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Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett marknadsförings- och kommunikations-
perspektiv beskriva och analysera hur olika parter inom fallföretaget Tekniska Verken 
uppfattar användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft.

Åtta intervjuer genomfördes, fyra med chefer och fyra med nyanställda, på Tekniska Verken. 
Utöver detta har en observation använts för att samla in data. Empirin har analyserats och 
resultatet diskuterats i relation till tidigare forskning inom kommunikation, marknadsföring 
och employer branding. 

Resultatet av föreliggande studie presenteras i följande sju kategorier; att skapa medvetande, 
ett professionellt förhållningssätt, vikten av att välja rätt kanaler, ett antal sätt att nå massan, 
tvätta bort den gråa stämpeln, två-vägs-kommunikation efterlyses samt kategorin rekyl. Den 
första kategorin beskriver respondenternas uppfattningar om Tekniska Verkens användande 
av webbaserade sociala nätverk för employer branding. Kategorierna ett professionellt 
förhållningssätt och vikten av att välja rätt kanaler innefattar förutsättningar för employer 
branding genom webbaserade sociala nätverk. Resultatet visar även två möjligheter respektive 
två hinder, de fyra sistnämnda kategorierna, som identifierats utifrån respondenternas 
uppfattningar om webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. 

En slutsats utifrån denna studie är att möjligheterna med webbaserade sociala nätverk är stora 
när det gäller att attrahera potentiell arbetskraft. Vidare uppfattas det vara av stor vikt att vara 
professionell i användandet av webbaserade sociala nätverk samt medveten om utmaningarna 
det kan innebära, exempelvis att skapa en två-vägs-kommunikation, att interagera med och få 
feedback av användarna tillika de potentiella arbetstagarna.  



Förord
Ett stort tack till vår kontaktperson samt övriga medarbetare på Tekniska Verken för trevligt 
bemötande och bra hjälp. Många tack även till respondenterna som deltagit i vår studie och 
delat med sig av sina uppfattningar och erfarenheter. 

Självklart vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Jenny Johansson som bidragit med 
värdefulla kommentarer och visat ett stort engagemang under arbetet med denna studie. 

Det är med nöje och stolthet vi presenterar vår uppsats. Med den så tackar Cecilia för en rolig 
och lärorik tid på Linköpings universitet och Rickard ser fram emot ytterligare ett år och en 
uppsats.

Vi önskar er en trevlig läsning!

Linköping, 7 juni 2010

Cecilia Nennefors och Rickard Östlund
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1. Inledning
I detta första kapitel ges läsaren en introduktion och bakgrund till föreliggande studie, 
därefter följer en kort beskrivning av fallföretaget Tekniska Verken. Sedan presenteras 
studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar och en disposition.

Miljoner av människor använder sig idag av flera olika webbaserade sociala nätverk som 
MySpace, Facebook och Bebo (Boyd & Ellison, 2007). För många av dessa användare har 
nätverksaktiviteter blivit en del av den vardagliga sysselsättningen menar Boyd and Ellison 
(2007). Att marknadsföra sig på Internet har blivit ett självklart led i utvecklingen eftersom 
företag och organisationer vill synas där människor finns (Meadows-Klue, 2008). Enligt Boyd 
och Ellison (2007) tillkommer ständigt många webbaserade sociala nätverk och nuvarande 
nätverk har förbättrats sedan utvecklingen av det första webbaserade sociala nätverket 
SixDegrees.com år 1997. Vidare menar författarna att nätverksskaparna har lärt sig av 
kunskaper och erfarenheter som tidigare framkommit inom området och utnyttjar detta för att 
möta nästa generations användare på bästa sätt.

Eftersom de webbaserade sociala nätverken fungerar som ett redan befintligt medium för 
informationsspridning mellan människor med liknande intressen försöker företagen 
exploatera nätverken i syfte att marknadsföra sig (Lescovec, Adamic & Huberman 2007).
Domingos (2005) understryker att webbaserade sociala nätverk kan innebära stora möjligheter 
för de som är intresserad av att nå ut till en stor publik. Utifrån detta kan vi se en potential
med webbaserade sociala nätverk som en kommunikations- och marknadsförningskanal
mellan företag och allmänheten.

Idag finns hundratals sociala nätverk på Internet med olika tekniska attribut som riktar sig till 
människors många olika intressen och sedvänjor (Boyd och Ellison, 2007). Boyd och Ellison 
(2007) menar att de flesta sociala nätverken på Internet tillfredställer de redan etablerade 
kontaktnäten mellan människor såsom kontakterna i en personens umgängeskrets, medan 
andra webbaserade sociala nätverk låter personer sammanfogas genom exempelvis olika 
intressen eller politiska ståndpunkter. Detta menar författarna kan resultera i förbindelser 
mellan individer som annars inte skulle komma till. Webbaserade sociala nätverk är ett 
centralt begrepp i föreliggande studie och definieras enligt Boyd och Ellisons (2007) på 
följande sätt: 

”We define social network sites as Web‐based services that allow 
individuals to (1) construct a public or semi‐public profile within a 
bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a 
connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 
made by others within the system”. (Boyd och Ellison, 2007, sid 1) 

Det som gör webbaserade sociala nätverk unika är enligt Boyd och Ellison (2007) främst inte 
att de underlättar kontakter med nya människor utan att de möjliggör för användare att 
tydliggöra och visualisera sina egna sociala kontaktnät. Individens kontaktnät är en central 
komponent i webbaserade sociala nätverket och fungerar som ett skyltfönster för övriga 
användare. 
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Utifrån Boyd och Ellisons (2007) definition har vi valt att i denna studie definiera 
webbaserade sociala nätverk som en plattform på Internet där människor kan skapa en profil, 
samt sprida och ta del av information, exempelvis Facebook, Twitter och LinkedIn. Det är vår 
egen definition som respondenterna har fått ta del av innan intervjuernas början. På Tekniska 
Verken använder de flesta begreppet sociala medier vilket i denna studie likställs med 
webbaserade sociala medier. Detta eftersom vi och respondenterna har liknande uppfattningar 
av vad begreppen innebär och respondenterna fick, som tidigare nämnts, ta del av vår 
definition. Fortsättningsvis har vi valt att använda begreppet webbaserade sociala nätverk i 
löpande text men inte vid citat då respondenterna själva använder begreppet sociala medier.

Ett begrepp som är alltmer betydelsefullt för dagens företag är employer branding (Berthon, 
Ewing & Hah, 2005). Detta begrepp är centralt i föreliggande studie. Backhaus och Tikoo
(2004) menar att om företag kan kommunicera vilka fördelar företaget kan erbjuda potentiella 
arbetstagare så kan företaget framstå som en attraktiv arbetsgivare, någonting som bör 
eftersträvas. Utifrån Backhaus och Tikoo (2004) beskrivning av begreppet har vi valt att i 
denna studie definiera employer branding som ett sätt för ett företag att bygga upp sitt 
varumärke och marknadsföra företaget som en potentiell framtida arbetsgivare. Begreppet 
employer branding utvecklas ytterligare i den teoretiska referensramen.

1.2 Bakgrund
Utifrån ovanstående ser vi en möjlighet för företag att marknadsföra sig som en framtida 
arbetsgivare genom en allt viktigare kommunikations- och marknadsföringskanal, 
webbaserade sociala nätverk. Vi ser det vara intressant och betydelsefullt att identifiera hinder 
och möjligheter för Tekniska Verken när det gäller att attrahera potentiell arbetskraft. Detta 
för att kunna bidra med en ökad kunskap och därmed möjlig utveckling av användandet av 
webbaserade sociala nätverk för företaget. Vi har valt att undersöka ovanstående då vi tror att 
webbaserade sociala nätverk kan få en mer betydande roll för employer branding i framtiden.

Båda vi ville skriva uppsats om webbaserade sociala nätverk ur ett marknadsföringsperspektiv 
och vi var överens om att vi ville genomföra undersökningen på ett företag. Vi sökte tidigare 
forskning inom ovan nämnda områden och fastnade för hur webbaserade sociala nätverk kan 
användas för att attrahera potentiell arbetskraft. Parallellt med litteratursökning letade vi efter 
passande företag i regionen för att genomföra vår studie på. Genom tips från andra studenter 
fick vi reda på att Tekniska Verken arbetar med webbaserade sociala nätverk. Vi tog kontakt 
med dem och från Tekniska Verkens sida uttrycktes en önskan om att få hjälp med att 
analysera hur de skulle kunna använda sig av webbaserade sociala nätverk. Utifrån denna 
bakgrund och våra intressen diskuterade vi, tillsammans med vår kontaktperson på Tekniska 
Verken, oss fram till vad som skulle undersökas. 

1.2.1 Fallföretaget Tekniska Verken
Vi har valt att genomföra vår studie på Tekniska Verken i Linköping. Tekniska Verken är 
idag verksam inom bland annat el, fjärrvärme, avfallshantering, bredband och biogas
(www.tekniskaverken.se). Företagets historik går tillbaka till år 1902 då entreprenören Jonn O 
Nilson grundade Linköpings Elektriska Kraft och Belysnings AB, nuvarande Tekniska 
Verken som idag har omkring 280 000 kunder (www.tekniskaverken.se). 

Anledningarna till att vi valt att undersöka Tekniska Verken i denna studie är bland annat för 
att företaget idag använder sig av en rad olika webbaserade sociala nätverk för att attrahera 
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personal till sin organisation. Tekniska Verken arbetar i nuläget aktivt med detta, bland annat 
genom en sida på Facebook, en del aktivitet på Twitter samt praktikanter som bloggar om sin 
tid på Tekniska Verken. Vid telefonsamtal med företagets marknadschef så framkommer att 
Tekniska Verken anser det vara viktigt att arbeta med webbaserade sociala nätverk. Vi kan se 
att kommunikation och marknadsföring genom webbaserade sociala nätverk har ökat och ser 
det som intressant att välja just Tekniska Verken eftersom de själva har identifierat denna 
företeelse som något som blir allt viktigare för att attrahera potentiell arbetskraft.

1.2.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett marknadsförings- och kommunikations-
perspektiv beskriva och analysera hur olika parter inom fallföretaget Tekniska Verken
uppfattar användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft
till Tekniska Verken.

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur uppfattar chefer respektive nyanställda att Tekniska Verken använder sig av 
webbaserade sociala nätverk som ett verktyg för employer branding?

 Vad uppfattar chefer respektive nyanställda vara viktiga förutsättningar för employer 
branding genom webbaserade sociala nätverk?

 Vilka möjligheter och hinder kan identifieras utifrån respondenternas uppfattningar 
om webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft.

1.3 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa studien och endast beskriva och analysera hur olika parter på ett 
specifikt fallföretag uppfattar användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera 
potentiell arbetskraft. Anledningen till denna begränsning har varit för att kunna genomföra 
insamlig och analys av empirin inom tidsramen för studien. Vi är medvetna om att det finns 
andra faktorer, exempelvis kultur och sociala strukturer, som kan ha inverkan på hur
respondenterna uppfattar webbaserade sociala nätverk men detta ligger utanför föreliggande 
studies syfte. Säkerhetsaspekten, hur Tekniska Verken kan kontrollera vad som sägs och 
sprids om företaget i webbaserade sociala nätverk är ett annat exempel på undersöknings-
område som vi, på grund av studiens begränsade tidsram, har valt bort.

1.4 Disposition
I INLEDNINGEN har du fått en introduktion och bakgrund till föreliggande studie. Här 
återfinns även en presentation om fallföretaget Tekniska Verken samt av studiens syfte och 
frågeställningar. Inledningen avslutas med ett avsnitt om avgränsningar för denna studie. 

I TEORETISK REFERENSRAM presenteras den teoretiska bakgrunden mer
ingående. Här återfinns teorier inom kommunikation och marknadsförning samt ett avsnitt om 
employer branding. 
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I METODEN beskrivs de metodologiska val som har gjorts. Detta för att läsaren ska få en 
möjlighet att själv bilda sig en uppfattning av studiens tillvägagångssätt. I detta kapitel 
behandlas även etiska överväganden och kvalitetsvärdering. 

I RESULTATET återfinns först en introduktion till det efterföljande resultatet som 
presenteras i sju kategorier vilka växt fram ur den insamlade empirin. Detta kapitel är 
strukturerat efter studiens frågeställningar och de tre frågeställningar besvaras i samma 
ordning som de presenteras i inledningen. Resultatet från observationen, de intervjuade 
cheferna och de nyanställda redovisas parallellt genom hela resultatkapitlet.  

I DISKUSSIONEN diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskning som 
återfinns i studiens teoretiska referensram. Liksom resultatet är detta kapitel strukturerat efter 
frågeställningarna och presenteras i samma ordning som i inledningen. Här återfinns även 
metoddiskussion där en kritisk reflektion av studiens tillvägagångssätt förs. Diskussion kring 
etiska överväganden och kvalitetsvärdering behandlas sist i detta avsnitt.  

I AVSLUTNINGEN presenteras studiens slutsatser. Här ges även förslag på fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras de teorier som vi har valt att använda i föreliggande studie. Först 
beskrivs två grundläggande kommunikationsteorier, Shannon och Weaver samt Lasswell. 
Därefter diskuteras en marknadsföringsmetod på Internet, viral marknadsföring samt 
employer branding. För att belysa de valda teoriernas relevans för denna studie så redogörs 
sist i kapitlet varför vi anser dessa vara lämpliga.

2.1 Kommunikationsteori
En av de mest erkända kommunikationsstudier anses Shannon och Weavers modell vara 
(Fiske, 2003). Shannon och Weaver forskade om informationskanaler ur effektivitetssynpunkt 
och menar att vid användandet av olika kommunikationskanaler kan effektiviteten och 
noggrannheten i ett budskap ändras (Shannon och Weaver, 1949). Detta leder enligt forskarna 
till att olika kanaler för kommunikation kan vara mer lämpliga än andra givet situation. 

I Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell går det att urskilja tre problemnivåer 
vid kommunikation. Den första problemnivån härleder forskarna till den tekniska delen av 
processen innan kommunikationen i sig sker. Nivån innefattar huruvida en kanal tekniskt går 
att använda för kommunikation. Någon närmare beskrivning av denna första problemnivå 
görs inte här då den tekniska aspekten ligger utanför denna studies syfte. 

Figur 1: Shannon och Weavers modell för kommunikation (1949) översatt av Fiske (2003), 
sid 18. 

Den andra problemnivån handlar om hur en individ översätter ett budskap (Shannon och 
Weaver, 1949). Forskarna belyser här mottagarens tolkning och förståelse av kommunikation 
och hur väl detta är förenligt med sändarens ursprungliga syfte. Eftersom individer förstår och 
tolkar budskap olika så kan det leda till att mottagaren tolkar budskapet fel och förvränger 
sändarens egentliga syfte med budskapet. Shannon och Weaver (1949) understryker därför 
vikten av att sändaren är noggrann med sin förmedling av budskapet. Falkheimer (2001) i sin 
tur menar att tolkning av information alltid är beroende på tolkarens förståelse och 
sammanhang. Utifrån ovanstående resonemang har, enligt Falkheimer (2001) människor 
betydligt lättare att ta till sig information om sådant de känner till sedan tidigare. Detta 
eftersom personer kan relatera till tidigare kunskap och erfarenheter. 

Effektivitetsproblemet nämner Shannon och Weaver (1949) som den tredje och sista 
problemnivån vilken handlar om hur effektivt mottagaren påverkas av budskapet. Författarna 
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menar att mottagaren påverkas olika stark beroende på vilka sinnen som budskapet tilltalar. 
Detta innebär att budskapet kan få olika effekt på mottagaren beroende på vilka sinnen, 
exempelvis hörsel och syn, som denne använder.

