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Att säkra den framtida kompetensen – Ett företags arbete med att attrahera studenter 

 

Constanza Lemus Rodríguez 

 

 

I takt med att konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare 

samtidigt som det pågår ett generationsskifte inom olika branscher så 

är det viktigare än någonsin att hitta talangfulla medarbetare med rätt 

kompetens. I denna kvalitativa studie undersöktes en verksamhet i ett 

företag som samarbetar med diverse universitet för att förbättra 

utbildningarna och skapa en större rekryteringsbas. Syftet med studien 

var att få en förståelse för hur företaget strategiskt arbetar med att 

attrahera studenter från verksamhets utbildningar. Studien har utgått 

från teorier och forskning som berör Employer Branding samt 

motivation. Nio semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 

anställda som arbetar i verksamheten. För att analysera data användes 

en teoristyrd tematisk analys. Resultatet visade på vilka sätt företaget 

aktivt arbetar med sin marknadsföring och kommunikation för att öka 

sin attraktivitet hos studenterna. I synnerhet praktik lyftes fram som en 

viktig aspekt i arbetet. Slutligen framkom att företaget behövde 

förbättra sin utvärdering av verksamhetens arbete, samt den interna 

kommunikationen och strukturen. 

 

 

Något av det viktigaste för ett företag är de mänskliga resurserna. Att besitta den rätta 

kompetensen kan vara avgörande för ett företags effektivitet och det blir allt viktigare 

när konkurrensen på arbetsmarknaden ökar. Detta är en av anledningarna till varför det 

kan vara viktigt att forska kring hur man ska attrahera medarbetare som har den 

kompetens företaget behöver för att vara så effektivt och konkurrenskraftigt som 

möjligt. Genom att närmre undersöka hur Employer Branding och motivation förhåller 

sig till kompetensförsörjning så kan det skapa en större förståelse för hur ett företag kan 

säkra sin framtida kompetens genom att attrahera rätt medarbetare. Nedan kommer den 

teoretiska utgångspunkten för denna studie att presenteras. 

 

Employer Branding 

Employer Branding är ett relativt nytt begrepp när det gäller att behålla och attrahera 

den bästa möjliga kompetensen. Begreppet kan definieras som arbetet att, genom sitt 

varumärke, bygga en unik och identifierbar företagsidentitet för att skilja sig från 

konkurrenterna (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer Branding är, enligt Parment och 

Dyhre (2009), otroligt viktigt för ett företags framgång. De menar att ett företag med ett 

lyckat varumärke troligtvis har mer tillfredsställda och engagerade medarbetare, lägre 

frånvaro och avhopp bland dessa, samt en högre lönsamhet.  

 

Employer Branding kan riktas både internt och externt (Backhaus & Tikoo, 2004). Den 

interna aspekten handlar om att företaget ska forma en unik organisationskultur som är 

inriktad på att driva verksamheten på företagets vis.  



2 

 

Detta skapas genom att systematiskt exponera de anställda för arbetsgivarvarumärkets 

värderingar så att kulturen formas kring företagets mål. Om ovanstående görs på ett 

effektivt sätt så blir det svårare för konkurrenterna att efterlikna företagets arbetskraft. 

Den externa delen syftar till att omgivningen ska uppfatta företaget som en framstående 

arbetsgivare, vilket gör det möjligt för dem att attrahera den främsta och mest 

talangfulla arbetskraften. Tanken är att företaget ska kunna göra detta genom att skapa 

ett unikt varumärke. När kandidaterna blivit lockade av varumärket och därmed 

företaget så har de utvecklat en föreställning om hur det är att arbeta där. Detta är en 

fördel eftersom de nyanställda därmed bidrar till att stärka engagemanget på företaget 

genom att stödja deras värderingar. En grundläggande del inom Employer Branding är 

att varumärket är konsekvent och förenligt med den övriga marknadsföringen som görs 

av företaget. 

