumärket och på så sätt tas hänsyn till vid all 
kommunikation och inte enbart vid aktiviteter av employer branding-
karaktär. Employer branding måste förstås som en del i en samlad 
kommunikation och inte behandlas som en separat fråga. 
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Figur 12. Den utökade intressentmodellen (Melin 1999) egen bearbetning 
 
 
Hans Makander minns en kampanj som SJ gjorde för ett antal år sedan, 
som gick under namnet Hundrapunktsprogrammet. I kampanjen 
kommunicerades vad SJ skulle göra såväl internt som externt och den 
bestod av hundra punkter som bockades av allteftersom kampanjen 
fortgick. 
 

”Då använde man också reklam som någon typ av informationskampanj 
som fungerade väldigt bra och gav sympati för att företaget gjorde 
någonting. Och så blev man också attraktiv som arbetsgivare, man såg att 
det fanns t.ex. utbildning av personalen. Det var även interna grejor som 
man vanligtvis inte kommunicerar så mycket, men som har blivit vanligare 
idag.” 

 
Tobias Karlsson resonerar vidare kring att arbeta medvetet med potentiella 
arbetstagare som en intressent till varumärket. Men han påpekar att han inte 
är reklammakare. 
 

”Det är nog svårt att vara allting, det är nog bättre att fokusera det som är 
det primära, t.ex. att driva varumärket mot kund. Man fokuserar på en sak i 
taget och sen kan man väva in annat. Det blir ringar på vattnet. Om man 
börjar tänka allt för mycket så blir det för genomskinligt, det blir för 
strategiskt och det tror jag folk ser igenom.” 
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Tobias Karlsson lyfter här fram en viktig aspekt då han pekar på att 
konsumentkommunikation där hänsyn tas till potentiella arbetstagare är 
svårutformad. 
 
Christer Östholm kommenterar ICAs reklamfilmer: 
 

”Men jag tror att man förstår att vi har lite självironi i det här […] om vi 
säger så här, om vi velat använda filmerna väldig strategiskt för att visa hur 
vi vill jobba i butik och hur det fungerar, då kanske vi inte hade valt det här 
sättet. Vi har valt att inte ta in så mycket verklighet och strategi. Vi ville 
göra den här grejen, det ska vara kul.” 

 
Johan Ahlborg kommenterar ICAs reklamfilmer och menar att det finns ett 
visst underliggande budskap: 
 

”Det sänder en signal om vem man är som företag när man satsar på den 
här typen av kommunikation.” 
 

Det är inte bara budskapets innehåll som avgör hur det uppfattas utan även 
i vilken form det presenteras. Av den anledningen ser Johan Ahlborg ICAs 
reklam som tydlig och imageskapande. 
 
Hans Makanders ord nyanserar arbetet med employer branding: 
 

”Employer branding är mycket mer än masskommunikation, 
masskommunikation är jävligt enkelt att jobba med, det andra kräver jävligt 
mycket internt jobb.” 

 

Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel visat att potentiella arbetstagare kan ses ingå som en 
intressent till varumärket.  
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14 Slutdiskussion 
 
Med utgångspunkt i analysen vill vi här presentera vår syn på individers 
val av arbetsgivare med utgångspunkt i omgivningens påverkan och 
individens sociala identitetsskapande. Detta medför en förändrad syn på 
hur arbetsgivare kan arbeta med talent attraction då emotionella och 
symboliska faktorer utgör ett komplement till de rationella och 
kompensatoriska faktorer som vi sett dominera dagens teoribildning. 
 
Vi har i denna uppsats haft för avsikt att söka förståelse för hur den sociala 
omgivningen påverkar individens val av arbetsgivare. Vi har i uppsatsen 
presenterat att omgivningen i varierande omfattning har en normativ 
påverkan på individens uppfattning om en arbetsgivare. Denna påverkan 
har sin grund i de samhälls- och gruppnormer som påverkar individens syn 
på en viss arbetsgivare vilket påverkar inställningen till att arbete för 
densamma. Vi har också visat att omgivningens möjlighet till påverkan till 
viss del beror av individens ålder och livssituation. Vidare har vi visat att 
de påverkande människornas närhet, antal och styrka har betydelse för 
omfattning av omgivningens påverkan. 
 