I modellen ingår, förutom de tre problemnivåerna, även det som Shannon och Weaver (1949) 
benämner brus. Enligt författarna innefattar brus allt som stör eller tillkommer under 
kommunikationsprocessen och som inte avsetts av sändaren. Det kan exempelvis vara ett 
tekniskt fel med kommunikationskanalen i sig som gör att budskapet från sändaren inte 
framkommer korrekt (Fiske, 2003). Vidare menar Shannon och Weaver (1949) att det som 
sändare är viktigt att ta hänsyn till brus och i möjligaste mån försöka minimera riskerna till 
missförstånd. Detta för att öka möjligheterna till att mottagaren uppfattar budskapet på det 
avsedda sättet (Shannon och Weavers, 1949). Även Falkheimer (2001) poängterar detta och 
menar att en professionell kommunikatör tar hänsyn till vad som kan störa mottagaren och 
anpassar sin överföring och sitt budskap efter de förutsättningar som råder.

Lasswells (1948) teori om kommunikation kan beskrivas som en verbal form av Shannons 
och Weavers (1949) modell (Fiske, 2003). Lasswells (1948) modell är enkel eftersom hans 
syfte var att klargöra olika forskningsfält inom mediekommunikation snarare än att bidra med 
en djupare förståelse av de olika stegen i modellen (Falkheimer, 2001). 

Figur 2: Lasswells modell (1948) översatt av Falkheimer (2001), sid 169.

Modellen består av fem steg, inledningsvis handlar modellen om vem som säger vad. Vikten 
av att välja rätt person som förmedlar budskapet understryker Lasswell (1948), detta eftersom 
mottagaren får olika associationer och tankar beroende på vem som skapar dem. Detta i sin 
tur påverkar hur mottagaren uppfattar budskapet.

Andra steget i Laswells (1948) modell utgör vad som ska sägas i kommunikationen och härrör 
vad mottagaren känslomässigt påverkas av när det gäller innehållet i ett budskap. Det tredje 
steget i kommunikationsmodellen betonar valet av en adekvat kommunikationskanal. 
Laswells (1948) menar att en adekvat kommunikationskanal anses föreligga om kanalen 
lyckas förmedla information till mottagaren på ett enkelt och lättförståligt sätt. 

Att sändaren skall anpassa kanalen efter den målgrupp som hon eller han vill rikta budskapet 
till är steg fyra i Laswells (1948) kommunikationsmodell. Keller och Kotler (2006) poängterar 
vikten av att ett företag noggrant funderar över vilken kommunikationskanal som ska 
användas när det gäller att nå ett visst segment vid föremedling av ett budskap. Det handlar 
om att identifiera vilken målgrupp företaget vill rikta sig till och välja lämplig 
kommunikationskanal därefter (Keller och Kotler 2006). Det sista steget i Lasswells (1948) 
modell härrör olika effekter av processen, det vill säga vad de föregående fyra stegen i 
modellen ger för resultat.
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2.2 Marknadsföringsteori 
Webbaserade sociala nätverk har stadigt ökat i betydelse som en viktig informationskälla vid 
marknadsföring av produkter och tjänster (Subramani och Rajagopalan, 2003). Subramani och 
Rajagopalan (2003) menar att viral marknadsföring – taktiken att skapa en process där 
användare kan marknadsföra till varandra – är på frammarsch som ett betydande inslag i 
informationsspridning och marknadsföringen. Den virala marknadsföringens grundtanke har 
en utgångspunkt i att uppmuntra individer att föra ett visst budskap vidare till andra för att på 
så sätt sprida och exponera budskapet till fler människor (Kirby och Marsdens, 2006).

Enligt Subramani och Rajagopalan (2003) är en fördel med webbaserade sociala nätverk 
möjligheten att influera människor i en större utsträckning. Vidare menar författarna att 
nätverk på Internet tillåter fler människor att vara anslutna till information och spridningen av 
densamma. Även Domingos (2002) betonar möjligheten att genom webbaserade sociala 
nätverk nå ut till en stor publik. Subramani och Rajagopalan (2003) menar att 
nätverksanvändare tycker att det är smidigt att använda webbaserade sociala nätverk för att 
sprida information. Detta är ett incitament för att vidarebefordra information som användarna 
uppfattar är relevant till andra brukare av webbaserade sociala nätverk. Författarna ser 
ovanstående som en fördel och tror att detta resulterar i en stor ökning av antalet människor 
som kommer att påverkas av informationsspridning via sociala webbaserade nätverk.

En annan möjlighet som Subramani och Rajagopalan (2003) ser är att webbaserad 
nätverkskommunikation både erbjuder användarna en omedelbar direktkontakt i sitt nätverk 
genom exempelvis en chattfunktion och även en mer indirekt kontakt som exempelvis e-mail. 
Författarna menar att detta har ökat tillgängligheten bland användarna i nätverken och 
bokstavligen tillåter dem att kommunicera med varandra oberoende av tid på dygnet och var 
de geografiskt befinner sig. Wellman et al (1996) nämner att webbaserade sociala nätverk ger 
en fördel eftersom de kan fungera som en kanal för omedelbar feedback av exempelvis hur 
väl genomslagskraften i en marknadsförningskampanj. Detta kan enligt författarna leda till en 
möjlighet för exempelvis företag att förbättra sin taktik när det gäller att påverka användare 
inom webbaserade sociala nätverk eftersom en omedelbar återkoppling kan fås från 
nätverksanvändarna. 

Sammanfattningsvis ser Subramani och Rajagopalan (2003) följande möjligheter med 
webbaserade sociala nätverk. De kan påverka ett stort antal människor, kräver en minimal 
tidsåtgång och kraftansträngning samt ökar flexibiliteten att bygga strategier för att påverka 
människor på olika sätt. Dessa är några av anledningarna till varför författarna är övertygade 
om att webbaserade sociala nätverk har större genomslagskraft än mer konventionell 
kommunikation.

En mer generell fördel med webbaserade sociala nätverk är enligt Jurvetson (2000) att 
människor är mer benägna att föra vidare information och budskap från vänner och övriga 
pålitliga källor till andra personer i sitt webbaserade nätverk. Detta menar författaren saknar 
inslag av en mer traditionell marknadsföring. Richardson och Domingos (2002) i sin tur 
menar att det är en ekonomisk vinning för informationsspridaren att använda redan 
uppbyggda och befintliga webbaserade sociala nätverk till skillnad från traditionell 
marknadsföring.

Medan potentialen med viral marknadsföring är tilltalande har användandet av denna taktik 
ifrågasatts (Higham, 2000). Zimmerman (2000) menar att företag måste vara noggranna med 
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hur informationen ska presenteras och i vilka kanaler den ska spridas. Konsekvensen kan 
annars bli att nätverksanvändarna betraktar informationen som opålitlig, betydelselös och kan 
i vissa fall bemötas av hårt motstånd från användarna i nätverket (Zimmermann, 2000). Detta 
kan för företaget få ett omvänt syfte och leda till negativ publicitet inom de webbaserade 
sociala nätverken eftersom nätverksanvändare är benägna att sprida ut sådan information som 
de upplever som dålig till andra användare i nätverket (Misner och Devine, 1999).

Keller och Kotler (2006) menar att det, i ett perspektiv utifrån webbaserade sociala nätverk, 
finns en risk att information och budskap blir förvrängt i olika led inom nätverken så att 
budskapet får en annan innebörd än vad som initialt var syftet. Eftersom att det är 
nätverksanvändarna som sprider informationen så bestämmer de även vilken sorts information 
som ska spridas menar Keller och Kotler (2006).

2.3 Employer branding 
Ett relativt nytt ämne som har blivit allt vanligare bland företag under senare tid är employer 
branding (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer branding har fått en ökad betydelse bland 
företag i en allt mer kunskapsbaserad ekonomi där kompetent arbetskraft är en knapp resurs 
(Erwing et al, 2002). Att få tag på kompentent arbetskraft gör att företag alltjämt arbetar 
hårdare för att synas som en potentiell framtida arbetsgivare (Moroko & Uncles, 2009).

Backhaus och Tikoo (2004) definierar begreppet employer branding som ett företags eller en 
organisations satsning att föra fram en tydlig bild av det som gör företaget eller 
organisationen unik och attraktiv som arbetsgivare. Sullivan (2004) menar att employer 
branding för fram en image som visar företaget eller organisationen som en bra arbetsplats. 
Ett annat perspektiv av employer branding ger Martin och Beaumont (2003) som menar att 
employer branding innebär att hantera företagets image genom att föra en kommunikation i 
syfte att stärka företagets attraktionskraft som arbetsgivare.

För att ytterligare studera employer branding använder vi en modell som Backhaus och Tikoo 
(2004) presenterat – Employer branding framework. Modellen redogör för employer branding 
utifrån interna och externa faktorer såsom företagskultur, företagsidentitet samt 
associationerna om företaget

Figur 3. Backaus och Tikoo (2004), sid 8. - Employer branding framework. Vår egen 
översättning från engelska. 
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Vi ämnar dock inte att använda oss av ovanstående modell i dess helhet. Relevant för denna 
studie är den externa faktorn i modellen tillika associationerna eftersom intresset ligger i att 
beskriva employer branding utifrån Tekniska Verkets interaktion med potentiella arbetstagare. 
Inledningsvis redogörs dock kort även för modellens interna faktorer för att ge läsaren en 
möjlighet att få en helhetsbild av Employer branding framework. 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att huruvida de anställda är lojala mot sin arbetsgivare 
beror på företagets identitet och kultur. Hur lojala de anställda är gentemot sin arbetsgivare 
leder i sin tur till hur produktiva och effektiva de är i deras arbete. Författarna menar att 
företagets identitet och kultur båda utgör interna faktorer eftersom de skapas inom 
företaget.

Den externa faktorn i Backhaus och Tikoos (2004) modell beskriver employer branding 
utifrån ett externt marknadsföringsperspektiv. Peters (1999) menar att marknadsförings-
området har fått en ökad betydelse för employer branding från att tidigare ha varit knuten till 
enbart varor och tjänster. Ett externt marknadsföringsperspektiv inom employer branding 
innefattar företagets förmåga att differentiera sitt varumärke gentemot sina konkurrenter för 
att på så sätt attrahera potentiell arbetskraft (Backhaus and Tikoo, 2004). Därför gäller det att 
klargöra företagets unika aspekter menar Barrow and Mosley (2005). Marknadsföring och 
varumärkesbyggande ses som centralt för att skapa och bibehålla en organisations rykte som 
attraktiv arbetsgivare (Berthon, Ewing & Lian Hah, 2005).

Om företaget vill attrahera rätt människor underlättar det att ha ett starkt employer branding 
menar Backhaus och Tikoo (2004). Det externa marknadsföringsperspektivet inom employer 
branding utgörs av associationerna i employer branding framework och handlar om 
omgivningens uppfattningar om ett företag. Omgivningens associationer anser författarna 
vara av yttersta vikt för företaget eftersom associationerna kan vara svåra att påverka eller 
arbeta bort när de väl har skapats. Utifrån de associationer som finns kring ett företag skapas 
en bild av företagets image. Imagen kan även skapas av andra kanaler som exempelvis olika 
medier som påverkar allmänhetens uppfattningar om företaget. Backhaus och Tikoo (2004) 
menar att ett företags image bidrar till employer branding eftersom företagets image påverkar 
huruvida företaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare eller inte.

Backhaus och Tikoo (2004) menar att imagen utgörs av funktionella fördelar såsom lön och 
arbetstider men även symboliska fördelar som exempelvis hur prestigefullt det är att vara 
anställd inom företaget. Att Ambler och Barrow (1996) definierar employer branding i termer 
av fördelar betonar imagens vitalitet för employer branding. Användandet av symboliska 
fördelar är speciellt viktigt för företagets image anser Backhaus och Tikoo (2004). Detta 
påpekar även Elliott och Wattanhausuwan (1998) som menar att symboliska associationer –
de idéer och tankar som ett företags image representerar – har en stor betydelse för individens 
uppfattning av företaget som en attraktiv arbetsgivare. En studie gjord av Lievens och 
Highhouse (2003) kom exempelvis fram till att ett företags symboliska egenskaper såsom 
innovationskraft och prestige är betydligt viktigare än mer funktionella egenskaper som till 
exempel lön och förmåner.

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är ett företags attraktionskraft beroende av i vilken 
utsträckning företaget lyckas förmedla och leva upp till omgivningens önskade attribut. 
Därför ser författarna att det inte bara är betydande att skapa ett starkt employer branding, det 
är minst lika viktigt för företaget att nå ut och förmedla budskapet för att på så sätt öka dess 
attraktionskraft som arbetsgivare. Intressant är författarnas resonemang om att de anställda, 
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genom att de representerar företaget utåt, skapar associationer hos omgivningen som påverkar 
företagets attraktionskraft. Detta eftersom de arbetssökande försöker identifiera sig med 
företaget och de som arbetar där menar Backhaus och Tikoo (2004). Organisationer ser därför 
allt vanligare sina anställda som en betydande resurs när det gäller att skapa en 
attraktionskraft som arbetsgivare (Gofton, 2000). Gotsi och Wilson (2001) skriver exempelvis 
i sin studie att anställda kan betraktas som så kallade frontpersoner inom ett företag eftersom 
deras handlingar i sin tur skapar en image som karaktäriserar företaget ur ett externt 
perspektiv. Associationer kan skapas genom anställda som påverkar i vilken utsträckning den 
arbetssökande uppfattar förtaget som attraktivt eller inte som en potentiell framtida 
arbetsgivare (Backhaus och Tikoo, 2004).

2.4 Sammanfattande kommentarer
Shannons och Weavers (1949) modell är en fundamental modell inom kommunikations-
området och valdes av dessa anledningar för att få en solid grund i vår referensram. Modellen 
är relevant i föreliggande studie då vi anser att den kan bidra med ett resonemang kring hur 
Tekniska Verken kan kommunicera i syfte att attrahera potentiell arbetskraft genom 
webbaserade sociala nätverk

Lasswells (1948) teori om kommunikation kan beskrivas som en verbal form av Shannons 
och Weavers (1949) modell (Fiske, 2003) och vi ser den därför som ett bra komplement till 
Shannons och Weavers (1949) modell. Vi kan med hjälp av Lasswells (1948) teori få en 
förståelse för vilken betydelse den som förmedlar ett budskap har för Tekniska Verken då det 
gäller att kommunicera och marknadsföra sig som en potentiell attraktiv arbetsgivare.

Viral marknadsföring anser vi är relevant för denna studie eftersom grunden i viral 
marknadsföring är att människor utgör informationsspridare genom att de tipsar andra bland 
annat i sociala webbaserade nätverk. Marknadsföringsmetoden tycker vi kan säga någonting 
om hur Tekniska Verken genom webbaserade sociala nätverk kan marknadsföra sig och på så 
sätt attrahera potentiell arbetskraft. Vi har anledning att tro att webbaserade sociala nätverk, 
ett relativt nytt forum för Tekniska Verken, i framtiden kan komma att spela en betydande roll 
för företagets förmåga att attrahera potentiell arbetskraft. Detta genom ökade möjligheter att 
utnyttja människors interaktion med varandra för att sprida ett budskap. Vidare kan vi se att 
teorin om viral marknadsförning bidrar med ett resonemang kring konsekvenser som 
marknadsförning mot presumtiva arbetstagare genom webbaserade sociala nätverk kan få för 
Tekniska Verken.

Employer branding är ett sätt för företaget att bygga upp sitt varumärke och marknadsföra sig 
som en potentiell framtida arbetsgivare. Av denna anledning ser vi employer branding som ett 
relevant begrepp för vår studie då syftet är att beskriva och analysera hur olika parter 
uppfattar användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft.   
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3. Metod
Nedan redogörs för studiens tillvägagångssätt och de metodologiska val som har gjorts. 
Kapitlet inleds med val av metod, därefter beskrivs urval, de metoder som har använts för 
insamling av data. Vidare beskrivs bearbetning och analys av data. Sist i kapitlet behandlas 
etiska överväganden och kvalitetsvärdering.  