 

Eftersom Employer Branding är ett begrepp som det har forskats relativt lite kring så 

finns det inte en teoretisk grund som är fullt utvecklad inom detta område. Backhaus 

och Tikoo (2004) har därför tagit fram en egen figur som ett förslag till en teoretisk 

grund. Denna presenteras nedan: 

 

 

 

 
 

Figur 1. Modell över extern och intern Employer Branding (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Den övre delen av figur 1 visar extern Employer Branding medan den nedre delen 

representerar internt Employer Branding. De menar att Employer Branding framför allt 

skapar två tillgångar; varumärkes association och varumärkes lojalitet. Det förstnämnda 

är de tankar och idéer som ett varumärke framkallar hos konsumenten. Varumärkes 

lojalitet är den tillgivenhet och lojalitet som konsumenten har till varumärket. Figurens 

övre del visar att varumärkets association formar den bild omgivningen har av 

organisationen som arbetsgivare. Denna image påverkar i sin tur hur attraktiv 

organisationen anses vara. Vidare innebär den nedre delen att Employer Branding även 

påverkar organisationskulturen och dess identitet som i sin tur skapar en lojalitet till 

företagets varumärke samt värderingar. Slutligen leder detta till en ökad produktivitet 

hos de anställda. Parment och Dyhre (2009) skriver dock att det krävs att företaget 

faktiskt har en attraktiv arbetsplats att erbjuda för att Employer Branding ska ha en 

framgångsrik inverkan. Ett dåligt företag kan aldrig bli kompenserat av ett starkt 

varumärke eftersom den inte kan vara starkare än den verklighet som reflekteras. Vidare 

diskuteras att ett vanligt misstag som företagen gör är att inte ha tillräckligt med 
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kunskap kring vad deras målgrupp söker hos framtida arbetsgivare. Genom att ta reda 

på detta så blir rekryteringskostnaderna mindre eftersom det blir färre felrekryteringar 

och färre som slutar. Detta är helt avgörande för att hitta rätt kompetens genom att på ett 

effektivt och intelligent sätt nå ut till målgruppen. 

 
I en studie av Collins (2002) undersöktes hur en positiv och tidig exponering av fyra 

rekryterings relaterade aktiviteter – reklam, sponsring, publicitet och muntliga 

rekommendationer– kan påverka ingenjörsstudenters beslut kring jobb. De kom fram till att 

dessa aktiviteter var relaterade till ens beslut och intentioner genom två dimensioner av 

employer brand image: den generella attityden mot företaget och ens upplevda jobb attribut.  

Relationen mellan muntliga rekommendationer och de två dimensionerna var särskilt stark. 

Resultaten visade också på att dessa fyra aktiviteter tillsammans förstärkte bilden av 

företaget när dem använde sig av publicitet tillsammans med andra aktiviteter i 

rekryteringens tidiga fas.  

 

Vidare undersökte Erlandsson (2005) i sin avhandling hur olika företag profilerar sig på 

arbetsmarknaden, vilket är hennes svenska term för Employer Branding. Resultatet 

visar att de studerade företagens profilering kan ses som en process i tre delar; 

profilunderlag, profilstöd samt profilbekräftelse. Jag har valt att beskriva de två senare 

eftersom endast dem är av relevans för denna undersökning.  

 

Profilstöd är det andra momentet i profilering och avser hur profilen stöds och 

kommuniceras. Arbetsvillkor och medier är de två sätt detta görs genom. Det 

förstnämnda innebär hur företagens personalpolitik och befattningar utformas för att 

stödja profilen. För att göra detta satsas det på utbildning, sociala aktiviteter, flexibilitet 

i tid och rum, kompetensutveckling, utlandsplaceringar, erbjudanden om alternativa 

karriärvägar och jobbrotation, förmåner, och sociala aktiviteter. Medier är den andra 

formen av profilstöd som är vilka kommunikationskanaler som används för att få ut 

profilen på arbetsmarknaden. Några av dessa är högskoleaktiviteter, muntlig 

kommunikation, annonsering av olika slag, sponsring, mässdeltagande och 

internetreklam (Erlandsson, 2005).  

 

Profilbekräftelse är den tredje delen av profilering och innefattar hur man utvärderar och 

bekräftar profilen samt profileringen. De företag som Erlandsson undersökt nämner sex 

olika sätt de utvärderar på. Det första är interna förfrågningar i form av bl.a. 

medarbetarundersökningar och anställningsintervjuer. På så sätt får man kunskap om 

vilken profil som ska väljas och hur den som valts fungerat. Den andra formen är 

personalomsättningen för att se hur de ligger i förhållande till konkurrenterna. 

Återvändare är tredje formen och avser tidigare anställda som återvänder igen. Fjärde 

formen är olika rankingar där företag graderas som arbetsgivare av potentiella 

medarbetare. Media och fristående undersökningsföretag upprättar med jämna 

mellanrum dessa rankinglistor. Den femte formen är ansökningsströmmarna. Ett tecken 

på att profileringen når potentiella medarbetare och att företaget är attraktivt är just 

spontansökningar.  