Den andra undersökningsfrågan som vi haft för avsikt att söka förståelse 
för är om val av arbetsgivare kan ha en identitetsförlängande påverkan på 
individen. Vi har under vårt arbete med uppsatsen funnit och presenterat att 
val av arbetsgivare kan ha en påverkan på individens identitet. De 
bakomliggande processerna som möjliggör detta är kategorisering och 
stereotypisering vilket sker utifrån arbetsgivarens varumärke. Denna 
process innebär, som vi visat, att individens identitet kommer att 
förknippas med arbetsgivare. Detta kommer att ske oavsett om individen 
själv väljer att aktivt koppla sin identitet till sin arbetsgivare eller inte, då 
valet av arbetsgivare kan ses som ett relativt publikt val. Detta kan i 
förlängningen påverka individens val av arbetsgivare. Omfattningen av 
arbetsgivarens påverkan på individens identitet beror även av i vilken 
utsträckning arbetsgivarens varumärke är känt för omgivningen, och känt 
för någonting speciellt, vilket kan bidra till att individens identitet 
påverkas. 
  



Employer Branding 
– att attrahera personal via den sociala omgivningen och genom individens identitet 

 
 

 
 
 

108 

Den tredje undersökningsfrågan som behandlats är vilka faktorer som 
ligger till grund för beslutsprocessen gällande val av arbetsgivare. Vi har 
funnit att såväl rationella som emotionella faktorer ligger till grund för 
individens beslutsprocess gällande val av arbetsgivare. Vi ser att 
emotionella faktorer har en tydlig påverkan i beslutsprocessens initialskede 
och detta menar vi innebär att företagets värderingar måste överensstämma 
med individens för att komma i fråga som möjlig arbetsgivare. För att 
lyckas med sin talent attraction menar vi att det är viktigt för företag att ge 
potentiella arbetstagare ett bra beslutsunderlag i form av ett ärligt 
emotionellt erbjudande för individen att ta ställning till.  
 
Vi har i uppsatsen presenterat stöd för att talent attraction idag tar 
utgångspunkt i att människan tar rationella beslut, även gällande val av 
arbetsgivare. Detta innebär att de faktorer som kommuniceras för att 
attrahera arbetstagare kan klassas som kompensatoriska enligt Etzionis 
trefältssynsätt.  
 
Emotionella erbjudanden som är av övertygande karaktär enligt Etzionis 
trefältssynsätt ser att individens beslutsprocess påverkas genom symboler 
då dessa används för att tilltala människans/individens värderingar. Denna 
syn på människans beslutsprocess kan ses råda inom de områden där 
identitetsskapande ses ske ur ett symbolperspektiv, exempelvis inom 
livsstilsreklam och konsumtion. 
 
Synen på människans beslutsprocess skiljer sig åt mellan dessa båda 
områden (talent attraction och identitetsskapande genom symboler) och vi 
menar att dessa synsätt på ett bra sätt kompletterar varandra med syfte att 
attrahera arbetstagare. Arbetet med talent attraction bör inte enbart 
begränsas till rationella faktorer utan också omfattas av emotionella 
faktorer. I förlängningen menar vi att detta reviderar den teoretiska 
uppfattning som idag råder kring varumärkets intressenter. 
 
Med utgångspunkt i det symboliska synsättet och de resonemang vi ovan 
presenterat menar vi att potentiella arbetstagare kan ses som en intressent 
till ett företags varumärke. 
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Figur 13. En del av den externa påverkan på individens val av arbetsgivare 
 
 
I figuren ovan illustrerar vi vår förståelse för, och en möjlig förklaring till, 
vad vi sett växa fram då vi sökt förståelse för de undersökningsfrågor vi 
inledningsvis ställt upp. Vi har fokuserat två typer av extern påverkan som 
når potentiella arbetstagare, påverkan direkt från arbetsgivaren (genom 
employer branding) och påverkan från den sociala omgivningen. 
 