3.1 Val av metod
De metodologiska val som har gjorts i föreliggande studie har styrts av studiens syfte och 
frågeställningar. Detta ligger i linje med Trost (2005) som menar att det är studiens syfte och 
problemformulering som bör avgöra val av metod. Utifrån studiens syfte är en kvalitativ 
metod att föredra eftersom denna inbegriper att förstå och beskriva hur individer upplever, 
uppfattar eller förhåller sig till olika fenomen (Bryman 2002; Kvale, 1997; Patel & Davidson, 
2003; Starrin & Svensson, 1994;). Vidare önskar vi få djupare förståelse för människors 
resonemang. Även detta stöder användandet av en kvalitativ metod (Trost, 2005).

Litteratur och vetenskapliga artiklar har använts för att få en uppfattning om hur långt 
forskningen har kommit inom det undersökta angränsande områden och har även använts som 
inspiration och utgångspunkt vid utformandet av intervjuguider (se bilaga 1 och 2). Parallellt 
med genomförandet av intervjuerna läste vi in oss på ytterligare litteratur. Detta är dock 
ingenting som påverkat utformningen av intervjuguiderna då dessa såg likadana ut vid 
samtliga intervjutillfällen. Under forskningsprocessen har en växelverkan mellan teori- och 
empiriinsamling skett och har omtolkats i förhållande till varandra. Detta har gett oss olika 
infallsvinklar och angreppssätt på hur vi kunde gå vidare inom det undersökta området. Vi har 
under forskningsprocessens gång gjort justeringar i både teori och empiri för att bättre belysa 
dessa delar i förhållande till varandra. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid det som Alvesson 
och Sköldberg (2008) benämner som abduktivt. Vi har dock inga ambitioner att göra en 
abduktiv studie utan lät oss i detta fall inspireras av detta tillvägagångssätt.

Vi är medvetna om svårigheterna kring att förhålla oss objektiva till vår forskning. Forskare, 
däribland Bryman (2002), Patel och Davidson (2003) samt Uljens (1989) menar att alla 
människor har en förförståelse som innebär att en forskare aldrig kan förhålla sig helt 
objektivt till sin forskning. Enligt Bryman (2002) innefattar förförståelsen bland annat 
personliga åsikter och känslor hos forskare. Samma författare menar att följderna av forskaren 
förförståelse kan reduceras om forskaren utgår från etablerade teorier. Detta har skett vid 
arbetet med föreliggande studie men vi är medvetna om att vår förförståelse exempelvis kan 
ha influerat respondenterna liksom analysprocessen och därmed även i viss mån påverkat 
studiens resultat.

Vi har valt att se studien som en fallstudie då den genomförs på ett specifikt företag och är 
fokuserad på ett enskilt fall (Yin, 2006). Dock förekommer olika uppfattningar om vad en 
fallstudie är (Bryman, 2002 och Sigglekovs, 2007). Vi har emellertid valt att använda oss av 
Yins (2006) uppfattning om fallstudier eftersom han anses vara världsledande inom fältet 
fallstudiemetod enligt bland annat Jan Teorell, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. 
Yin (2006) menar att en fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell 
företeelse i dess verkliga kontext. Vidare anser författaren att styrkan i en fallstudies 
datainsamling ligger i möjligheten att använda många informationskällor vilket innebär att 
data behöver löpa samman på ett triangulerande sätt. Dessa multipla informationskällor, i vårt 
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fall observation, intervjuer samt dokumentstudier, utgör en betydande fördel då dessa bidrar 
till utvecklingen av samstämmighet i undersökningen. Yin (2006) menar att resultat och 
slutsatser i en fallstudie sannolikt är mer övertygande om den grundar sig på olikartade 
informationskällor som avser att styrka varandra. I föreliggande studie används de tre 
informationskällorna, observation, intervjuer och dokument på ett triangulerande sätt för att 
på så sätt skapa en kvalitativt bättre fallstudiestudie i linje med Yins (2006) uppfattning.             

3.2 Urval
Nedan beskrivs det urval som har gjorts uppdelat i intervjuer respektive observation.

3.2.1 Intervjuer 
För att kunna besvara syftet ansåg vi det vara av viktigt att intervjua personer som har 
kunskap om och erfarenhet av området. Utifrån syftet valde vi därför att intervjua Tekniska 
Verkens presschef, en HR-konsult som arbetar med employer branding, samt en 
webbansvarig och en webbutvecklare som har erfarenhet av att arbeta med webbaserade 
sociala nätverk på det studerade företaget. Dessa fyra personer med kunskap i marknadsföring 
och employer branding benämns fortsättningsvis med samlingsnamnet chefer.

För att få ytterligare ett perspektiv valde vi även att intervjua fyra nyanställda på företaget för 
att få deras uppfattningar om hur Tekniska Verken använder sig av sociala nätverk för att 
attrahera potentiell arbetskraft. Kriterierna för de nyanställda var att de kom utifrån, det vill 
säga inte internrekrytering från annan avdelning eller division samt att de inte varit anställda 
på företaget längre än två månader. Dessa kriterier ansåg vi vara viktiga för att de nyanställda 
skulle kunna bidra med hur de såg på området innan de började arbeta på företaget. Utifrån 
kriterierna hjälpte informationschefen tillika vår kontaktperson på företaget oss genom att 
skicka ut förfrågningar till två medarbetare på olika divisioner om att ge förslag på 
intervjupersoner som uppfyllde de uppsatta kriterierna. Vi fick kontaktuppgifter till nio 
personer varav vi slumpvis valde ut fyra av dessa att intervjua. En effekt vi kan se av 
urvalsmetod för nyanställda är att urvalet baseras på, i det här fallet, de två medarbetarnas 
uppfattning om vilka nyanställda som kan vara lämpliga (Trost, 2005). Vi hade ingen 
möjlighet att kontrollera urvalet och är medvetna om att detta kan ha blivit subjektivt styrt av 
medarbetarna eller av informationschefen då hon valde ut vilka medarbetare hon skulle skicka 
förfrågan till.

3.2.2 Observation
Vi ansåg det vara viktigt att observera personer som har kunskap om och erfarenhet av arbete 
med marknadsföring genom webbaserade sociala nätverk för att kunna besvara syftet med vår 
studie. En observation bidrar med ytterligare en aspekt i den kvalitativa forskningen anser 
Bryman (2002). ”Att se världen genom deltagarnas ögon” ger observatören en bättre 
utgångspunkt än den som genomför en intervju menar författaren och anser att en forskares 
vistelse i en social miljö gör forskaren mer lämpad att uppfatta saker och ting på samma sätt 
som de observerade gör. I enlighet med Bryman (2002) såg vi att en observation ger denna 
studie ytterligare en dimension då data insamlas från flera källor.          

Vi valde att delta som observatörer på ett möte som handlade om rekrytering genom 
webbaserade sociala nätverk. Presschefen på Tekniska Verken var en av deltagarna. Vi hade 
fått kännedom av detta möte genom presschefen som vi skickade en förfrågan om att få delta 
under mötet. Hon kontaktade representanten vid Linköpings universitet som bjöd in till mötet. 
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Samtliga deltagare godkände vår närvaro innan vi inbjöds att delta. Observationen använde vi 
oss av för att få en ökad förståelse för hur Tekniska Verken uppfattar användandet av 
webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Detta genom att observera 
presschefen på företaget under mötet.

3.3 Insamlingsmetod
De primära insamlingsmetoderna har varit intervjuer och en observation vilka mer 
genomgående beskrivs nedan. Utöver dessa två insamlingsmetoder har vi använt oss av 
dokumentstudier för att komplettera datainsamlingen. Dock behandlas det sistnämnda 
löpande och således inte under en egen rubrik. 

3.3.1 Intervjuer
I denna studie används intervjuer och observation som insamlingsmetoder. Enligt Kvale 
(1997) är det lämpligt att använda intervjuer då människors upplevelser och uppfattningar 
önskas studeras vilket är fallet i föreliggande studie.  För intervjuerna har vi valt en låg grad 
av standardisering vilket enligt Bryman (2002) ger respondenten större svarsutrymme och 
information kan framkomma som inte kunnat anas innan intervjun. Även Patel och Davidson 
(2003) och Kruuse (1998) menar att en låg grad av standardisering bidrar till att 
respondenterna i större utsträckning uttrycker sig med egna ord under intervjun, någonting vi 
ansåg vara önskvärt för att främja framkommandet av olika uppfattningar/syn och för att 
minimera påverkan från oss som intervjuare. 

Vidare var våra intervjuer semistrukturerade vilket har inneburit att samma teman behandlats 
under varje intervju men frågorna har inte alltid behandlats i samma ordning. Enligt Kvale 
(1997) bidrar detta till en med flexibel intervju och ger forskarna en möjlighet att även ställa 
frågor till respondenterna som inte finns i intervjuguiden. Detta ansåg vi kunna vara av 
betydelse för att få ytterligare information om relevanta områden och uppfattningar som 
framkom under intervjuernas gång. Våra intervjuer hade dock en viss struktur, någonting vi 
ansåg kunna underlätta analysprocessen.

Innan intervjuerna med respondenterna genomfördes tre testintervjuer. Detta för att öka 
sannolikheten att frågorna var tydliga och enkla att förstå, vilket minskar risken för 
missförstånd. De personer som deltog i testintervjuerna var studenter med kunskaper i 
intervjumetodik, de bidrog med kontroll av intervjufrågorna. Detta ser vi som ett sätt att bidra 
till ökad kvalitet på studien och även en möjlighet för oss att förbättra vår intervjuteknik. 

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna själva valde, i huvudsak på deras 
arbetsplats. En intervju tog ungefär 15-20 minuter, de övriga varade mellan 30 och 50 minuter. 
För att underlätta arbetet med resultat och analys spelades, efter respondenternas samtycke, 
samtliga intervjuer in. Bryman (2002) menar att detta är viktigt för att vi som författare inte 
omedvetet ska välja ut vad som skrivs ner utan vi kommer att fånga respondenternas svar i 
deras egna ord. Under intervjuernas gång försökte vi eftersträva vad Kvale (1997) kallar en 
självkorrigerande intervju. Genom användande av följfrågor kontrollerade vi att vi förstått 
respondenterna rätt, någonting som vi anser bidrar till att öka kvalitén på studien. Detta 
eftersom vi kan se att tillvägagångssättet med följdfrågor underlättade analysarbetet och 
hjälpte oss att göra korrekta bedömningar av respondenterna. Vi behövde inte spekulera vad 
intervjupersonerna menade i lika stor utsträckning.
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3.3.2 Observation 
Observation använde vi oss av för att få en ökad förståelse för hur Tekniska Verken uppfattar 
användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. 
Observationen skedde på Linköpings universitet som bjudit in ett flertal företag i 
Linköpingsregionen för att tala om hur webbaserade sociala nätverk kan användas i företag 
och organisationer för att locka bland annat blivande medarbetare. De företag som fanns 
representerade var till exempel Tekniska Verken, Kriminalvården och Veolia Transport. 
Enligt Bryman och Bell (2005) sker en observation genom att forskaren går in i en grupp, 
observerar vad som försiggår och gör anteckningar men beskriver också observation som en 
komplicerad process och på grund av studiens tidsomfattning har endast en observation 
utförts vid ett enda tillfälle under en begränsad tid på ungefär 2 timmar. 

Tekniska Verkens presschef var en av totalt nio närvarande personer på mötet, varav 6 
kvinnor och 3 män. Gemensamt för dessa personer var att de antingen var ansvariga eller väl 
insatta i företagens arbete med rekrytering genom webbaserade sociala nätverk. Detta möte, 
som närmast kan betraktas som en form av seminarium, innefattade inledningsvis en kort 
presentation av Linköpings universitets arbete med webbaserade sociala nätverk för att 
attrahera studenter till universitetet. Därefter tilläts deltagarna att gemensamt lyfta och 
diskutera frågor och funderingar kring webbaserade sociala nätverk i syfte att locka bland 
annat blivande medarbetare till företagen. Detta resulterade i en förhållandevis omfattande 
diskussion där deltagarna lyssnade på andra mötesdeltagare, berättade om och drog paralleller 
till sina företag utifrån deras erfarenheter i ämnet.           

Under observationen fokuserade den ena uppsatsförfattaren på att lyssna på vad presschefen 
sa medan den andre koncentrerade sig på att iaktta beteende. Detta stämmer väl överens med 
den beskrivning av tillvägagångssätt vid observation som Bryman och Bell (2005) ger. Den 
sistnämnde uppsatsförfattaren observerade även exempelvis kroppsspråk och gester samt i 
vilken utsträckning (och hur ofta) presschefen exempelvis var avvaktande eller tvekade 
alternativt tog initiativ och var drivande.

Samtliga som närvarande under mötet tillika observationen gavs förklaring till vilka vi var, 
varför vi var där liksom av studiens mål, någonting som Bryman och Bell (2005) menar är 
viktigt. Vår kontaktperson, tillika presschefen, hade i förväg kontaktat gruppen så de visste att 
vi skulle komma. Vi valde att genomföra en öppen observation vilket enligt Bryman och Bell 
(2005) innebär att deltagarna vet att vi är där som utomstående. Vidare menar författaren att 
påverkanseffekten kan minska om en dold observation sker men vi ansåg att en öppen 
observation var lättare och varken vi eller deltagarna ansåg ämnet vara känsligt vilket skulle 
kunna hindra deltagarna att säga var de tänker och tycker trots att vi är där.

Under observationen förhöll vi oss i likhet med det som Bryman och Bell (2005) beskriver 
som objektiv åskådare. I möjligaste mån försökte vi att inte påverka deltagarna, vi antecknade 
det vi såg men engagerade oss inte i diskussionen. Inga frågor riktades till oss under 
observationen och inte heller uttalade vi oss under mötet bortsett från information i början om 
vilka vi var och syftet med observationen. Det uppkom inga situationer då vi kände press på 
oss att vara aktiva, någonting Bryman och Bell (2005) identifierat som ett möjligt problem vid 
öppen observation.

Anteckningar fördes av båda uppsatsförfattarna under observationen någonting vi ansåg vara 
nödvändigt för att senare kunna analysera det insamlade materialet. Bryman och Bell (2005) 
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menar att detta är viktigt eftersom minnet inte är pålitligt. Efter observationen renskrevs och 
sammanfattades anteckningarna medan vi fortfarande hade observationen färskt i minnet.

Utöver de primära källorna, bestående av intervjuer och observation, har även sekundära 
källor använts såsom dokument från Tekniska Verken liksom företagets webbsida (Bryman 
och Bell, 2005). Detta för att få information och kompletterade uppgifter. 

3.4 Bearbetning och analys av data
Som tidigare nämnts spelades samtliga intervjuer in och transkriberades därefter. Även 
observationsanteckningarna renskrevs och sammanfattades. Detta för att få tillförlitliga 
utskrifter som gav en rättvisande bild av respondenternas svar, något vi ansåg som en 
nödvändighet för det fortsatta analysarbetet. 

Vi lät oss inspireras av det som Larsson (1986) beskriver som kategorisering för att bearbeta 
och analysera det insamlade materialet. Enligt författaren innebär kategorisering att 
respondenternas uppfattningar granskas kritisk och genomsöks efter variationer. Därefter 
kodas materialet in i så kallade beskrivningskategorier. Larssons (1986) ovan beskrivna sätt 
har använts vid analys av materialet i denna studie. Larsson (1986) menar att dessa 
beskrivningskategorier kan vara bestämda på förhand eller kan växa fram ur intervju och 
observationsmaterial. I föreliggande studie användes det sistnämnda. Kategorierna framträdde 
genom flertalet genomläsningar av intervju och observationsmaterialet och stämmer därmed 
väl överens med detsamma någonting som Larsson (1986) menar är viktigt vid kategorisering. 
Därmed är beskrivningskategorierna denna studies resultat. 