 

Den sista formen av profilbekräftelse är välkändhet och avser att försäkra sig om att 

organisationen blir så välkänd på arbetsmarknaden att det blir ett naturligt steg för 

människor att söka sig till företaget när man letar efter nya utmaningar (Erlandsson, 

2005). 
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Parment och Dyhre (2009) menar att ett framgångsrikt sätt att nå ut till den målgrupp 

företaget vill rekrytera är att ha aktiviter som är riktade mot dem. För att lyckas med detta 

ska man tänka på följande. Företaget ska veta vad syftet är med aktiviteten; är det att skapa 

kännedom eller att rekrytera? Sedan ska det vara möjligt att mäta det resultat som 

aktiviteten genererat. Vidare är det viktigt att förstå att ett lyckat event innebär en ömsesidig 

balans mellan arbetsgivare och arbetstagare. Företaget marknadsför sig och får feedback 

från deltagarna. De i sin tur marknadsför sig också och får feedback från företaget. En 

framgångsrik aktivitet leder till gratis publicitet och stärker företagets varumärke bland 

många människor. Detta eftersom deltagarna troligtvis delar med sig av sina positiva 

erfarenheter på olika sätt. Något annat som är viktigt internt är att se till att hålla de 

anställda välinformerade kring företagets marknadsförings aktiviteter. Om företaget strävar 

efter att vara ett levande varumärke så måste de anställda ta del av företagets framgång, 

utveckling och externa marknadsföring. Försäkrar man sig om detta så ökar det troligtvis de 

anställdas motivation och lojalitet samtidigt som det bidrar till att kunderna får en positiv, 

känslomässig upplevelse av företagets produkter. 

 

Studenter är enligt Parment och Dyhre (2009) en bra målgrupp att kommunicera ut 

företagets Employer Branding till. En anledning är att människor under sin studietid är mer 

öppensinnade och kan förändra sina värderingar samt attityd. I och med denna process är 

det lättare att förändra människors attityder under denna period i livet jämfört med senare. 

Det är också mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunicera med studenter. Delvis för att de 

är större grupper och för att studentrelaterade aktiviteter oftast är mindre kostsamma. När 

ett företag bestämt sig för att marknadsföra sig mot studenter så bör man ta några saker i 

beaktande när de utformar sin strategi. Först ska företaget se till att de har kunskap om den 

organisations struktur som studenterna befinner sig i. Varje organisation är unik vilket gör 

att företaget måste anpassa sin metod för att sälja in sig. Det gäller att veta vilka traditioner 

som finns kring hur studenterna är organiserade och hur de organiserar sig själva. Här gäller 

det att ha en tydlig strategi, annars riskerar det att bli en dyr investering med lite resultat. 

För det andra måste företaget ha en medvetenhet om att studenter går vidare och förflyttar 

sig snabbt. Det går alltså inte att bygga sin framgång på några få individer.  

 

Slutligen menar Parment och Dyhre (2009) att företaget ska skicka sina bästa medarbetare 

till studenterna. Det är viktigt att medarbetarna är kompetenta men samtidigt hungriga och 

engagerade. Skickar man rätt person att representera företaget så kan denne ha en stor 

påverkan på studenternas attityd mot företaget. Sedan måste man förstå att när det gäller 

studenter så har det sociala nätverkandet ett stort inflytande när det gäller hur ett varumärke 

uppfattas. Företag bör därmed anställa rätt personer som ger liv åt organisationen och 

varumärket. Sammanfattningsvis skriver dem att en strategi samt att vara selektiv är 

nödvändigt för framgång i detta sammanhang. Under vissa omständigheter kan det dock 

vara nödvändigt att företaget har ett tyngre engagemang i studenternas utbildningar. Detta 

för att inte bara attrahera rätt talanger, utan också se till att rätt talang skapas. Det kan vara 

allt från att förse dem med praktikplatser hos företaget till att sponsra med eget material. 

 

Motivation 

En människas motivation är också en viktig del att ta hänsyn till i arbetet att attrahera 

den rätta kompetensen. Genom att närmre studera motivation kan man förstå vad som 

gör att en människa finner något attraktivt och vad som motiverar denne till sitt 

beteende. En anledning till varför motivation är viktigt kan belysas med följande citat 

av Ryan och Deci (2000a); “Motivation is highly valued because of its consequences: 

motivation produces”. Motivation innebär att man blir förflyttad till att agera på ett visst 
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sätt (Ryan & Deci, 2000b). Det som karakteriserar en omotiverad person är avsaknad av 

inspiration till att agera medan en motiverad person är fylld av energi och vill aktivt 

uppnå något. Dock är motivation inte ett enhetligt fenomen eftersom människor har 

olika sorts motivation och grad av dessa. Vilken typ av motivation man har bestäms av 

de underliggande mål och attityder som ger upphov till ens handlingar, med andra ord 

varför vi agerar på ett visst sätt. Ryan och Deci (2000b) menar att den mest 

grundläggande skillnaden finns mellan yttre och inre motivation. Yttre motivation avser 

att göra något för att det leder till ett separat resultat eller konsekvens. En person som är 

inre motiverad beter sig på ett visst sätt för att det är roligt och intressant. 