Den påverkan som kommer från arbetsgivaren genom employer branding 
riktar sig idag direkt till de potentiella arbetstagare eller formella grupper 
av potentiella arbetstagare som ett företag vill attrahera. Då vi i uppsatsen 
har visat på den påverkan som omgivningen har på individers val av 
arbetsgivare menar vi att även individers sociala omgivning är intressant att 
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påverka för att indirekt påverka potentiella arbetstagare. Då omgivningens 
bild av ett företag till stor del skapas genom konsumentkommunikation 
menar vi att företag i utformningen av denna kommunikation (consumer 
branding) bör ta hänsyn till den påverkan den kan ses ha på möjligheten till 
en lyckosam talent attraction. Vi menar att företag bör beakta möjligheten 
att ladda konsumentvarumärket och varumärket i stort med tanke på att det 
kan möjliggöra en förlängning av en arbetstagares identitet.  
 
Således kan även consumer branding ha en positiv effekt på företags talent 
attraction. Detta kan ses i likhet med tidigare förda resonemang kring att 
kommunikation kan vara både traffikdrivande och imageskapande 
samtidigt. Den sociala omgivningens bild av ett företag kan ses springa ur 
effekten av sådan imageskapande reklam och exempel har visat att företags 
identitet ytterligare kan tydliggöras genom att kommunicera även interna 
faktorer. 
 
Vi menar att den ovan förda diskussionen kan ses ligga i linje med det 
paradigmskifte som inledningsvis i den teoretiska referensramen beskrivits 
som the symbolic management paradigm. Ett paradigm som innebär en 
fokusering av att strategiskt och organisatoriskt kunna samlas kring, och 
utgå ifrån värderingar och symboler. Dessa symboliska resurser får stå som 
vision, ge riktning och drivkraft till att ena och även attrahera såväl 
arbetstagare och kunder som potentiella arbetstagare. Att värderingar kan 
hålla samman en organisation är säkerligen inget nytt fenomen, men vi 
finner det tydligt att det i dagens teoribildning gällande talent attraction inte 
är kommunikationen av dessa symboler som står i centrum, en 
informationsöverföring av värderingar som vi anser endast kan ske med 
emotionella faktorer. Emotionella faktorer som måste accepteras av och få 
fäste i den sociala omgivning och därmed verklighet som den potentielle 
arbetstagaren befinner sig i. 
 
För att skapa en bättre förståelse hos läsaren har vi valt att exemplifiera 
med ett resonemang om företags ansträngningar för att finna avsättning för 
sina produkter eller tjänster. 
 
När konkurrensen företag emellan hårdnar är det lätt att stirra sig blind på 
den faktor som är uppenbar - priset. Men för en fortlevnad ur ett längre 
perspektiv ses det allt oftare som avgörande att andra konkurrensfördelar 
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utöver en låg produktionskostnad fokuseras. Visst är priset på en vara eller 
tjänst av betydelse för kunden, men priset är långt ifrån allt. Samtidigt är 
det svårt att ur ett globalt perspektiv vara det företag som alltid har det 
lägsta priset, ett lågt pris har inte samma karaktär av imitationsbarriär som 
många andra faktorer har eller kan ha. 
 
I dagens samhälle finns många konsumentgrupper som inte enbart letar 
efter ett lågt pris. Som vi visat på tidigare kan val av varumärke vara 
särskilt viktigt för en individ som genom valet av en produkt vill säga något 
om sig själv, designen av en produkt, d.v.s. det rent estetiska värdet kan 
vara viktig för någon. Några människor vill veta att kvaliteten är god för att 
slippa oroa sig för att en produkt ska gå sönder. Fler och fler människor 
väger även in ideologiska faktorer som miljövänlighet eller att produkten 
har hanterats på ett sätt som är rättvist mot den ursprungliga producenten, 
vilket visas på genom en rättvisemärkning. Givetvis kan en diskussion 
föras kring huruvida detta görs för att stärka sin privata eller sociala 
identitet men det kräver sin egen uppsats. 
 