Kategorisering kan enligt Kvale (1997) vara ett sätt att strukturera omfattande intervjuer för 
att få en överblick över dessa. Det kan även vara en bra analysmetod för att undersöka 
variationer i det insamlade materialet vilket delvis gjorts i denna studie. De variationer som 
framträtt i föreliggande studie tillskrivs respondenterna och det ska inte ses som några resultat 
som kan eller bör generaliseras. Detta är inte heller syftet, utan studiens främsta intresse är att 
identifiera uppfattningar (jmf Uljens, 1989) 

3.5 Etiska överväganden och kvalitetsvärdering
Respondenterna informerades om syftet med studien samt hur data och resultat behandlas och 
används. Alla respondenter, liksom de närvarande personerna vid observationstillfället, har 
frivilligt deltagit i studien och ingen ersättning har utgått. Samtliga respondenter samtyckte till 
att intervjuerna spelades in och de informerades om att de när som helst kunde avbryta 
intervjun om de önskade, detta skedde inte vid något av intervjutillfällena.

För att inte tappa trovärdighet eller kvalitet i denna studie har vi, i samråd med 
respondenterna, valt att vid citat skriva ut chefernas titel. De nyanställda har getts fiktiva 
namn, Anders, Bertil, Caroline och David. Vi, liksom respondenterna, är medvetna om att de 
kan identifieras men vi anser att studiens kvalitet ökar då inte allt insamlat material behandlas 
helt konfidentiellt. Då studien inte behandlar ett känsligt ämne har vi kommit överens med 
respondenterna om att göra på detta vis. Användningen av citat anser vi kunna öka 
möjligheten för läsaren att själv kunna bedöma trovärdigheten i studien. 

Inom kvantitativ forskning används reliabilitet och validitet som kvalitetsbegrepp men många 
forskare (Bryman, 2002; Kvale, 1997: Patel & Davidsson, 2003) menar att dessa begrepp inte 
är relevanta inom kvalitativ forskning. Trost (2005) menar istället att trovärdighet är viktigt, 
exempelvis att intervjufrågorna är relevanta för studiens frågeställningar, någonting vi har 
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försökt att eftersträva. Intervjuguiderna finns med som bilaga i uppsatsen och vi har i så stor 
utsträckning som möjligt försök beskriva relevanta metodval för att underlätta för läsaren att 
själv värdera trovärdigheten i denna studie. 

Bryman (2002) diskuterar en studies tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka samt ett antal kriterier för äkthet. Författaren menar att en studies tillförlitlighet härrör 
bland annat forskarens ansvar att rapportera studiens resultat till de respondenter som 
undersökningen baserar sig på, detta eftersom respondenterna ska bekräfta att forskaren 
uppfattat dem på ett riktigt sätt. Studiens överförbarhet inbegriper, enligt Bryman (2002), 
forskarens förmåga att förse andra personer med fylliga redogörelser eller ”täta” 
beskrivningar av den sociala verklighet som forskaren studerat. Detta för att underlätta 
läsarens bedömning av hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer. Studiens 
överförbarhet har, menar författaren, stor betydelse framförallt vid kvalitativ forskning då det 
handlar om en studies djup snarare en bredd. Pålitligheten i en studie innefattar forskarens 
granskande synsätt och kan relateras till att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig 
och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2002). Detta kan 
enligt författaren röra problemformulering, fältanteckningar och så vidare. Möjligheten att 
styrka en studie innebär, menar Bryman (2002), att forskaren inte medvetet låter personliga 
värderingar eller sin teoretiska inställning påverka utförandet av och slutsatserna från 
undersökningen.

Förutom ovanstående kriterier formulerar Bryman (2002) ett antal kriterier för äkthet som 
innefattar några mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. 
En av dessa frågor handlar om huruvida undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de 
olika åsikter och uppfattningar som framkommer i den grupp av människor som studerats. För 
att öka kvaliteten på studien har vi under arbetets gång med studien tagit hänsyn till och 
strävat efter dessa kriterier
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4. Resultat  
I detta kapitel presenteras först en kategori som avser vara en introduktion till det följande 
resultatet Resultat för studiens tre frågeställningar presenteras i samma ordning som de 
förekommer i det inledande kapitlet. Sju kategorier har framträtt ur empirin vilka är studiens 
resultat och beskriver den första, andra och slutligen tredje frågeställning. Resultatet från 
observationen, de intervjuade cheferna och de nyanställda redovisas parallellt genom hela 
kapitlet. När ordet ”respondenter” används så innefattar det både chefer och nyanställda.

4.1 Att vara eller inte vara
Nedan förs en diskussion om någonting som tydligt framkom under intervjuerna; frågan om 
att vara eller att inte vara närvarande på och arbeta med webbaserade sociala nätverk. Detta 
stycke är inte ämnat för att besvara någon speciell frågeställning utan ses som en 
introduktion till resultatet för att få en bakgrund och ytterligare inblick i och förståelse för 
Tekniska Verkens uppfattningar kring webbaserade sociala nätverk.        

Både chefer och nyanställda uppfattar att arbetet med webbaserade sociala nätverk är relativt 
nytt på Tekniska Verken. Några chefer menar att företaget inte har använt sig så mycket av 
webbaserade sociala nätverk i syftet att marknadsföra sig som arbetsgivare men att detta är 
på frammarsch inom Tekniska Verken. Ett fåtal nyanställda uppfattar Tekniska Verkens 
satsning på webbaserade sociala nätverk som försiktigt när det gäller att marknadsföra sig 
som arbetsgivare. Exempelvis nämner en nyanställd att företagets arbete med Facebook och 
Twitter för tillfället känns lite trevande.                                                                         

Merparten av respondenterna, både chefer och nyanställda, betonar att de ser en stor potential 
i att vara med och marknadsföra sig som arbetsgivare på webbaserade sociala nätverk. Denna 
uppfattning framkommer även under observationen där deltagaren vi observerade, 
presschefen från Tekniska Verken, talar om vikten med att attrahera medarbetare på 
webbaserade sociala nätverk. En uppfattning som presschefen delar med de flesta av 
respondenterna är att det är många människor som befinner sig på Internet, kanske till största 
del yngre personer, och att användarna ständigt ökar i antal. Detta ses som en anledning att
webbaserade sociala nätverk har potential när det handlar om att attrahera morgondagens 
arbetskraft.

”Det är ju en stor marknad. Jag vet att det finns medarbetare, kollegor och 
majoriteten som använder sig av Facebook så det är bra att marknadsföra 
sig genom sociala medier som Facebook.” /Nyanställd, Caroline

Att hänga med i utvecklingen uppfattar flertalet av både nyanställda och chefer vara en 
anledning till att Tekniska Verken bör marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare på 
webbaserade sociala nätverk. Några respondenter menar att det kan vara svårt för ett företag, 
som i nuläget inte finns på webbaserade sociala nätverk att i framtiden påbörja arbetet med att 
marknadsföra företaget där. Det gäller med andra ord att inte komma efter redan nu.

”Det är ju bara att försöka att hänga med i utvecklingen, vara med i så 
många forum som möjligt, det är det som är framtiden!” /Nyanställd, David

En annan uppfattning som främst återfinns hos cheferna, men även några nyanställda är 
vikten av att behålla och attrahera en viss kompetens inom företaget. Att inte vara med på 
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webbaserade sociala nätverk kan innebära att Tekniska Verken förlorar kompetens då
arbetskraft istället väljer att arbeta för andra företag nämner främst cheferna. Detta 
framkommer även under observationen.

”Vi har även börjat tänka lite om sociala mediers betydelse för Tekniska 
Verken när det gäller rekrytering som jag tror kan bli ganska viktig. Det är 
inom detta område man kan dra nytta av sociala medier på nätet.” 
/Webbansvarig

                      Sammanfattningsvis kan respondenterna se både för- och nackdelar med att använda sig av 
webbaserade sociala nätverk som ett verktyg för employer branding. Användande av 
nätverken uppfattas på Tekniska Verken i nuläget som trevande men på väg att få en mer
betydande roll. Respondenterna uppfattar webbaserade sociala nätverk ha stor potential och 
att det är viktigt att hänga med i utvecklingen för att inte tappa kompetens. Dock anser de att 
även mer traditionella kommunikations- och marknadsföringskanaler bör användas parallellt 
med webbaserade sociala nätverk.

4.2 Att skapa medvetande
I följande avsnitt presenteras kategorin att skapa medvetande vilket är resultatet på studiens 
första frågeställning; hur uppfattar chefer respektive nyanställda att Tekniska Verken 
använder sig av webbaserade sociala nätverk som ett verktyg för employer branding?

Uppfattningar finns både hos chefer och nyanställda att Tekniska Verken använder 
webbaserade sociala nätverk för att skapa medvetenhet om företaget och på så sätt attrahera 
arbetskraft. Flertalet menar att detta är ett bra sätt eftersom många potentiella arbetstagare
använder sig av dessa nätverk och att arbetstagare därmed kan få ökad kunskap om, och vilja 
att arbeta för, Tekniska Verken. 

De flesta nyanställda och chefer uppfattar att Tekniska Verken kan framhävas som en 
attraktiv arbetsgivare genom att, på webbaserade sociala nätverk, föra fram olika intressanta 
aspekter av företaget. Respondenterna nämner exempelvis karriärmöjligheter och företagets 
tekniska skicklighet. Det sistnämnda anses kunna väcka ett allmänintresse av Tekniska 
Verken då företaget är i framkant inom detta område, någonting som främst cheferna anser 
kan attrahera potentiell arbetskraft.

”Medvetandegörandet. Vad gör vi? Vad gör olika funktioner? Till exempel 
idag har Tekniska Verken gjort något för miljön. Idag har Gärstad verket 
bytt panna och så vidare...” /PA-konsult

I intervjuerna och observationen framkommer att Tekniska Verken använder webbaserade 
sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Detta genom att låta praktikanter på 
företaget blogga om det som rör deras vistelse på Tekniska Verken, exempelvis hur en dag på 
på företaget kan se ut. Praktikbloggar talar främst chefer men även några nyanställda om och 
under observationen lyfts detta och används som exempel för att förklara hur webbaserade 
sociala närverk kan användas och idag används på Tekniska Verken. Att nå ut med 
praktikanternas erfarenheter kan vara bra för andra som har intresse för Tekniska Verken 
menar en chef. En annan chef anser att praktikbloggar är ett bra sätt för att sprida en bild av 
Tekniska Verkens tekniska kompetens som ett spännande och drivet företag.     
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”Vi har också låtit praktikanter hos oss blogga och berätta om sin tid här. 
Det är ett bra sätt att låta andra ta del av deras erfarenheter och väcka 
nyfikenhet för Tekniska Verken som arbetsplats.” /Pressansvarig   

Majoriteten av cheferna tycker generellt att användandet av bloggar är ett bra sätt för att skapa 
en medvetenhet av Tekniska Verken. De menar att det finns en stor mängd information på 
webbaserade sociala nätverk som cirkulerar och att bloggare kan figurera och representera 
Tekniska Verken som företag. 

Det framkommer även under intervjuerna att Tekniska Verken finns på Facebook och Twitter. 
Aktiviteterna på Twitter uppfattas inte av respondenterna som så stora och några av cheferna 
menar att Tekniska Verken inte finns på Twitter för att i första han attrahera arbetskraft. Dock 
kan cheferna, liksom några av respondenterna, se att attraktion kan bli en positiv konsekvens 
av företagets närvaro. På Facebook-sidan uppfattas det vara större aktivitet men inte heller här 
är det primära syftet att locka nya medarbetare till Tekniska Verken.

Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna att Tekniska Verken använder sig av 
webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Detta genom att skapa 
medvetenhet och intresse för företaget. Tekniska Verken gör det genom att närvara och synas 
på exempelvis Twitter och Facebook. Även praktikbloggar uppfattas vara viktigt för att skapa 
medvetenhet och attrahera presumtiva arbetstagare till Tekniska Verken.

4.3 Två förutsättningar
Följande två kategorier, ett professionellt förhållningssätt och vikten av att välja rätt kanaler
anser att besvara den andra frågeställningen: vad uppfattar chefer respektive nyanställda 
vara viktiga förutsättningar för employer branding genom webbaserade sociala nätverk?

4.3.1 Ett professionellt förhållningssätt
Respondenterna talar om vikten att som företag framstå och vara professionell på 
webbaserade sociala nätverk för att attrahera presumtiva anställda. Att tänka på hur Tekniska 
Verken uppfattas vid marknadsförning beskrivs vara extra viktigt att tänka på när det gäller 
nya typer av medier såsom webbaserade sociala nätverk.

”Ett bra läge på det, inte tråkigt men seriöst liksom. Ibland kanske vissa 
företag spårar ur lite för att få uppmärksamhet och då tappar seriositeten 
vilket jag fortfarande tycker är väldigt viktigt att behålla.” /Nyanställd, 
Bertil

Respondenterna menar att det ska vara genomtänkt och att Tekniska Verken ska ha en ”hög 
ribba” för hur kommunikation och marknadsföring sker via webbaserade sociala nätverk för 
att attrahera potentiell arbetskraft. Företaget bör inte släppa på sina värderingar för att få ökad 
uppmärksamhet eftersom detta kan leda till att trovärdigheten för företaget minskar, 
någonting som beskrivs som negativ. De intervjuade, främst cheferna beskriver även vikten 
av att tänka igenom vad som ska skrivas, på vilket sätt det ska skrivas och vem eller vilka som 
ska vara avsändare.



20

”Det är ju inte skadligt på nått sätt så länge man tänker på vad man skriver. 
Man väljer ju själv vilket och hur mycket information som man lägger upp. ” 
/PA-konsult

En annan aspekt under denna kategori belyser inte bara vikten av att rätt saker kommuniceras 
och marknadsförs utan även risken om ingenting eller väldigt lite händer på de webbaserade 
sociala nätverk som Tekniska Verken finns representerade på och använder sig av. Denna 
uppfattning delas av samtliga chefer och några nyanställda. 

Man ska vara noga med valet om man ska vara med eller inte vara med på 
sociala medier på nätet. Det finns många företag som är med fast de inte 
borde vara med på Facebook. Det händer ingenting eller det händer fel 
saker. Om man inte har ambitioner att driva det i rätt riktning så kanske 
man ska stå utanför eftersom man kan göra bort sig rätt så rejält om man 
gör fel saker…” /Webbutvecklare

Att jobba med och ha ambitionen att driva arbetet med webbaserade sociala nätverk i rätt 
riktning beskrivs som viktigt. Om inte detta sker finns risken att användandet av dessa nätverk
får en icke-önskad effekt exempelvis om inga eller få uppdateringar sker eller om kritik på 
webbaserade sociala nätverk inte bemöts på ett professionellt sätt. 

Sammanfattningsvis ser respondenterna det som viktig att som företag framstå och vara 
professionell på webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Det ska 
vara genomtänkt och Tekniska Verken ska hålla en hög nivå för hur kommunikation och 
marknadsföring sker genom dessa nätverk för att attrahera potentiella arbetstagare. 
Respondenterna belyser även vikten av att som företag ha ambitionen att driva arbetet med 
webbaserade sociala nätverk i rätt riktning.    