 

Vidare skriver Ryan och Deci (2000a) att människan har tre psykologiska 

grundläggande behov; autonomi, kompetens och tillhörighet. Dessa är grundläggande 

för vår sociala utveckling och personliga välmående. En av de viktigaste orsakerna till 

att säga att det finns grundläggande psykologiska behov är, enligt författarna, att de 

utgör grunden för att förutsäga på vilket sätt ett socialt sammanhang kommer att stödja 

den inre motivationen. Eftersom dessa behov är så grundläggande för människan skulle 

man kunna anta att det är viktigt för ett företags attraktivitet att signalera att de kan 

erbjuda en arbetsmiljö som stödjer samt kan tillfredsställa dessa behov. I följande stycke 

presenteras dessa behov närmare.  

 

Autonomi är behovet av att känna sig fri, att ha makten över sitt liv och kunna 

bestämma över hur man ska agera (Reeve, 2009). Har man inte autonomi i en viss 

handling känner man sig istället tvingad eller kontrollerad. Vidare innebär 

kompetensbehovet att man vill ha tillräckligt med kunskap och talang för att effektivt 

klara av utmaningar som vi ställs inför. Ju mer omgivningen uppfyller ens behov av 

kompetens, desto mer motiverad blir man att söka sig till utmaningar som ger en 

möjligheten att växa och utvecklas. I olika prestations relaterade situationer behöver 

individen feedback från omgivningen i form av en informationskälla för att kunna bilda 

en uppfattning av sin uppleva kompetens. Om personen tolkar informationen som att 

denne presterat väl så upplevs en positiv feedback som kan tillfredsställa individens 

behov av kompetens (Reeve, 2009).  

 

Tillhörighet innebär behovet av att ha nära emotionella band till andra människor och 

grupper där man känner sig viktig och älskad. Detta anses vara uppfyllt när vi omger 

oss av positiva interaktioner och känner att människor bryr sig om oss. Baumeister och 

Leary (1995) skriver att mycket av människans beteende, tankar och känslor orsakas av 

detta grundläggande psykologiska behov. Brist på tillhörighet leder nämligen till en rad 

negativa konsekvenser som exempelvis sämre hälsa och upplevd lycka.  

 

Vidare skapar tillhörighet till andra det sociala sammanhang där internalisering sker 

(Reeve, 2009). Internalisering är en process där individen omvandlar och gör en extern 

reglering, i form av exempelvis en värdering eller ett beteende, till sin egen. Det 

reflekterar en individs tendens att frivilligt integrera andra människors eller samhällets 

regleringar i jaget. Men för att internalisera en värdering eller ett beteende så krävs det 

att individen förstår varför detta är viktigt och vad det ger för nytta. När människor 

upplever tillfredställelse av de psykologiska behoven så leder det till ett aktivt 

engagemang och känslor av välbefinnande. 
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Tidigare studier som Ryan och Deci (2000b) gjort kring inre motivation har tolkats 

utifrån människans grundläggande psykologiska behov.  Här har de sett att de sociala 

och kontextuella förhållandena som bidrar till att dessa behov tillfredställs ligger till 

grund för att upprätthålla den inre motivationen. Cognitive Evalutation Theory (CET) är 

en av de teorier som har tagits fram av Ryan och Deci (2000b) med de psykologiska 

behoven som bas. Teorin belyser vilken effekt yttre händelser har på en individs 

motivation. Händelser som ger en känsla av kompetens kan öka den inre motivationen 

för just den situationen eftersom det uppfyller ens behov av kompetens. Dock påpekas 

att det inte räcker med att få en känsla av kompetens för att öka/ behålla den inre 

motivationen. En känsla av autonomi måste också finnas genom att man känner sig 

självbestämmande. När en yttre händelse presenteras på ett relativt informativt sätt så 

ökar det inre motivation eftersom kompetensbehovet gynnas. När samma händelse 

däremot presenteras på ett kontrollerande sätt så har det en motsatt effekt och ökar 

istället den yttre motivationen på grund av att behovet av autonomi inte gynnas. En 

studie av Ryan (2000a) som gjordes på barn undersökte om gränser kunde sättas på ett 

sätt som inte hotade den inre motivationen eller kreativiteten i en uppgift. Detta ger stöd 

för CET då resultaten visade att man kan sätta gränser utan att minska inre motivation 

om de förmedlas på ett informativt sätt.  