Samma resonemang som ovan ser vi som tillämpligt på den fråga som rör 
personal, något som setts som en allt viktigare strategisk resurs för företag. 
Det är svårt att vara det företag som alltid för att attrahera kompetent 
personal betalar högst lön, men kanske lättare att vara det företag som 
erbjuder en överensstämmelse med en individs, eller en grupps värderingar. 
Så länge som människor är olika kommer ett företag som står för ett 
emotionellt erbjudande att tilltala i alla fall en viss grupp av människor, till 
en förhoppningsvis lägre kostnad, eller åtminstone med följden att 
individen uppskattar sin arbetsgivare för mer än den löneutbetalning som 
sker varje månad. Förhoppningsvis känner sig individen som en del av sin 
arbetsgivare, något man är stolt över och som ger andra människors 
godkännande, även om lönen alltid kommer att vara en nog så viktig 
hygienfaktor. Vi menar att samma faktorer som är viktiga för attrahera en 
konsument kan vara minst lika viktiga för att attrahera en potentiell 
arbetstagare, som i ett större perspektiv – tillsammans med andra 
arbetstagare ska utgöra själva företaget. 
 
För företag ger detta tankesätt naturligtvis en rad praktiska implikationer, 
av vilka några åskådliggörs i det påföljande kapitlet. 
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15 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den diskussion som återfinns i följande kapitel är ett resultat av den 
ständiga diskussion med vilken denna uppsats förts framåt eller kanske 
ännu hellre växt fram. Vi ser inte den följande delen som svar på någon 
undersökningsfråga, men som något som tagit form ur dem tillsammans, 
frågor och svar som uppstått som en naturlig del av våra diskussioner med 
intervjuobjekten.  
 
Det område som vi haft för avsikt att söka förståelse för har lett oss än 
djupare in i företags världar och skildrat ett problem på en annan 
analysnivå, med ett grepp om hela företags strategi och organisation. 
 
Kapitlet kan ses beskriva hur företag kan hantera de implikationer som 
uppsatsens slutdiskussion har gett. Kapitlet bör ses som förslag till fortsatt 
forskning då vår avsikt endast är att belysa det djupare liggande 
problemområde som genomsyrar synen på en organisation. 
 
Johan Ahlborg menar att företag tidigare skilt på Investors Relation-
kommunikation, HR-kommunikation och slutkundskommunikation och att 
detta har skapat dissonans. Misslyckandet med att integrera dessa frågor 
har snarare gjort att man har degenererat sitt varumärke. Att projicera så 
olika bilder har skapat förvirring. 
 

”Folk känner att det här hänger ju inte ihop. […] Den stora utmaningen för 
att i slutänden göra bra extern kommunikation är att skapa den 
gemensamma synen och bilden inne i organisationen. Därmed är det en 
management-utmaning att få HR, marknad, IR och PR att dra åt samma håll 
och utifrån samma idé.” 

 
Ann Lindell anser att en strategisk förändring måste till för att få 
överensstämmelse mellan de budskap som ett företag sänder ut, inte enbart 
mellan marknadssidan och personalsidan. 
 

”Tidigare har man hos storföretag jobbat med detta i så att säga skilda rör. 
[…] I dag har man på flera företag formulerat målsättningar och strategier i 
linje med employer of choice.” 
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Tobias Karlssons som arbetar som projektledare för ICAs employer 
branding använder ofta ordet ”arbetsgivarvarumärke” istället. Det visar på 
en tydlighet och förståelse för att arbetsgivarvarumärket är en del av ICAs 
samlade varumärke och Tobias Karlsson arbetar tätt ihop med 
marknadsavdelningen och de som han kallar för ”varumärkesgänget”, 
eftersom de har ansvar för det totala varumärket ICA. 
 