4.3.2 Vikten av att välja rätt kanaler
De flesta chefer och några av de nyanställda talar om betydelsen av att tänka igenom vilken 
eller vilka webbaserade sociala nätverk som Tekniska Verken ska finnas med på. Att noga 
välja vilka kanaler som ska användas för att attrahera potentiell arbetskraft beskrivs som 
viktigt. Detta framkommer även under observationen som ett betydande inslag för företag att 
marknadsföra sig på webbaserade social nätverk. Ett exempel som belyser skillnaden mellan 
olika webbaserade sociala nätverk och hur de kan användas belyses nedan:

”Jag tror att vilken kanal man använder är viktigt. Till exempel Twitter 
skiljer sig ganska mycket från Facebook. Jag kan ju tycka att Twitter för ett 
företag som Tekniska Verken är ganska meningslöst men Twitter kan vara 
bra för att företag som jobbar med realtidsinformation som SJ som kan 
lägga ut olika ändringar och så väldigt snabbt.” /Webbansvarig

Respondenten beskriver att Twitter inte är lika bra för Tekniska Verken eftersom företaget 
inte arbetar med realtidsinformation i så stor utsträckning. I jämförelse med SJ sker 
förändringar på Tekniska Verken inte lika fort eller lika ofta, menar respondenten, och därför 
kan andra webbaserade sociala nätverk vara att föredra. Detta eftersom Twitter, som 
mikroblogg, i större utsträckning möjliggör för användare att snabbt uppdatera nyheter genom 
textinlägg och därför kan passa SJ bättre exempelvis för att snabbt nå ut med förändringar i 
tågtrafiken, förseningar eller inställda tåg. Respondenten ser inte dessa realtidsuppdateringar 
av ny information som nödvändigt för Tekniska Verken. 
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Vidare beskrivs vikten av att tänka igenom vilken målgrupp Tekniska Verken önskar attrahera 
och att välja rätt kanal tillika webbaserade sociala nätverk utifrån detta. En respondent 
berättar om ett exempel från Google som handlar om att rikta sig till rätt målgrupp. Google 
annonserade efter nya medarbetare på Internet och för att kunna söka tjänsten behövde du lösa 
en matematisk formel. De som inte hittade annonsen på Internet och de som inte kunde lösa 
formeln var inte intressanta och detta menar respondenten kan vara ett effektivt sätt att nå och 
attrahera den arbetskraft företaget önskar. En annan av cheferna pekade på vikten av att nå 
rätt målgrupp och uttrycker detta på följande sätt: 

”…alltså med andra ord måste man rikta sig till det segment som är syftet.
Man måste vara noga med vad som är målgruppen och vad som vi vill få ut 
av detta.” /Webbutvecklare

De flesta av respondenterna beskriver vikten av att inte endast förlita sig på webbaserade 
sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft men att dessa nätverk har en stor 
potential och bör användas parallellt med andra mer traditionella kommunikations- och 
marknadsförningskanaler såsom dagspress, radio och television. 

”Sen tror jag att man fortfarande ska annonsera i Corren och så, och i 
andra kanaler. Man kan inte bara lita på sociala medier.” /PA-konsult

Några av respondenterna menar att exempelvis reklambrev eller TV reklam kan vara en idé 
för att locka människor till de webbaserade sociala nätverk som Tekniska Verken finns 
representerade på. Detta för att även nå och attrahera personer som kanske inte skulle 
upptäcka att företaget finns på webbaserade sociala nätverk.

Sammanfattningsvis talar respondenterna, de flesta chefer och några av de nyanställda, om 
betydelsen av att tänka på vilken eller vilka webbaserade sociala nätverk som Tekniska 
Verken ska finnas med på. Att tänka igenom vilken målgrupp Tekniska Verken önskar 
attrahera beskrivs som viktigt och att välja rätt kanal tillika webbaserade sociala nätverk
utifrån detta. Dock understryker respondenterna betydelsen av att inte endast förlita sig på 
webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Detta för att nå personer 
som kanske inte skulle upptäcka att företaget finns på webbaserade sociala nätverk.

    

4.4 Två identifierade möjligheter
Nedan presenteras de två första av totalt fyra kategorier som ämnar besvara studiens sista 
frågeställning; vilka möjligheter och hinder kan identifieras utifrån respondenternas 
uppfattningar om webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Nedan 
beskrivs två identifierade möjligheter, ett antal sätt att nå massan och kategorin tvätta bort 
den gråa stämpeln. 

4.4.1 Ett antal sätt att nå massan
Respondenterna talar om att webbaserade sociala nätverk ger en stor möjlighet att nå många 
människor. Eftersom det finns många olika kanaler inom webbaserade sociala nätverk skapar 
det ännu större möjlighet att nå ut till ännu fler ”användare” någonting som respondenterna 
uppfattar vara positivt. Att webbaserade sociala nätverk har en stor potential att nå ut till 
många människor framkommer även under observationen.  
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”Det (att använda sig av webbaserade sociala nätverk för att attrahera 
potentiell arbetskraft) tror jag kan va vettigt, det tror jag. Det gäller ju att 
marknadsföra sig, företaget. Det är enklare att nå ut till alla. Smidigt.. jag 
det är väl det.”/ Nyanställd, Anders

Inom webbaserade sociala nätverk finns möjlighet för Tekniska Verken att kommunicera och 
marknadsföra företaget på olika sätt någonting många av de intervjuade, både chefer och 
nyanställda talar om. Detta kan ske exempelvis genom korta filmer, tal av chefer eller VD, 
intervjuer med anställda på Tekniska Verket och medarbetare som bloggar.

Många av respondenterna ser även en ökad möjlighet att nå ut till flera personer genom 
webbaserade sociala nätverk. Att användare i sin tur lätt kan vidarebefordra budskap till andra 
personer gör att det kan få ännu större spridning menar respondenterna.

”Fördelar är att man kan nå en större publik och folk som inte har tänk sig 
att byta jobb men som får nys om nya jobb via Facebook och så.”
/Nyanställd, Caroline

Både chefer och nyanställda talar om webbaserade sociala nätverk som en gratis 
annonseringskanal och kan även ge Tekniska Verken en möjlighet att underlätta för 
användarna och på så sätt i större utsträckning kunna attrahera potentiell arbetskraft. En 
respondent talar om att många som söker jobb har en profil på exempelvis LinkedIn och då 
skulle Tekniska Verken kunna hämta alla uppgifter därifrån istället för att arbetstagaren själv 
ska fylla i ett separat CV eller formulär på Tekniska Verkens hemsida. En annan respondent 
uttrycker fördelarna med webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft på 
följande sätt:

”Dels så går det snabbare alltså, jag tror det är billigare också. Vad kan 
det va mer.. ja, det är just det, snabbt, billigt och större spridning, tre bra 
grejer kan jag tänka mig.” /Nyanställd, David

Sammanfattningsvis talar respondenterna om att webbaserade sociala nätverk är ett enkelt, 
snabbt och billigt sätt att nå ut till en stor målgrupp och därigenom skapa en möjlighet att 
attrahera potentiell arbetskraft.

4.4.2 Tvätta bort den gråa stämpeln
Webbaserade sociala nätverk beskrivs som en möjlighet för att sprida Tekniska Verkens 
varumärke och respondenterna talar även om vikten av att göra detsamma. Det kan innefatta 
att kommunicera och marknadsföra exempel från företagets verksamhet för att sprida en 
positiv bild av företaget och därmed skapa goodwill och en positiv association till Tekniska 
Verken och varumärket. Detta exemplifieras nedan.

”Kanske hade jag en förutfattad mening om att det skulle vara väldigt 
ålderdomligt här, man går och gäspar i korridoren på ett kommunalägt 
bolag men så är det ju inte riktigt va. Det är ju tvärtom.” /Nyanställd, Bertil

Respondenterna talar om att det finns förutfattade meningar om hur det är att arbeta på 
Tekniska Verken, inte alltid så positiva tankar. Företaget har mycket att vinna på att istället 
informera och skapa en positiv bild av detsamma för att locka främst yngre till Tekniska 
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Verken. Detta kan exempelvis ske genom att lyfta fram medarbetare och låter de berätta om 
sin vardag på Teknisk Verken. Respondenterna menar att detta är en möjlighet att attrahera 
potentiell arbetskraft.

”Både de som kommer på praktik och nyanställda blir nog ganska 
förvånade när man kommet hit till Tekniska Verken eftersom man ibland 
uppfattar det som mer spännande och intressantare än vad man trodde till 
en början eftersom det är ett kommunalt bolag med kanske lite grå stämpel 
på sig. Det är något man kan använda sociala medier till att sprida en 
annan bild av företaget som ett drivet företag över huvud taget.”  
/Nyanställd, Anders

Att webbaserade sociala nätverk inte har någon begränsad geografisk spridning till skillnad 
från Tekniska Verkens tjänster talar en respondent om. Vidare diskuterar denne att arbetskraft 
inte heller är geografiskt begränsad utan att personer kan flytta dit arbete finns och 
respondenten ser därför att webbaserade sociala nätverk är ett intressant verktyg för att sprida 
Tekniska Verken som varumärke och som arbetsgivare.

Sammanfattningsvis så talar respondenterna om möjligheten att genom webbaserade sociala 
nätverk föra bort förutfattade meningar, skapa och sprida en mer positiv bild av Tekniska 
Verken som arbetsgivare och därmed en möjlighet att attrahera potentiell arbetskraft.

4.5 Två identifierade hinder
Här presenteras de två sista kategorierna, två-vägs-kommunikation efterlyses och rekyl.
Dessa kategorier är identifierade hinder och besvarar, tillsammans med de tidigare 
identifierade möjligheterna, studiens sista frågeställning; vilka möjligheter och hinder kan 
identifieras utifrån respondenternas uppfattningar om webbaserade sociala nätverk för att 
attrahera potentiell arbetskraft.

4.5.1 Två-vägs-kommunikation efterlyses
Respondenterna talar om svårigheter att skapa dialog på webbaserade sociala nätverk, 
någonting som även i viss mån belystes under observationen. Tekniska Verkens önskan och 
strävan är att en två-vägs-kommunikation ska kunna ske, att företaget kommunicerar med, 
och får feedback från användarna. I nuläget upplevs Tekniska Verkens närvaro på 
webbaserade sociala nätverk mer som en envägskommunikation, där företaget informerar, 
kommunicerar och marknadsför men utan någon större interaktion med potentiell arbetskraft. 

”Att få igång en dialog med målgruppen är den stora utmaningen. Vi ska 
inte bara prata om hur bra vi är och fördelarna med att jobba hos oss utan 
vi vill självklart ha en dialog med våra målgrupper och få igång en 
diskussion.” /Pressansvarig

Det talas om en svårighet att skapa aktivitet på de webbaserade sociala nätverk och många 
anser att Tekniska Verken har en del att arbeta med för att nå dit de vill och i större 
utsträckning kunna ha nytta av webbaserade sociala nätverk. Att skapa aktivitet tar tid och 
många menar att tiden är en knapp resurs eftersom det krävs kontinuerlig närvaro och 
uppdatering för att fånga och behålla användarnas intresse och därmed kunna bidra till att 
attrahera potentiell arbetskraft. 
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”Jag var skeptisk i början men nu är jag inne (på Facebook) nån gång i 
veckan och tittar” /Nyanställd, David

Flertalet av de nyanställda beskriver att webbaserade sociala närverk kan uppfattas som 
otillgängligt och ointressant. Det framkommer att även okunskap hos användarna, särskild 
bland de äldre kan vara en annan orsak till svårigheterna med att skapa en dialog. Alla har inte 
tillgång till Internet eller kunskap om hur det kan användas menar respondenterna. 

”Jag är ju för det klassiska, det gamla. Jag gillar tidningen, att få läsa där.
/…/ Det är det roligare att läsa det i en tidning än att titta på en skärm, en 
dator. ” /Nyanställd, Anders

Uppfattningar hos respondenterna, i första hand hos de nyanställda, är att en del människor 
inte har något intresse att vara närvarande i webbaserade sociala nätverk utan tar hellre del av, 
och till sig information från andra kanaler. Detta kan utgöra ett hinder för att nå potentiell 
arbetskraft genom dessa nätverk. Några av de nyanställda upplever att det kan kännas oseriöst 
att exempelvis söka jobb på Facebook. Dock diskuterar de att det är mer accepterat idag än 
när webbaserade sociala nätverk var väldigt nytt.

”Det är väl mer okej nu när sociala medier har varit med ett tag. Till en 
början kanske jag tyckte att det var lite mer oseriöst.” /Nyanställd, Caroline

Flertalet av cheferna diskuterar svårigheten att få en personlig kontakt via webbaserade 
sociala nätverk. En respondent jämför de med att stå i en monter där besökarna får en 
personlig kontakt och direkt kan ställa frågor. Respondenten menar att ett sådant möte kan 
vara värt mycket och vara väldigt viktigt för att kunna få en känsla för Tekniska Verken. Det 
kan vara svårare att få den magkänslan, att företaget välkomnar ny arbetskraft, via 
webbaserade sociala nätverk. Ovanstående uppfattas hos några av respondenterna som 
ytterligare en anledning till varför det kan vara svårt att skapa en två-vägs-kommunikation.

Sammanfattningsvis belyser respondenterna svårigheten att skapa en dialog på webbaserade 
sociala nätverk. Det framkommer även svårigheter att skapa aktivitet på nätverken samt att 
personer kan uppfatta nätverken som otillgänglig eller ointressant. Respondenterna, i första 
hand de nyanställda, menar att en del människor hellre tar del av information från andra 
kanaler vilket kan utgöra ett hinder för att nå potentiell arbetskraft genom webbaserade 
sociala nätverk. Till sist belyser respondenterna problemet att få en personlig kontakt via 
dessa nätverk i jämförelse med ett möte vid en monter där besökarna direkt kan ställa frågor.    

4.5.2 Rekyl
Både nyanställda och chefer uppfattar att det kan bli för mycket med allting som handlar om 
webbaserade sociala nätverk. Att användarna slutar använda webbaserade sociala nätverk 
uppfattas hos några av respondenterna som ett hinder för att kunna attrahera potentiell 
arbetskraft genom dessa medier. En risk både nyanställda och chefer uppfattar är att personer 
inte längre mäktar med och därför väljer att exempelvis stänga sina Facebook-konton. En 
respondent har själv gjort just detta.
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”Facebook har jag bara använt privat- men nu har jag gått ur, det blev så 
mycket, att svara på och inbjudningar och... Jag orkar inte med! ” 
/Nyanställd, Bertil

Vidare uppfattar flertalet respondenter, främst cheferna, att det finns många olika 
webbaserade sociala nätverk. Detta kan enligt dem vara en anledning till att det blir för 
mycket och att användarna väljer att inte ta del av information på webbaserade sociala nätverk. 
Det i sin tur kan vara ett hinder för att kunna attrahera potentiell arbetskraft.

”Nackdelarna är att vi till slut kanske drunknar i ett jättebrus av sociala 
medier, det kan man känna farhågor för ibland. Det kan säkert till och med 
leda till att ungdomarna backar ur och det blir som en rekyl. Det är vi 
definitivt inte i närheten av idag men i takt med ett ökat intresse för sociala 
medier finns risken. Förhoppningsvis blir det en självsanering inom sociala 
medier med koncentration på några få eftersom det är omöjligt att finnas 
med överallt”. /Pressansvarig

Respondenterna kan se att webbaserade sociala nätverk kan vara, och i ännu större 
utsträckning riskerar att bli en reklamkanal och att exempelvis Facebook tappar användare då 
reklam uppfattas ta en allt större plats på sidan. Detta framkommer även under observationen 
som en risk. Om detta leder till att färre personer använder sig av webbaserade sociala nätverk 
kan detta kan vara ett hinder för att kunna attrahera potentiell arbetskraft. De flesta cheferna 
och ett fåtal nyanställda uppfattar att det är en risk att Tekniska Verken försvinner bland alla 
andra som vill synas i webbaserade sociala nätverk. 

”Att Tekniska Verken har uppdaterat sin status ser jag ibland på Facebook 
men det har ju all mina 370 vänner också gjort. Så det är ju lätt o bli en i 
mängden. Jag tror att det finns mycket som går förbi för att det är så himla 
mycket.” /PA-konsult

Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna att ett hinder för att attrahera potentiell 
arbetskraft genom sociala nätverk kan vara, och i framtiden i ännu större utsträckning bli, att 
användarna flyr från dessa nätverk. Anledningarna kan vara att det blir för mycket på grund 
av många olika kanaler eller svårighet att nå ut med budskapet i webbaserade sociala nätverk
där många vill synas.
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5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras först resultaten och sedan metoden. Därefter presenteras studiens 
slutsatser och slutligen ges förslag på fortsatt forskning.