 

Utifrån CET kan man därför anta att det är viktigt att ett företag i sitt externa Employer 

Branding arbete strävar efter att visa att de, på olika sätt, kan vara det kontextuella 

förhållandet som tillfredsställer de grundläggande behoven. Hur detta förmedlas är 

minst lika viktigt för att människor ska bli inre motiverade att söka sig till företaget. När 

det gäller figur 1 (Backhaus & Tikoo, 2004) som tidigare visats av Employer Branding 

skulle därmed de grundläggande behoven, enligt mig, kunna appliceras på den externa 

delen av denna. Varumärkes association är som bekant vad man associerar företaget 

med, vilket avgör dess attraktivitet. Om företaget arbetar med Employer Branding 

utifrån behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet så kan de motivera människor 

att söka sig till dem och därmed öka sin attraktivitet. Detta eftersom människor 

troligtvis kommer att associera företaget med de positiva följder som kommer av att på 

olika sätt tillfredsställa de grundläggande behoven. 

 

För att bli en attraktiv arbetsgivare kan man tänka sig att ett företag också bör ha ett 

målstyrt arbete med en tydlig planering för hur detta ska uppnås. Utifrån Goal Setting 

Theory (Locke, 1996) kan man se att just målstyrning är ett effektivt sätt för att skapa 

motivation och engagera människor till att uppnå ett mål. Goal Setting Theory 

(hädanefter målsättningsteorin) grundades av Edwin Locke (Locke, 1996) och han 

sammanfattar sina studier kring detta i sin artikel på följande sätt. Det finns åtminstone 

fyra mekanismer genom vilka mål påverkar ens prestation. Den första är genom att rikta 

uppmärksamheten och handling mot målet. Andra mekanismen mobiliserar energi och 

ansträngning. Tredje förlänger uthållighet och den fjärde genom att motivera individen 

till att utveckla relevanta strategier för att uppnå målen. Vidare ökar mål sannolikt 

prestationen om ett antal villkor är uppfyllda. Det första är att målet inte får vara för lätt 

utan måste vara tillräckligt utmanande för att individen ska motiveras och anstränga sig. 

Att målet är specifikt är också viktigt så att individen har en klar bild av vad som ska 

uppnås och förväntas. Locke menar att en kombination av svåra och specifika mål ger 

optimal prestation. Individen måste även ha förmågan att uppnå eller åtminstone närma 
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sig målet och får vid svårare uppgifter utforma en egen strategi. Att anstränga sig mer 

ökar därmed inte prestationen om målet är utanför individens förmåga.  

 

En annan del som är nödvändig enligt teorin är att få feedback på sin prestation i 

förhållande till målet. Detta för att få en indikation på att man befinner sig i rätt riktning, 

något som är speciellt viktigt i uppgifter som inte ger direkt feedback av sig själv. En 

annan viktig aspekt skriver Reeve (2009) är att individen måste acceptera målet till sitt 

eget för att bli engagerad och öka prestation. Detta är speciellt av vikt när en person vill 

få en annan att uppnå ett mål eller utföra en uppgift. I en studie undersökte Erez (1977) 

om feedback var en nödvändig förutsättning för att mål skulle påverka individers 

prestation till det bättre. Hon delade in deltagarna i två grupper där båda skulle utföra en 

rad olika uppgifter och sätta individuella mål. Skillnaden var att ena gruppen fick 

feedback på sitt arbete medan den andra gruppen inte fick det. Resultaten visade att 

förhållandet mellan mål och prestation var störst i den grupp som fick feedback. 

Prestationen var alltså högre i den grupp som erhöll feedback på sitt utförda arbete. Erez 

drog därmed slutsatsen att feedback är en nödvändig förutsättning för att mål ska 

förbättra prestationen. Ett stöd för denna slutsats är Latham och Lockes (1991) studie 

där de undersökte vilken effekt mål och feedback hade på prestation. Resultaten visade 

att det fanns en effekt och ledde till slutsatsen att mål och feedback är mer effektiva 

tillsammans än enskilt för att motivera och förbättra prestationen. Utifrån detta kan man 

tänka sig att det är viktigt att ett företag på olika sätt får feedback på sitt employer 

branding arbete för att prestera bättre och därmed öka sin attraktivitet. 