”Vi har lyft ut en bit av varumärket och fokuserar på det, vi driver det från en 
HR sida eftersom det handlar om vårt arbetsgivarskap. Vi jobbar jättetätt ihop 
med varumärkesgänget för att allting ska andas ICA helt enkelt, vår 
kommunikation, allting som vi gör från montrar till broschyrer till uppträdande 
när vi åker på arbetsmarknadsdagar och så vidare.” 

 
Tobias Karlsson menar att marknadsavdelningen inte styr HR-avdelningen, 
man vill bara stämma av så att ICAs externa kommunikation inte är 
motsägelsefull. Det viktiga är att få ett samlat grepp om kommunikationen. 
 
Christer Östholm förklarar att ICA har ett antal kärnvärden som de försöker 
förmedla ut mot kund, men att det även är samma värden som 
kommuniceras internt för att skapa kultur. Samma kärnvärden måste 
kommuniceras mot alla grupper. 
 

”Vi har påbörjat den resan. Vi har hunnit en liten bit men det finns mycket kvar 
att göra. Men vi försöker att hålla ihop det. Man får ju kommunicera på lite 
olika sätt men det är samma grundvärderingar. Annars får du inte en kultur att 
hänga ihop.” 

 
Vad vi finner intressant i den samlade bild som ovanstående uttalanden ger 
är att det är en strategisk och organisatorisk utmaning att få all 
kommunikation att dra år samma håll, eller om man så vill, att utgå ifrån 
samma plattform – samma idé. De experter vi har diskuterat med menar att 
många företag har påbörjat arbetet med att integrera olika avdelningar i 
arbetet med att sända ut en samstämmig bild av företaget. 
 
Hans Makander berättar om det mycket nära samarbete som sker mellan 
Manpowers personalavdelning och marknadsavdelning. De driver projekt 
och kommunikation tillsammans. 
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”De kommer alltid till oss och frågor hur de ska göra, och de har förstått nu – 
ibland blir det nästan för mycket, de tar inte ansvar för sin egen kommunikation 
när de tycker att vi är specialister – men det är ett bra samarbete och 
avdelningarna förstår hur viktigt det är att man är konsekvent.” 

 
Linus Holmgren anser att HR-avdelningar i allmänhet har blivit mer 
professionella i sin hantering av kommunikation. I vissa fall arbetar man 
tillsammans med marknadsavdelningen och i andra fall är 
personalavdelningen beställare hos marknadsavdelningen. 
 

”Här har vi en arbetsplats, vi måste sälja den. Det är de här och de här 
grupperna vi vill ha tag på, hur gör vi det på ett bra sätt? Och så börjar man 
jobba ihop.” 

 
IKEA är en stor koncern som rymmer en rad olika enheter, alla med sin 
specifika inriktning. Fördelen med att vara en så stor arbetsgivare som 
IKEA menar Nils Larsson är att det finns många olika sätt för de anställda 
att ”driva karriär” eller att utvecklas inom. Men för ett företags 
kommunikation kan storleken också bli till en nackdel menar Nils Larsson. 
 

”Nackdelen med att vara en stor arbetsgivare är att människor i vardagen 
möter väldigt många olika ansikten av IKEA. Vi började titta på det här med 
rekryteringsannonsering, när Fastighet skrev sina annonser, ja då kändes det 
som att det var Skandia som rekryterade. Man använde ett språk som vi inom 
försäljningsbolaget inte kände igen. Vadå, vad pratar de om nu? Vad håller de 
på med? Likadant om du hade intresse av att jobba med IT inom IKEA, då 
mötte du ett annat språk.” 

 
Nils Larsson ansåg att IKEAs kommunikation inte fungerade, 
samstämmigheten saknades. Ett gemensamt projekt drogs igång, med 
representanter från IKEAs olika enheter. 
 

”Då sa vi att det här funkar inte, vi agerar på den svenska marknaden och 
IKEA på den svenska marknaden är för de allra flesta ett blågult varuhus som 
säljer möbler. Därför borde vi som kommunicerar den delen av IKEA även ha 
inflytande på hur rekryteringsannonseringen ska se ut.” 
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En annan för HR-avdelningen viktig samarbetspartner är enligt Tobias 
Karlsson informationsavdelningen. Information, HR och marknad är de 
avdelningar som ständigt återkommer i diskussionen med Tobias Karlsson. 
Informationsavdelningen är viktig eftersom de har en helhetssyn som är 
viktig att få tillgång till. 
 