5.1 Resultatdiskussion
Nedan diskuteras studiens resultat mot bakgrund av den referensram som presenteras i 
kapitel två. Resultatdiskussionen följer samma disposition som resultatet med en skillnad; att 
studiens första frågeställning behandlas under inledande diskussion. Därefter följer 
kategorierna, på samma sätt som i resultatdelen, som besvarar studiens andra frågeställning 
om förutsättningar och avslutningsvis den sista frågeställningen som handlar om möjligheter 
och hinder.

5.1.1 Inledande diskussion
Att hänga med i utvecklingen och inte komma efter uppfattar flertalet av respondenterna vara 
viktigt när det handlar om att Tekniska Verken ska synas som en framtida attraktiv 
arbetsgivare på webbaserade sociala nätverk. Att inte vara med på webbaserade sociala 
nätverk kan innebära att Tekniska Verken förlorar komptent arbetskraft som väljer att arbeta 
för andra företag. 

Boyd och Ellison (2007) menar att många användare idag attraheras av olika typer av 
webbaserade sociala nätverk. Att marknadsföra sig på Internet har därför blivit ett självklart 
led i utvecklingen eftersom företag och organisationer vill synas där människor finns 
(Meadows-Klue, 2008). Det finns således starka argument för Tekniska Verket att synas på 
webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Vi anser att det förefaller 
som nödvändigt för företag att idag använda dessa nätverk som utgör en mer modern 
kommunikations- och marknadsföringskanal. 

Behovet av att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare har även fått en ökad betydelse 
bland företag i en allt mer kunskapsbaserad ekonomi där kompetent arbetskraft är en knapp 
resurs (Erwing et al, 2002). Därför kan vi, liksom flertalet respondenter, se ytterligare ett 
argument för att Tekniska Verken ska använda webbaserade sociala nätverk för att 
marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Eftersom webbaserade sociala nätverk idag 
attraherar miljoner användare (Boyd & Ellison, 2007) kan vi se att de utgör en bra kanal för 
Tekniska Verken att marknadsföra sig via.

Flera av respondenterna menar att användning av webbaserade sociala nätverk är ett bra sätt 
för att skapa en medvetenhet om Tekniska Verkens verksamhet och om företaget som
arbetsgivare. Genom att föra fram olika aspekter inom företaget såsom karriärmöjligheter och 
företagets tekniska kompetens framhävs Tekniska Verken ännu tydligare som en attraktiv 
arbetsgivare anser både chefer och nyanställda.

Backhaus och Tikoo (2004) menar att ett företags attraktionskraft som arbetsgivare ökar om 
företaget lyckas förmedla och leva upp till omgivningens önskade attribut. Speciellt viktigt är 
förmågan att skapa associationer till omgivningen. Associationerna utgör i sin tur individernas 
tankar och uppfattningar om ett företag menar författarna. I enlighet med Backhaus och 
Tikoos (2004) forskning så kan vi utifrån denna studies resultat se ett samband mellan de 



27

associationer ett företag genererar till sin omgivning och huruvida företaget är attraktiv som 
arbetsgivare. Detta belyses bland nyanställda men främst bland chefer som menar att det finns 
en potential i att använda webbaserade sociala nätverk för att försöka skapa ett medvetande i
omgivningen. Här kan vi se att associationsskapandet utgör en central roll i syfte att attrahera 
potentiell arbetskraft till Tekniska Verken. 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att exempelvis utifrån de associationer som finns kring ett 
företag skapas en bild av företagets image. Imagen består i sin tur enligt författarna av 
funktionella fördelar såsom lön och arbetstider men även symboliska fördelar som exempelvis 
hur prestigefullt det är att vara anställd inom företaget. Användandet av symboliska fördelar 
är speciellt viktigt för företagets image anser Backhaus och Tikoo (2004). Detta påpekar även 
Elliott och Wattanhausuwan (1998) i sina studier inom området. 

Med hänsyn till ovanstående resonemang menar vi att Tekniska Verken skapar associationer 
genom att föra fram olika funktionella och symboliska fördelar för att attrahera potentiell 
arbetskraft. Detta gör företaget genom kanalen webbaserade sociala nätverk. Respondenterna 
nämner företagets tekniska kompetens och möjligheter till utveckling som fördelar vilket vi i 
likhet med Backhaus och Tikoo (2004) betraktar som symboliska. Dessa symboliska fördelar 
kan vi, liksom Backhaus och Tikoo (2004), se vara viktiga att föra fram för att Tekniska 
Verken ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

5.2 Två förutsättningar
De två kategorierna som diskuteras nedan tillhör studiens andra frågeställning; vad uppfattar 
chefer respektive nyanställda vara viktiga förutsättningar för employer branding genom 
webbaserade sociala nätverk?

5.2.1 Ett professionellt förhållningssätt
Både chefer och nyanställda uppfattar att det är viktig att Tekniska Verken är professionella
på webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. Detta inkluderar att 
företaget ska ha ett genomtänkt budskap och generellt ha en hög nivå på hur kommunikation 
och marknadsföring sker. Resultatet visar även på vikten av att tänka igenom vad som skrivs, 
hur det ska skrivas och vem eller vilka som ska vara avsändare.        

Respondenternas uppfattningar ligger i linje med de kommunikationsteorier som presenteras i 
referensramen. Shannon och Weaver (1949) identifierar en problemnivå vid kommunikation i 
sin studie som belyser mottagarens tolkning och förståelse för kommunikation och hur väl 
detta är förenligt med sändarens ursprungliga syfte. Författarna menar att individer förstår och 
tolkar budskap olika och detta kan leda till att mottagaren tolkar budskapet fel. Av denna 
anledning är det viktigt att som sändare vara tydlig med sitt budskap anser författarna.                                       

Shannon och Weavers (1949) forskning visar tydligt kommunikationsprocessens sköra tråd 
när det gäller mottagarens förståelse av sändarens budskap på ett ändamålsenligt sätt. Att vara 
medveten om att mottagaren kan uppfatta kommunikation annorlunda utgör således ett 
incitament för sändaren att göra budskapet tydligt för att minska risken att missförstånd 
uppkommer. Falkheimer (2001) nyanserar Shannon och Weavers (1949) tankegång och 
menar att tolkning av information alltid är beroende av tolkarens förståelse och sammanhang. 
Information om sådant som vi känner till sedan tidigare har därför individer betydligt lättare 
att ta till sig anser författaren. Falkheimers (2001) resonemang belyser därför att det är viktig 
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att mottagaren har en förförståelse och kompetens inom ämnet för att tillgodogöra sig 
informationen på ett ändamålsenligt sätt.  

Betydelsen att vara extra tydlig i sin kommunikation till potentiella arbetstagare genom 
webbaserade sociala nätverk är således viktigt för Tekniska Verken i egenskap av sändare. 
Detta för att få mottagaren att förstå kommunikationen på ett ändamålsenligt sätt. För 
Tekniska Verkens del kan ett tydligare budskap exempelvis kunna utgöra olika former, stilar 
och strukturer som potentiella arbetstagare känner till såsom att anpassa sin marknadsföring 
som arbetsgivare till personer som har ett visst intresse och kunskap som ligger i linje med 
företaget.       

Ett annat resonemang inom kommunikationsområdet för Lasswell (1948) som bland annat 
menar att ett och samma budskap kan uppfattas olika beroende på vem som säger vad. 
Författaren nämner att beroende på vem som förmedlar budskapet så skapas olika tankar och 
associationer hos mottagaren som påverkar denne.

Ovanstående är märkbart och i linje med respondenternas uppfattningar då de nämner vikten 
av framförallt vem som förmedlar budskapet. Detta eftersom människor får associationer av 
den som sänder budskapet och på så sätt påverkar hur individen uppfattar budskapet enligt 
Lasswell (1948). Det finns med andra ord betydelse för sändaren i detta fall Tekniska Verket 
att tänka på att människor uppfattar kommunikation olika beroende på vem som 
kommunicerar i egenskap av sändare. Om Tekniska Verken väljer en sändare, exempelvis 
någon som har en viss kunskap eller ett visst inflytande så anser vi, utifrån Lasswells (1948) 
teori att en möjlighet finns att positiva associationer skapas. Detta kan i sin tur göra Tekniska 
Verken mer attraktiva som arbetsgivare.

Respondenterna anser även att det är viktigt att som företag ha ambitionen att driva arbetet 
med webbaserade sociala nätverk i rätt riktning i syfte att marknadsföra sig som en attraktiv 
arbetsgivare. Det är viktigt med en genomtänkt marknadsföring eftersom konsekvensen kan 
bli att användandet av dessa medier får en icke-önskad effekt som kan relateras till att lite 
eller ingenting händer på de webbaserade sociala nätverk där företaget finns representerat. 

Zimmermann (2000) menar att noggrannheten i hur informationen presenteras på 
webbaserade sociala nätverk är av betydelse.  Han belyser vikten av en målmedvetenhet och 
engagemang på dessa nätverk när det gäller att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. 
Detta för att undvika att nätverksanvändare tillika potentiella arbetstagare betraktar Tekniska 
Verkets information som opålitlig och betydelselös, någonting som vi, utifrån Zimmermanns 
(2000) teorier, kan leda till att företagets attraktionskraft som arbetsgivare minskar. Även 
Misner och Devine (1999) betonar vikten av att företag presenterar pålitlig och betydelsefull 
information på webbaserade sociala nätverk. Utifrån deras teori kan en konsekvens för 
Tekniska Verken, om inte bra och uppdaterad information presenteras, att förtaget exponeras 
negativt på webbaserade sociala nätverk. Detta eftersom nätverksanvändare, tillika potentiella 
arbetstagare, enligt Misner och Devine (1999) är benägna att sprida sådan information som de 
upplever som dålig till andra användare i nätverket.      

Respondenterna, främst cheferna men även ett fåtal nyanställda, uppfattar även vikten av att 
bemöta kritik på webbaserade sociala nätverk på ett professionellt sätt. Wellman et al (1996) 
ser det som viktigt att som företag använda webbaserade sociala nätverk som en fungerande 
feedbackkanal för att på så sätt fånga omgivningens reaktioner och tankar. Detta kan enligt 
författarna leda till en möjlighet för exempelvis företag att effektivisera sin taktik när det 
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gäller att påverka användare inom webbaserade sociala nätverk. Utifrån Wellman (1996) kan 
vi se betydelsen för Tekniska Verken att vara lyhörda på webbaserade sociala nätverk. Genom 
att lyssna på och ta till sig av hur användare, och därmed potentiella arbetstagare, reagerar på 
den information som Tekniska Verken presenterar genom nätverken kan vi se att företaget 
kan öka sina möjligheter att framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

5.2.2 Vikten av att välja rätt kanaler
Enligt flera intervjuade chefer och nyanställda är det viktigt att tänka igenom vilken eller 
vilka webbaserade sociala nätverk som Tekniska Verken ska finnas med på. Även Lasswell 
(1948) betonar att valet av en adekvat kommunikationskanal är betydande för att få en 
slagkraftig kommunikation. Att välja en kanal som lyckas förmedla information till 
mottagaren på ett enkelt och lättförståligt sätt är att föredra menar författaren. Även 
Zimmermann (2000) poängterar vikten av att noga välja genom vilka kanaler eller på vilka 
forum information ska spridas. 

Ovanstående betonar nödvändigheten att välja en kanal för kommunikation och 
marknadsföring som är lämplig för att budskapet ska nå mottagaren på ett enkelt och 
lättförståligt sätt så att inga missförstånd uppkommer. 

Enligt Boyd & Ellison (2007) varierar webbaserade sociala nätverk utifrån till vilken grad de 
erbjuder informations- och kommunikationsverktyg såsom mobilanslutning, bloggar och 
möjligheter att lägga upp fotografier och video. Utifrån detta menar vi att en idé kan vara att 
Tekniska Verken gör en bedömning huruvida dessa varierande funktioner är nödvändiga för 
att attrahera morgondagens arbetskraft. Det finns idag hundratals sociala nätverk på Internet 
med olika tekniska attribut som riktar sig till människors många olika intressen menar Boyd 
och Ellison (2007). Att hitta ett nätverk där ett intresse och engagemang finns för Tekniska 
Verkens verksamhet kan vi därför se vara viktigt för att företaget ska framstå som en attraktiv 
arbetsgivare. 

Vidare beskriver respondenterna vikten av att tänka igenom vilken målgrupp Tekniska
Verken önskar att nå och attrahera och att utifrån detta välja rätt kanal i djungeln av 
webbaserade sociala nätverk. Lasswell (1948) nämner att sändaren ska anpassa 
kommunikationskanalen till den målgrupp som sändaren vill rikta sig till. Keller och Kotler 
(2006) poängterar vikten av att som företag noggrant fundera över vilken kanal som ska väljas
vid förmedling av budskap för att nå ett visst segment. Det handlar om att identifiera vilken 
målgruppen företaget vill rikta sig till och välja lämplig kanal utifrån detta menar författarna.

Med avseende till ovanstående gör vi en tolkning att det kan vara av betydelse för Tekniska 
Verken att noggrant välja kanaler för att sprida sitt budskap som attraktiv arbetsgivare.
Hänsyn bör även tas till vilket segment företaget vill rikta sig till anser vi. Keller och Kotler 
(2006) nämner exempelvis den så kallade generation Y, personer födda mellan 1977 och 1994, 
som är en generation som utgör en betydande del av dem som befinner sig på webbaserade 
sociala nätverk. Därför skulle webbaserade sociala nätverk kunna utgöra en kanal för 
Tekniska Verken i syfte att attrahera en yngre generation av potentiella arbetstagare. Med 
samma resonemang skulle man även kunna tänka sig att identifiera olika nätverk på Internet 
som utgörs av speciella målgrupper som Tekniska Verken anser lämpliga och därefter anpassa 
sin marknadsföring som en attraktiv arbetsgivare till dessa nätverk.  
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5.3 Två identifierade möjligheter
Nedan diskuteras de två kategorierna som handlar om identifierade möjligheter vilket är en 
del av studiens sista frågeställning; vilka möjligheter och hinder kan identifieras utifrån 
respondenternas uppfattningar om webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell 
arbetskraft.

5.3.1 Ett antal sätt att nå massan
Både nyanställda och chefer uppfattar att webbaserade sociala nätverk ger en stor möjlighet 
att nå många människor, detta på ett snabbt, billigt och enkelt sätt. Eftersom det finns många 
olika kanaler inom webbaserade sociala nätverk skapar det ännu större möjlighet att nå ut till 
ännu fler användare någonting som respondenterna uppfattar är positivt. Vi kan här dra 
paralleller till Subramani och Rajagopalan (2003) som nämner att nätverk på webben tillåter 
en större mängd människor att vara anslutna till informationen och spridningen av den vilket 
kan leda till att många människor påverkas i allt högre grad. Även Domingos (2002) 
understryker detta och menar att möjligheten att nå ut till många är stor. 

Även vi kan se en stor möjlighet för Tekniska Verken att attrahera potentiell arbetskraft på 
webbaserade sociala nätverk. Detta eftersom företaget, genom bland annat 
informationsspridning, kan nå ut till en stor publik. Att Tekniska Verken väljer att 
marknadsföra sig som arbetsgivare på webbaserade sociala nätverk kan vi sålunda se som ett 
naturligt steg för företaget. Vidare kan vi se möjlighet för företag att dra nytta av att fler 
människor finns på webbaserade sociala nätverk och därmed har tillgång till information om 
dem. Detta ser vi kan innebära en stor genomslagskraft för Tekniska Verken när det gäller att 
synas som arbetsgivare och därigenom attrahera morgondagens arbetskraft. 

Många nyanställda och samtliga chefer talar om webbaserade sociala nätverk som en gratis
annonseringskanal. Detta uppfattar de kan vara en möjlighet för Tekniska Verken att i större 
utsträckning kunna attrahera potentiell arbetskraft. Richardson och Domingos (2002) menar 
att företag kan se informationsspridning på webbaserade sociala nätverk som en ekonomisk 
vining eftersom redan uppbyggda befintliga nätverk används. Att marknadsföra sig som 
arbetsgivare på webbaserade sociala nätverk kan vi således se utgöra en möjlighet i 
ekonomisk synpunkt för Tekniska Verken. 