 

Feedback kan öka prestationen hos en individ på flera olika sätt (Becker, 1978). Ett av 

dem är att man får information om vilka misstag som gjorts och vad som kan förbättras. 

Det ger personen möjlighet att utvärdera sina tidigare prestationer i förhållande till det 

specifika målet eller en viss standard (Ilies & Judge, 2005). Feedback kan på så sätt 

bidra till att höja den framtida prestationen genom att motivera personen att anstränga 

sig mer (Becker, 1978). I en studie (Pelgrim et al. 2012) har man tittat på hur yttre 

förhållanden påverkar feedback under en observerad praktikperiod på en arbetsplats. 

Resultaten visade på ett tre stegs system där feedbacken är av större nytta för 

praktikanterna om: (i) observation och feedback planeras av praktikanten och 

handledare, (ii) innehåll och leverans av feedback är lämplig, och (iii) praktikanten 

använder feedbacken som en vägledning för sin inlärning genom att koppla det till de 

uppsatta inlärningsmålen. När det gäller att observeras av handledaren under 

inlärningen så uppstod olika beteenden. Vissa praktikanter försökte undvika att bli 

observerade och bedömda. Genom aktiva handledare så fick andra hjälp att övervinna 

sin rädsla och letade sedan aktivt efter att bli observerade samt få feedback.  

Studien visade dels på vikten av feedbackens innehåll och hur den tillhandahålls men 

också betydelsen av dess införlivande i praktikanternas lärande. 

 

För att attrahera rätt medarbetare till ett företag så finns det dock en till aspekt att ta 

hänsyn till. Som bekant väljer och söker sig människor till de omgivningar som 

tillfredsställer deras behov (Cable & Judge, 1996). Utifrån begreppet person 

organization fit ser vi också att en viktig del i hur människan väljer sin omgivning är 

hur väl en persons och en organisations normer samt värderingar stämmer överens 

(Chatman, 1989). Forskning som gjorts på detta har visat att människor tenderar att 

jämföra ett företags employer brand image mot sina egna värderingar (Backhaus & 
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Tikoo, 2004). Personen blir därmed mer attraherad av ett företag ju bättre dess 

värderingar verkar matcha mot personens självbild. Forskning på detta har gjorts av 

Cable och Judge (1996) som undersökte jobbsökande och nyanställda personers 

subjektiva uppfattning av person organization fit. Ett av resultaten visade att en viktig 

komponent för den framtida jobbattityden är den upplevda överensstämmelsen mellan 

personens och den valda organisationens värderingar. Detta innebär att jobbsökande bör 

samla in och utvärdera organisationskulturen hos de som rekryterar genom att titta på 

olika aspekter av jobbet som söks. De föreslår vidare att eftersom jobbsökande verkar 

välja jobb baserat på den upplevda överensstämmelsen mellan deras och 

organisationens värderingar, samt att person organization fit predicerar arbetsattityd, så 

bör organisationer presentera tydlig information om deras värderingar och kultur för 

jobbkandidaterna. 

 

När det kommer till person organization fit måste man dock tänka på ett par saker 

(Purcell et al, 2009). Det första är att företag ska vara försiktiga med att förmedla 

orealistiska förväntningar eftersom det är svårt för människor att veta vilken 

organisation som passar de bäst. Sedan är det viktigt att anställningsprocessen grundar 

sig på profilering i värderingar och attityder för att hitta en likhet mellan deras och 

företagets värderingar. 

 

Ett vanligt begrepp inom Employer Branding som kan jämföras med person-

organization fit är employer value proposition (EVP). Detta är en del av företagets 

varumärke och utvecklas med hjälp av information om organisationskulturen, kvaliteter 

hos de anställda, ledarskapskultur och den aktuella bild som finns kring kvalitén på 

företagets produkter samt tjänster (Backhaus & Tikoo, 2004). På så sätt kan företaget ta 

fram ett koncept som belyser vilka värderingar som de vill förmedla och erbjuda till 

både framtida och nuvarande anställda. EVP (Parment & Dyhre, 2009) ger nuvarande 

och framtida anställda en anledning till att arbeta på företaget, genom att reflektera dess 

konkurrensfördel som arbetsgivare. Men för att ha ett framgångsrikt EVP så måste det 

vara attraktivt för målgruppen genom att förmedla vad företaget erbjuder som 

arbetsgivare. EVP måste även skilja sig från konkurrenterna och visa varför man ska 

välja just det företaget. Det är också viktigt att det ger en trovärdig bild av företaget. 