”De sitter med i ledningsgrupper och allt möjligt internt och i mycket av vårt 
arbete gäller det att ta ett grepp om den interna kulturen också. Vi måste kunna 
stå för… Vi måste ha det så bra som vi säger.” 

 
Även HR-sidan finns representerad i alla ledningsgrupper inom ICAs 
samtliga funktioner. Enligt Tobias Karlsson så är detta mycket viktigt med 
tanke på att vara en del av affärsperspektivet för att kunna ha en 
medarbetarsyn och ledarsyn med ett tydligt avstamp i affärsprocessen. Att 
ICA arbetar på det här sättet är inte helt nytt. Christer Östholm påpekar att 
man har gjort det i två år nu. Tobias Karlsson tycker att de har kommit 
långt: 
 

”Jag tror att vi har kommit ganska långt när det gäller att integrera HR som en 
väldigt naturlig del i affärsprocesserna och i ledningsgrupper och allting.” 

  
Den organisatoriska integreringen syns viktig för att nå eller utveckla en 
samstämmig syn på ett företags strategi. Dock har vi fått känslan av att det 
är något som i stor utsträckning sker på ledningsnivå. Det är svårt att 
bedöma vilka konsekvenser integrationen får för företaget som helhet, dess 
anställda och omgivning, något vi finner intressant för fortsatt forskning.  
 
Johan Ahlborg utvecklar sitt resonemang och ger sin tolkning av uppkomst 
till det arbetssätt han menar länge varit rådande inom företag. 
 

”Att man lever i skilda världar har en mer internpolitisk orsak egentligen. 
Företagen har varit väldigt funktionsorienterade och är ju fortfarande 
väldigt funktionsorienterade för att vi kommer från en produktionskultur. En 
viktig uppgift för modern management är att överbrygga den här 
funktionsorienteringen i syfte att bygga en stark kultur och uppfattning om 
företaget.” 

 
Det uttalande som Johan Ahlborg gör menar vi stärker bilden av att företag 
är på väg att lämna en funktionsorientering för att se företaget utifrån en idé 
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i samklang med the symbolic management paradigm. Detta för att bygga en 
stark kultur och uppfattning om företaget och att detta kan ske samtidigt 
och integrerat, vilket visats på i tidigare stycken. 
 
Arbetet med att skapa en enhetlig bild av ett företag är ett omfattande 
projekt som kräver ett stort mått av samarbete mellan olika 
funktionsorienterade avdelningar och ett synsätt som inbegriper hela 
organisationen. Förutom en organisatorisk förändring krävs en strategisk 
förankring, då grunden för ett emotionellt och ärligt erbjudande är att det 
finns en enhetlig bild att kommunicera, att företaget står för något. Ett 
företags värderingar måste finnas med i hela det övergripande 
strategiarbete som förenar alla delarna av en organisation. Samarbete är det 
verktyg med vilket delande av värderingar och symboler blir möjligt. Detta 
kan innebära att funktionsorienteringen måste överbryggas för att kunna se 
till hela strategin på en gång, vad som i the symbolic management 
paradigm beskrivs som att arbeta samtidigt och integrerat. Ett arbete som 
ser till naturliga beröringspunkter i form av symboler hellre än till isolerade 
problem. 
 
Vi menar att såväl marknadsföring som strategi och organisation ligger till 
grund för att kunna attrahera kompetent personal. The symbolic 
management paradigm ger en möjlighet till en helhetssyn på företag och 
företagande, något vi finner intressant för att tränga djupare in i 
undersökningsområdet rörande talent attraction. Vi anser också att 
symbolism är ett intressant perspektiv att anlägga på förståelsen för 
individers hantering av olika situationer, t.ex. val av arbetsgivare. 
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