Respondenterna förefaller även uppfatta webbaserade sociala nätverk som enkelt att använda. 
Subramani och Rajagopalan (2003) menar att nätverksanvändare tycker att det är smidigt att 
använda webbaserade sociala nätverk för att sprida information. Vidare menar författarna att
detta utgör ett incitament för personer att vidarebefordra information som är relevant till andra 
användare av webbaserade sociala nätverk. Utifrån detta kan vi se ytterligare en möjlighet för 
Tekniska Verken att marknadsföra sig på webbaserade sociala nätverk eftersom potentiella 
arbetstagare kan se det som enkelt och bekvämt att använda sig av dessa nätverk. Detta skulle 
även kunna innebära att Tekniska Verken får en kraftig exponering på webbaserade sociala 
nätverk eftersom enkelheten att föra information vidare skapar incitament för användarna att
göra just detta till andra personer i sina nätverk.

I ett kommunikationsperspektiv så menar Shannon och Weaver (1949) att mottagaren 
påverkas olika stark beroende på vilka sinnen som budskapet tilltalar. Detta innebär att 
budskapet kan få olika effekt på mottagaren beroende på vilka sinnen, exempelvis hörsel och 
syn, som denne använder. Med hänsyn till Shannon och Weavers (1949) forskning så kan vi 
se en möjlig konsekvens att mottagaren får en bättre uppfattning av ett budskap som i sin tur 
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kan leda till ett ökat intresse för företaget som en potentiell framtida arbetsgivare. Detta
eftersom mottagaren med hjälp av olika sinnen, såsom syn och hörsel i detta fall, skapar sig 
en bättre uppfattning som kan bidra till ett större intresse för företaget. Det leder i sin tur till 
ett incitament för att föra vidare exempelvis information till andra som på så sätt underlättar 
informationsspridningen mellan nätverksanvändare. Att använda funktioner såsom webb-TV
på webbaserade sociala nätverk kan vi, utifrån teorierna och resultatet, se kan öka Tekniska 
Verkens förmåga att framstå som en attraktiv arbetsgivare.     
               

5.3.2 Tvätta bort den gråa stämpeln
Respondenterna talar om möjligheten att genom webbaserade sociala nätverk föra bort 
förutfattade meningar om Tekniska Verken samt skapa och sprida en mer positiv bild av 
företaget som arbetsgivare. Backhaus och Tikoo (2004) menar att företagets förmåga att 
differentiera sitt varumärke gentemot sina konkurrenter är avgörande för att på så sätt kunna
attrahera potentiell arbetskraft. Därför gäller det att klargöra företagets unika aspekter menar 
Barrow och Mosley (2005). När allt fler människor idag befinner sig på webbaserade sociala 
nätverk (Meadows-Klue, 2008) kan vi se att det kan utgöra en stor möjlighet för Tekniska 
Verken när gäller att föra fram företagets unika aspekter på webbaserade sociala nätverk för 
att på så sätt framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare uppfattar de intervjuade att Tekniska Verken bör kommunicera och marknadsföra 
exempel från företagets verksamhet för att sprida en positiv bild av företaget och därmed 
skapa goodwill och en positiv association till Tekniska Verken och varumärket. Ett sätt för 
företaget att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare och föra fram sina unika aspekter 
är enligt Backhaus och Tikoo (2004) att framhäva de externa associationer som företaget 
genererar. Associationerna handlar om de uppfattningar och tankar omgivningen har om ett 
företag och dessa associationer anser författarna vara av yttersta vikt för företaget eftersom de 
kan vara svåra att påverka eller arbeta bort när de väl har skapats. Utifrån de associationer 
som finns kring ett företag skapas i sin tur en bild av företagets image som påverkar om 
företaget uppfattas attraktivt eller inte, som en potentiell framtida arbetsgivare (Backhaus och 
Tikoo, 2004).          

Vi kan se att de associationer som Tekniska Verken genererar till omgivningen är en 
betydande del för företaget i att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vidare kan vi tro att 
användningen av webbaserade sociala nätverk blir alltmer populär och viktig för att skapa 
positiva associationer till potentiella arbetstagare och kan därför vara någonting som Tekniska 
Verken kan sträva efter. Det skulle kunna innebära att Tekniska Verken väljer att driva en 
kampanj på webbaserade sociala nätverk som belyser Tekniska Verken som en modern och 
innovativ arbetsgivare för att på så sätt skapa associationer som en modern arbetsgivare anser 
vi. Vi tycker att det är viktigt för Tekniska Verken att undersöka vad de personer företaget
önskar attrahera söker efter hos en framtida arbetsgivare. Om denna vetskap redan finns hos 
Tekniska Verken anser vi företaget kan använda detta för att marknadsföra det som 
arbetstagarna önskar. Det är enligt oss ingen mening att lyfta fram associationer om ett 
innovativt företag som tekniskt ligger i framkant om det är viktigare för morgondagens 
arbetskraft med hög lön och trygghet.

Några av respondenterna nämner att Tekniska Verken försöker att sprida en bild av företagets 
verksamhet genom praktikbloggar där praktikanterna skriver om sitt dagliga arbete. Backhaus 
och Tikoo (2004) menar att genom att individer internt på företaget representerar företaget 
utåt så skapas associationer hos omgivningen som påverkar företagets attraktionskraft. Detta 
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eftersom de arbetssökande försöker identifiera sig med företaget och de som arbetar där enligt 
författarna. Vi kan utifrån Backhaus och Tikoos (2004) tankegångar se att praktikbloggar kan 
utgöra en stor möjlighet för Tekniska Verken. De använder sig av medarbetare internt på 
företaget för att marknadsföra företaget som en attraktiv arbetsgivare. Vi kan se att 
associationer på detta sätt kan skapas som belyser företagets verksamhet som exempelvis 
intressant och spännande. Genom bloggarna kan vi även se att potentiella medarbetare kan 
skapa sig en bild av de personer som bloggar, någonting som i sin tur ger associationer till 
Tekniska Verken och kan medverka till att attrahera arbetskraft.

5.4 Två identifierade hinder
Här diskuteras de två identifierade hindren vilka tillhör frågeställning tre; vilka möjligheter 
och hinder kan identifieras utifrån respondenternas uppfattningar om webbaserade sociala 
nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft.

5.4.1 Två vägs kommunikation efterlyses
Respondenterna talar om svårigheter att skapa dialog på webbaserade sociala nätverk. 
Tekniska Verkens önskan och strävan är att en två-vägs-kommunikation ska kunna ske, att 
företaget kommunicerar med, och får feedback från användarna. I nuläget upplevs Tekniska 
Verkens närvaro på webbaserade sociala nätverk mer som en envägskommunikation, där 
företaget informerar, kommunicerar och marknadsför men utan någon större interaktion med 
potentiell arbetskraft.

Enligt Shannon och Weaver (1949) så finns det en faktor som kan störa kommunikationen 
mellan två parter. Detta benämner författarna som brus vilket innefattar allt som stör eller 
tillkommer under kommunikationsprocessen och som inte avsetts av sändaren. Shannon och 
Weaver (1949) anser att det som sändare är viktigt att ta hänsyn till brus och vad som kan 
störa mottagaren för att på så sätt öka möjligheterna till att denne uppfattar budskapet på det 
avsedda sättet. Detta betonar även Falkheimer (2001). 

Med hänsyn till ovanstående så kan vi tro att det kan finnas hinder i 
kommunikationsprocessen som gör att Tekniska Verken i egenskap av sändare inte når fram 
med sitt budskap att attrahera mottagaren till företaget. Detta kan förhindra en dialog mellan 
parterna och vi kan utifrån Shannon och Weaver (1949) se att det kan bero på ett allt för stort 
informationsutbud eller mycket irrelevant information, någonting som kan upplevas som ett 
störande moment i kommunikationsprocessen. Utifrån teorin kan vi se vikten av att sändaren 
måste ta reda på vad som kan störa mottagaren när det gäller för denne att uppfatta budskap 
på det avsedda sättet. För Tekniska Verkens del skulle det kunna innebära att använda 
webbaserade sociala nätverk som är mer avgränsade mot exempelvis massreklam anser vi. På 
så sätt tror vi att företagets möjlighet att skapa en dialog med mottagaren ökar och därmed 
även möjligheten att attrahera denne till företaget.

5.4.2 Rekyl
Enligt respondenterna uppfattas ett hinder för att attrahera potentiell arbetskraft genom sociala 
nätverk vara att användarna flyr från webbaserade sociala nätverk. Resultatet tyder på att detta 
kan utgöra ett ännu större hinder i framtiden eftersom antalet webbaserade sociala nätverk
uppfattas öka. Anledningarna kan vara att det blir för mycket på grund av många olika kanaler 
eller svårigheter att nå ut med burskapet i webbaserade sociala nätverk där många vill synas. 



33

Shannon och Weaver (1949) menar att det finns moment i kommunikationen som påverkar 
densamme, författarna benämner detta som brus. Utifrån denna teori skulle vi kunna se denna 
djungel av kanaler som respondenterna uppfattar som brus eftersom det upplevs som ett 
störande moment i kommunikationsprocessen som inte är avsedd av sändaren tillika Tekniska 
Verken. Utifrån samma teori kan vi föra ett liknande resonemang och benämna alla de aktörer 
som befinner sig på webbaserade sociala nätverk som konkurrerar om uppmärksamheten som 
brus. Vi kan se det ökade informationsflödet som de många kanaler och aktörer för med sig 
som ett konstant brus eftersom det försvårar situationen för dem som arbetar med att förmedla 
budskap. 

Utifrån Shannon och Weaver (1949) kan således brus utgöra ett hinder för Tekniska Verken 
när det gäller för företaget att attrahera potentiell arbetskraft genom webbaserade sociala 
nätverk. Falkheimer (2001) nämner exempelvis att en professionell kommunikatör måste ta 
hänsyn till vad som kan störa mottagaren och anpassa sin överföring och sitt budskap efter de 
förutsättningar som råder.

Keller och Kotler (2006) ger en intressant synpunkt som kan hänföras till brus och de menar 
att det finns en risk för att information och budskap blir förvrängt i olika led inom nätverken 
så att budskapet får en annan innebörd än vad som initialt var syftet. Eftersom att det är 
nätverksanvändarna som sprider informationen så bestämmer de även vilken sorts information 
som ska spridas menar författarna. Vi kan emellertid tänka oss att brus får mottagaren att 
uppfatta budskapet fel och förvränga budskapets egentliga syfte. Utifrån ovanstående 
resonemang så kan det vara svårt för Tekniska Verken att attrahera potentiell arbetskraft 
genom webbaserade sociala nätverk eftersom risken finns att mottagare uppfattar budskapet 
felaktigt. 
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5.5 Metoddiskussion
I detta avsnitt förs en kritisk reflektion av tillvägagångssättet under arbetsprocessen med 
denna studie. En diskussion om metodologiska val, urval, insamling samt bearbetning och 
analys av data förs. Etiska överväganden och kvalitetsvärdering behandlas sist i avsnittet. 

5.5.1 Val av metod
Att ha öppna intervjuguider och låta kategorierna växa fram utifrån respondenternas svar 
ansåg vi vara värdefullt då detta gav en möjlighet att inte endast bekräfta tidigare forskning. 
Vi kan även se en styrka i att ha använt oss av triangulering, att intervjua både x och y samt 
genomföra en observation för att få flera perspektiv. Det hade varit intressant att intervjua 
eller observera ytterligare personer men detta valdes bort på grund av den begränsade 
tidsramen. 

Vi är medvetna om att vi har en förförståelse och att denna kan ha påverkat hur vi exempelvis 
analyserat det insamlade materialet. Dock har vi försökt att i möjligaste mån medvetandegöra 
vår förförståelse, någonting Uljens (1989) anser vara det enda sättet att handskas med 
densamme. Under arbetet med denna studie har vi även ifrågasätt oss själva liksom den andre 
uppsatsförfattaren och har diskuterat alternativa tolkningar. Detta tillsammans med 
kontinuerlig reflektion anser vi ha kunnat bidra till en ökad kvalitet på studien. 

5.5.2 Urval
Vi anser att urvalskriterierna för de nyanställda är lämpliga med hänsyn till syftet. Att även 
intervjua och observera personer som har erfarenhet av arbete med employer branding 
och/eller webbaserade sociala nätverk anser vi har bidragit till ökad kvalitet på studien genom 
att få erfarna personers uppfattningar om webbaserade sociala nätverk som verktyg för att 
attrahera potentiell arbetskraft. 

Valet att låta vår kontaktperson utse personer som i sin tur gav oss namn och kontaktuppgifter 
till nyanställda kan diskuteras eftersom vi inte kan garantera att personer med en viss 
uppfattning valdes ut. Dock kan vi inte se att det skulle ligga i kontaktpersonen eller de andra 
två personernas intresse att speciellt välja ut vissa individer men det bör ändå finnas med i 
åtanke för studiens trovärdighet.

Eftersom det var andra än vi som tog första kontakten med de nyanställda, varav vissa senare 
blev intervjuade, har vi ingen möjlighet att kontrollera vilken information som gavs till dem. 
Detta kan möjligtvis ha påverkat vad respondenterna sagt och därmed även studiens resultat. 
Vi anser inte det som så troligt att urvalet av de nyanställda har haft någon större påverkan på 
studiens resultat och därmed övervägde fördelarna nackdelarna med denna urvalsmetod vad 
gäller de nyanställda.

Ett alternativ för urval hade varit att aktivt välja ut individer som torde ha mer eller mindre 
positiva uppfattningar om exempelvis sociala nätverk. Detta kunde eventuellt ha gett större 
variation i uppfattningar. Vi anser att antalet respondenter tillsammans med den genomförda 
observationen utgör en fullgod grund för empiriinsamling. 
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5.5.3 Insamlingsmetods
De två intervjuguiderna, till chefer respektive nyanställda valde vi att utforma på liknande sätt 
för att underlätta analysarbetet. Innan intervjuerna genomfördes inhämtades kunskap om/i 
intervjuteknik. Enligt Kruuse (1998) kan vår begränsade erfarenhet av att intervjua personer 
leda till att fel begås. Att avbryta den som intervjuas, att som intervjuare (själv) prata för 
mycket eller visa ointresse är exempel på fel som författaren nämner vilket kan påverka 
svaren respondenterna ger. Vi har varit medvetna om dessa risker och i möjligaste mån 
försökt att undvika oönskade beteenden under intervjusituationen.

Genomförandet av testintervjuer anser vi kan öka studiens kvalitet. Ett alternativ hade varit att 
även genomföra testintervjuer med personer med liknande befattning som de intervjuguiderna 
var avsedda för. Detta hade kunnat hjälpa oss att förstå i vilken utsträckning frågorna är
tydliga och relevanta för den grupp som senare skulle svara på dem och delta i studien. 
Anledningen att detta valdes bort var att vi ansåg att det var bättre om alla personer vi tog 
kontakt med även deltog i studien, för att öka antalet respondenter och därmed möjligheten till 
mer empiri och större spridning av uppfattningar. 

Genom att eftersträva det Kvale (1997) kallar för en ”självkorrigerande intervju” anser vi att 
de flesta oklarheter rätades ut redan under intervjuernas gång. Vi kan även se en risk med 
användandet av följfrågor och det är att vi som intervjuar omedvetet ställer följdfrågor om 
exempelvis det vi är intresserade av. Detta skulle kunna leda till en snedfördelning av 
uppfattningar i resultatet. Dock var vi medvetna om detta redan innan intervjuerna och tror 
därmed att denna risk minskat. 