 

Bakgrund till denna studie 

Mot bakgrund av ovanstående teoretiska områden, Employer Branding och motivation, 

är tanken att analysera hur ett valt företag arbetar med att säkra sin framtida kompetens, 

främst genom att titta på hur de attraherar studenter. Motivation är som bekant en viktig 

aspekt för förstå vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom vad som motiverar 

en människa till att agera och tycka att något är attraktivt. Vidare handlar Employer 

Branding om hur företaget marknadsför sig för att öka sin attraktivitet på marknaden på 

ett smart och effektivt sätt. Därmed kan de här aspekterna antas vara sammansvetsade 

och viktiga att ta hänsyn till när det gäller hur företaget arbetar för att säkra sin framtida 

kompetens. 

 

Genom att titta på Employer Branding ska en analys göras av hur företaget arbetar med 

sin marknadsföring mot studenterna jämfört med de modeller och teorier som finns. På 

vilka sätt liknar de och vad gör företaget annorlunda som eventuellt kan förbättras. Här 

fokuserar jag på företagets externa Employer Branding eftersom det handlar om att 
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attrahera nya medarbetare. Ur ett motivationsperspektiv är tanken att se om företaget 

arbetar på ett sätt som på något vis stödjer de grundläggande psykologiska behoven hos 

studenterna. Tanken är att se om företaget bidrar till att vara en del av de sociala och 

kontextuella förhållandena som ger studenterna en känsla av autonomi, tillhörighet och 

kompetens. Något vi i teorin sett är en viktig grund för att upprätthålla den inre 

motivationen och skapa engagemang. Målsättning är en del av motivationsperspektivet 

där fokus har lagts på hur arbetet utvärderas och kommuniceras internt på företaget. 

Detta eftersom feedback, utifrån målsättningsteorin, visat sig vara en viktig del när det 

gäller att motivera och öka prestationen.  

 

I denna studie valde jag att undersöka ett stort svenskt företag som är ledande inom sin 

bransch. Företaget är även beläget i andra delar av Europa. Mer information om 

företaget kan inte ges ut eftersom de önskat att vara anonyma. De senaste åren har det 

pågått och pågår fortfarande ett generationsskifte inom vissa yrkesområden där många 

äldre går i pension. Detta gäller främst yrken som är beroende av ingenjörer och 

tekniker. Konsekvensen av generationsskiftet är att det inom en snar framtid kommer att 

finnas ett kraftigt rekryteringsbehov. En annan anledning till det ökade 

rekryteringsbehovet är det minskade intresset av dessa yrkesinriktningar bland unga 

människor. För att förhindra att vissa utbildningar slutar existera eller får sämre kvalitet, 

som ett resultat av det minskade intresset, så valde företaget att starta en 

utbildningsverksamhet. Föreliggande studie har sin utgångspunkt i denna 

utbildningsverksamhets arbete med att säkra företagets framtida kompetens. Denna 

kommer hädanefter att benämnas som verksamheten och ska inte förväxlas med 

företaget som organisation. Nedan kommer verksamhetens syfte och upplägg att 

presenteras närmare. 

 

Verksamheten skapades som en del av företagets kompetensförsörjning. Syftet med 

denna är att skapa en rekryteringsbas för det kompetensbehov som finns i företagets 

kritiska yrkesområden. Detta görs genom att verksamheten samarbetar med olika 

utbildningar som inriktar sig på nyckelkompetensen för att se till att utbildningarna 

finns kvar och att de håller en hög kvalitet. Utbildningarna är helt avgörande för att det 

ska finnas medarbetare med rätt kompetens som kan bedriva företaget i framtiden. För 

att ha en möjlighet att påverka utbildningarna så samarbetar verksamheten med 

yrkesinriktade gymnasieskolor, yrkesutbildningar, högskolor och universitet.  