Innan vårt observationstillfälle läste vi, i enlighet med Bryman och Bells (2005) riktlinjer, in 
oss på studier i observationsteknik. Detta för att vara väl förberedda på hur vi skulle gå 
tillväga under observationen och för att öka möjligheten att tillföra ytterligare kvalitativ data. 
Vi upplevde dock en viss svårighet att under observationen hålla fokus på vårt fallföretag 
Tekniska Verken. Detta på grund av den miljö där presschefen befann sig i där flera aktörer 
deltog och diskuterade ämnet med varandra. Våra svårigheter kan sannolikt bero på vår 
tidigare begränsade erfarenhet av observation under liknande former. Dock ser vi ingen större 
fara i att ha låtit oss påverkas av de andra mötesdeltagarnas uppfattningar och åsikter om 
webbaserade sociala nätverk. Istället kan denna information ses som ytterligare bakgrund till 
ämnet och bidra med större förståelse för problematiken att använda nätverk för att attrahera 
potentiell arbetskraft.

Vi är medvetna om risken att observationsdeltagarna kan ha påverkats av vår närvaro och 
därför uttryck andra åsikter än vad de annars skulle ha gjort. Vi ser dock att denna risk är liten, 
framförallt eftersom undersökningsämnet inte är känsligt och mötesdeltagarna välkomnade 
vår närvaro. Vi tror därför att deltagarna kände att de kunde uttrycka sig fritt och inte 
hindrades av att vi var där.                       

Vi hade gärna, om tidsramen varit mer omfattande, gjort ytterligare intervjuer och 
observationer för att öka möjligheten till fler och andra uppfattningar. Dock anser vi att den 
information och empiri vi hade var tillräcklig för att kunna besvara syftet med denna studie.

5.5.4 Bearbetning och analys av data
Första steget i vår analysprocess var att vi på var sitt håll analyserade resultatet av intervjuer 
och observationen parallellt, detta för att öka kvalitén på studien då bådas enskilda tankar och 
identifierade kategorier kom till uttryck innan de jämfördes med varandra för att se i vilken 



36

utsträckning liknande resultat framkommit. Vissa tolkningar och kategorier var mer självklara 
än andra som i större utsträckning diskuterades mellan uppsatsförfattarna. Kvale (1997) 
menar att det bidrar till en högre tillförlitlighet om det är fler än en person som kodar och 
analyserar resultatet. 

Ur den insamlade data har kategorier som vi ansåg vara mer framträdande fått ”bli” studiens 
resultat någonting vi anser vara viktigt att reflektera över. Genom att ifrågasätta varandras 
tolkningar anser vi att ett tillfredställande resultat presenteras i denna studie. Genom att 
redovisa de metodologiska val som gjorts, anser vi, ökar möjligheten för läsaren själv att 
skapa sig en uppfattning om studiens kvalitet. 

Generaliserbarhet är ett intressant begrepp att diskutera eftersom det innebär i vilken mån en 
studies resultat är välgrundade och underbyggda. Resultat och slutsatser från en kvalitativ 
studie som denna kan enligt Kvale (1997) vara svåra att generalisera. Detta är dock inte 
avsikten med denna studie utan avsikten är att kunna bidra med ökad kunskap inom det 
undersökta området någonting vi anser att denna studie gör. Studien kan även exempelvis 
fungera som vägledning för andra företag som vill använda eller idag använder sig av 
webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. 

5.5.5 Etiska överväganden och kvalitetsvärdering
Varken vi eller respondenterna ser ämnet för denna studie som känsligt och vi har inte upplevt 
några problem med att få ta del av respondenternas uppfattningar och erfarenheter kring det 
undersökta ämnet. Vi upplever att detta har bidragit till en öppen och givande diskussion hos 
respondenterna och under observationen där olika intressant aspekter i ämnet framkommit.

Vi har under arbetet med denna undersökning haft i åtanke och fört dialog kring de kriterier 
som Bryman (2002) nämner om tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka. Detta för att sträva efter en hög kvalitet i vår undersökning. Eftersom undersökningen
bygger på flera källor såsom intervjuer, observation och dokumentstudier hävdar vi att studien 
har en viss tillförlitlighet då dessa insamlingsmetoder tillsammans har bidraget till en 
samstämmighet i undersökningen. Detta ligger i linje med vad Yin (2006) benämner som 
triangulering, något som redogjorts för tidigare i studien. Vi är dock medvetna om att våra 
olika metoder för datainsamling aldrig kan uppfylla fullständig tillförlitlighet, men att 
studiens resultat och slutsatser sannolikt är mer övertygande om den grundar sig på flera olika 
informationskällor.       

Undersökningen har genomförts med en strävan efter noggrannhet i tolkning och 
sammanställning av de intervjuer och den observation som utförts. Detta för att underlätta 
läsarens bedömning av i vilken utsträckning undersökningens resultat kan vara överförbara till
andra miljöer. Vi har även i metodkapitlet försökt att ge en utförlig redogörelse för våra faser i 
forskningsprocessen och tydligt belysa de steg och val som vi gjort. Detta tror vi kan bidra till
en ökad pålitlighet av studien. En viktig aspekt i forskningsprocessen anser vi vara forskarens 
oberoende ställning till sin undersökning. Att forskaren inte medvetet låter personliga 
värderingar påverka utförandet av undersökningens slutsatser är någonting vi haft i åtanke 
under studiens gång. Vi har försökt förhålla oss helt neutrala till det material som vi stött på 
under undersökningen., varken vi, respondenterna eller observationsdeltagarna har fått någon 
ersättning vilket gör att vi inte känner press på att presentera exempelvis ett överdrivet 
positivt resultat gentemot Tekniska Verken.
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6. Slutsatser
Utifrån studiens resultat kan ett antal slutsatser dras. För det första uppfattas Tekniska 
Verkens arbete med webbaserade sociala nätverk som ”gediget och ambitiöst” men samtidigt 
uppfattas fotavtrycken som små. Ett gediget och ambitiöst arbete på webbaserade sociala 
nätverk kan för Tekniska Verken innebära extra tydlig och noggrann kommunikation och 
marknadsföring till potentiella arbetstagare. Detta kan i sin tur innebära att företaget anpassar
sin marknadsföring som arbetsgivare till personer som har ett visst intresse och kunskap som 
ligger i linje med företaget. 

En annan slutsats utifrån studien är att webbaserade sociala nätverk har en stor potential när 
det gäller att attrahera potentiell arbetskraft. Eftersom det finns många olika kanaler inom 
webbaserade sociala nätverk ökar chanserna att nå ut till många användare och synas som en 
potentiell framtida arbetsgivare. Dock är detta inte enbart förknippat med fördelar. Då det är 
nätverksanvändarna som sprider informationen så kan de bestämma vilken sorts information 
som ska spridas, något som kan leda till en negativ exponering av Tekniska Verken som en 
attraktiv arbetsgivare på webbaserade sociala nätverk.     

Tekniska Verkens arbete med webbaserade sociala nätverk innebär möjligheter att kunna 
tvätta bort den gråa stämpeln, att lättare nå ut med och sprida sitt budskap som en attraktiv 
arbetsgivare och därmed kunna attrahera potentiella arbetstagare. Att föra fram företagets 
unika aspekter på webbaserade sociala nätverk samt att använda nätverken för 
informationsspridning, där alltmer människor uppehåller sig och är anslutna till information, 
är därför av yttersta vikt för Tekniska Verken för att attrahera potentiell arbetskraft.          

Resultatet av denna studie visar att det finns vissa utmaningar för Tekniska Verken då det 
gäller att skapa en två-vägs-kommunikation, att interagera med och kunna få feedback av 
användarna, tillika potentiella arbetstagare. En slutsats är att det uppfattas vara av stor vikt att
Tekniska Verken är professionella på webbaserade sociala nätverk samt att det finns en 
medvetenhet om utmaningarna och eventuella risker, exempelvis att det blir en reklamkanal
vid användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft. 
Genom att lyssna på och ta till sig av hur användare, och därmed potentiella arbetstagare, 
reagerar på den information som Tekniska Verken presenterar genom nätverken kan företaget 
öka sina möjligheter att framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning
Ett intresse för fortsatt forskning inom det studerade området har under arbetet med studien 
väcks hos oss uppsatsförfattare eftersom det är ett stort och relativt outforskat område och 
denna studie täcker endast en liten del av detta. Det skulle vara intressant att titta på 
exempelvis hur sociala strukturer och/eller kultur påverkar huruvida ett företag ses som en 
attraktiv arbetsgivare samt om vissa företag har större möjlighet att attrahera potentiell 
arbetskraft genom webbaserade sociala nätverk och i så fall vilka dessa anledningar kan vara. 

Vidare skulle det vara av intresse att genomföra en jämförande studie mellan två eller flera 
företag för att undersöka hur de arbetar med webbaserade sociala nätverk i syfte att attrahera 
potentiell arbetskraft, alternativt en jämförelse mellan den privata och den offentliga sektorn. 
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Då Tekniska Verken idag arbetar med webbaserade sociala nätverk skulle en annan idé kunna 
vara att göra en uppföljningsstudie efter en tid för att se resultatet av arbetet samt för att se i 
vilken utsträckning de uppfattar och arbetar med detsamma om några år. 

En intressant aspekt att undersöka är även huruvida Tekniska Verken påverkas av att vara en 
attraktiv arbetsgivare genom webbaserade sociala nätverk med hänsyn till företagets 
kommunala ägarskap och de sparkrav och budgetrestrektioner som kan förekomma. Vad kan 
sådana faktorer få för följder för företagets attraktionskraft på webbaserade sociala nätverk?    

Ett område som kan vara värt att belysa ur forskningssynpunkt är den etiska och 
säkerhetsmässiga aspekten kring webbaserade sociala nätverk. Det kan på företag och 
organisationer förekomma interna regler och policys som reglerar den anställdas användande 
av webbaserade sociala nätverk på arbetsplatsen. Vad har dessa restriktioner för inverkan på 
Tekniska Verkens arbete med att marknadsföra sig som arbetsgivare genom webbaserade 
sociala nätverk och vad kan detta få för följder för företaget?      
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Bilaga 1
Intervjuguide, chefer

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur olika parter inom Tekniska Verken
uppfattar användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft.

Inledande information
Information om bland annat oss, syftet med studien, intervjuns upplägg och möjlighet att 
avbryta intervjun.  Fråga om vi får spela in och om respondenten har några frågor.

Definition 
Employer branding - ett sätt för företaget att bygga upp sitt varumärke och marknadsföra sig 
som en potentiell framtida arbetsgivare

Webbaserade sociala nätverk - plattform på Internet där människor kan skapa en profil, samt 
sprida och ta del av information, exempelvis Facebook, Twitter och LinkedIn.

Bakgrundsfrågor
Namn

Befattning? Hur länge har du arbetat på denna befattning?

Hur länge har du arbetat på Tekniska Verken? 

Kan du kort beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet? 

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av webbaserade sociala nätverk som 
privatperson?

Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av arbete med webbaserade sociala nätverk i 
din yrkesroll?

Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av arbete med employer branding- att attrahera 
potentiell arbetskraft?

Inledande frågor
Hur uppfattar du webbaserade sociala nätverk som ett verktyg för employer branding? 
- Fördelar respektive nackdelar?

Vilka uppfattar du vara anledningarna till att Tekniska Verken använder sig av webbaserade 
sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft?
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Hur ser du på Tekniska Verkens arbete med webbaserade sociala nätverk när det gäller att 
marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare?

Kan du ge några konkreta exempel på aktiviteter (genomförda/pågående):
  - som du ser som lyckade? Varför?
  - som du ser som mindre lyckade? Varför

Hur uppfattar du att Tekniska Verkens arbete med employer branding genom webbaserade 
sociala nätverk fungerar?

- Vad fungerar bra?
- Vad skulle kunna utvecklas/förbättras?

Hinder och möjligheter
Vilka är dina argument för att Tekniska Verken ska använda webbaserade sociala nätverk i 
syfte att attrahera potentiell arbetskraft? (Vilka fördelar kan du se?)

När det gäller att attrahera potentiell arbetskraft, vilka är dina argument emot att Tekniska 
Verken ska använda webbaserade sociala nätverk? (Vilka nackdelar kan du se?)

Vilka svårigheter/utmaningarna ser du i arbetet med att attrahera potentiell arbetskraft genom 
webbaserade sociala nätverk?

Vi antar att Tekniska Verken inte alla finns på webbaserade sociala nätverk. Vilka följer kan 
du se att detta kan få?

Hur uppfattar du att webbaserade sociala nätverk kan användas för att attrahera potentiell 
arbetskraft? 
- Vad är viktigt att tänka på i användandet?

Avslutningsvis
Om Tekniska Verken har obegränsat med resurser, både tid eller pengar – Hur skulle då 
Tekniska Verken arbeta med webbaserade sociala nätverk för att vara en attraktiv 
arbetsgivare? Varför? Konkret exempel

Är det någonting som du vill tillägga? Tycker du det är någonting som vi har missat? 

Har du några övriga frågor?
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Bilaga 2
Intervjuguide, nyanställda

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur olika parter inom Tekniska Verken
uppfattar användandet av webbaserade sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft.

Inledande information
Information om bland annat oss, syftet med studien, intervjuns upplägg och möjlighet att 
avbryta intervjun.  Fråga om vi får spela in och om respondenten har några frågor.

Definition 
Employer branding - ett sätt för företaget att bygga upp sitt varumärke och marknadsföra sig 
som en potentiell framtida arbetsgivare

Webbaserade sociala nätverk - plattform på Internet där människor kan skapa en profil, samt 
sprida och ta del av information, exempelvis Facebook, Twitter och LinkedIn.

Bakgrundsfrågor
Namn

Befattning? Hur länge har du arbetat på denna befattning?

Hur länge har du arbetat på Tekniska Verken? 

Kan du kort beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet? 

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av webbaserade sociala nätverk som 
privatperson?

Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av arbete med webbaserade sociala nätverk i 
din yrkesroll?

Kan du kort beskriva vilka erfarenheter du har av arbete med employer branding- att attrahera 
potentiell arbetskraft?

Inledande frågor
I vilket utsträckning använde du dig av webbaserade sociala nätverk innan du började arbeta 
på TV? I vilket syfte? Varför?

Hur uppfattar du webbaserade sociala nätverk som ett verktyg för employer branding? 
- Fördelar respektive nackdelar?
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Vilka uppfattar du vara anledningarna till att Tekniska Verken använder sig av webbaserade 
sociala nätverk för att attrahera potentiell arbetskraft?
Hur ser du på Tekniska Verkens arbete med webbaserade sociala nätverk när det gäller att 
marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare?

Kan du ge några konkreta exempel på aktiviteter (genomförda/pågående):
  - som du ser som lyckade? Varför?
  - som du ser som mindre lyckade? Varför

Hur uppfattar du att Tekniska Verkens arbete med employer branding genom webbaserade 
sociala nätverk fungerar?

- Vad fungerar bra?
- Vad skulle kunna utvecklas/förbättras?

Hinder och möjligheter
Vilka är dina argument för att Tekniska Verken ska använda webbaserade sociala nätverk i 
syfte att attrahera potentiell arbetskraft? (Vilka fördelar kan du se?)

När det gäller att attrahera potentiell arbetskraft, vilka är dina argument emot att Tekniska 
Verken ska använda webbaserade sociala nätverk? (Vilka nackdelar kan du se?)

Vilka svårigheter/utmaningarna ser du i arbetet med att attrahera potentiell arbetskraft genom 
webbaserade sociala nätverk?

Vi antar att Tekniska Verken inte alla finns på webbaserade sociala nätverk. Vilka följer kan 
du se att detta kan få?
- Vilka hade konsekvenserna blivit för dig när du sökte dig till företaget?

Vad uppfattar du att Tekniska Verken kan göra för att marknadsföra sig själv som attraktiv 
arbetsgivare genom webbaserade sociala nätverk? 

Avslutande frågor
Om Tekniska Verken har obegränsat med resurser, både tid eller pengar – Hur skulle då 
Tekniska Verken arbeta med webbaserade sociala nätverk för att vara en attraktiv 
arbetsgivare? Varför? Konkret exempel

Är det någonting som du vill tillägga? Tycker du det är någonting som vi har missat? 

Har du några övriga frågor?