Som tidigare nämnts finns kompetensbehovet främst inom olika tekniska- och ingenjörs 

områden, varvid verksamheten prioriterar utbildningar med sådan inriktning. I 

samarbetet ingår en rad olika åtaganden för båda parter. En del av verksamhetens mål är 

att stärka företagets varumärke och attrahera studenter med rätt kompetens. Tanken är 

att sponsra och förbättra utbildningarna samtidigt som denna investering ska ge en 

avkastning i form av att rekrytera fler kompetenta studenter till företaget. En stor del av 

arbetet handlar därmed om att synas och marknadsföra företaget, vilket är vad denna 

studie kommer att fokusera på även om vissa av de andra aspekterna av verksamheten 

också kommer att beröras.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning var att få en förståelse för hur företaget strategiskt 

arbetar med att attrahera studenter från verksamhetens utbildningar. Här har företagets 

arbete med Employer Branding legat i fokus och analyserats ur ett 
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motivationsperspektiv. Frågeställningarna är utformade att besvara utifrån de åsikter 

och den kännedom verksamhetens anställda har kring arbetet. Även dem har analyserats 

utifrån de teoretiska perspektiv som presenterats tidigare; Employer Branding och 

motivation. Frågeställningarna som besvaras är följande: 

 

- Hur arbetar företaget utifrån sin verksamhet för att attrahera studenterna och 

framstå som attraktiva arbetsgivare?  

 

- Kan något förbättras i verksamhetens generella arbete mot studenterna och hur 

de är organiserade internt?  

 

 

 

Metod 

 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Inför denna undersökning valdes en kvalitativ ansats eftersom syftet var att få en 

förståelse för hur företaget, genom verksamheten, arbetar för att attrahera studenter från 

de olika utbildningarna. Eftersom det inte fanns ett konkret svar på detta och man även 

ville se vad som kunde förbättras i det generella arbetet så behövdes medarbetarnas 

subjektiva tankar och åsikter. Tanken var att få fram deras personliga upplevelser och 

erfarenheter kring verksamheten. Därmed var det lämpligt att använda sig av en 

kvalitativ metod då det är ett subjektivt ämne som undersöks där man utgår från 

deltagarnas upplevelser, tankar och åsikter (Langemar, 2008). Vidare grundas resultatet 

på min personliga tolkning och bearbetning av data.  

 

Undersökningsdeltagare 

I denna undersökning deltog nio anställda på det valda företaget. Samtliga arbetade 

aktivt inom företagets verksamhet men inom olika områden. En del var inriktade på 

företagets marknadsföring mot studenterna medan andra arbetade med att organisera 

och leda verksamheten framåt. För de flesta personer var dock verksamheten inte deras 

huvudsakliga arbetsuppgift utan de hade andra roller på företaget. För att välja personer 

med relevant bakgrund och kunskap kring verksamhetens arbete så handplockades de 

tillsammans med handledaren på företaget.  

Detta eftersom handledaren hade en ledande position inom verksamheten och visste 

vilka personer som var lämpliga deltagare för att ge ämnet en bra representativitet. För 

att välja dessa tog man framför allt hänsyn till deras kunskap och erfarenhet kring 

verksamheten och deras arbete mot studenterna. Sedan var det viktigt att det fanns en 

variation i urvalet genom att välja personer som representerade olika delar av 

verksamheten. I studien deltog både kvinnor och män med en ganska jämn fördelning. 

Åldern uppskattades variera mellan 30 och 60 år, men detta är endast min uppskattning. 

Utanför verksamheten arbetade de flesta på företagets HR-avdelning med skilda 

inriktningar, varav några hade en ledande position. De flesta hade varit aktiva i 

verksamheten under många år och arbetat på företaget länge.  

 

Datainsamling  

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som spelades in med en 

bandspelare. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer, varav två av dessa gjordes i en 
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pilotstudie med samma upplägg som föreliggande studie. Syftet med pilotstudien var 

framför allt att se om intervjufrågorna och det formulerade syftet var lämpligt att 

använda i denna huvudstudie. Eftersom det visade sig vara ett bra underlag så gjordes 

endast ett fåtal ändringar i intervjuguiden. I övrigt har samma metod och syfte använts i 

föreliggande studie, vilket gjorde det möjligt att använda de två intervjuer som gjordes i 

pilotstudien i denna uppsats.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom målsättningen var att hinna ställa samtliga 

frågor till varje person, men samtidigt ha en flexibel ordningsföljd och 

frågeformulering. Tanken var att respondenterna skulle kunna uttrycka sig mer fritt men 

samtidigt svara på relevanta frågor för ämnet. På så sätt kunde de frågor som ställdes, 

till en viss mån, anpassas efter intervjuns utveckling. Gällande intervjuguiden var 

tanken att ställa frågor som kunde analyseras utifrån målsättning, motivation samt 

Employer Branding. Denna utformades därmed utefter dessa tre teoretiska perspektiv, 

som presenterades tidigare, med respektive underfrågor. Vidare kontaktades samtliga 

respondenter via telefon i god tid före så att intervjuerna kunde bokas på en dag som 

passade deras arbetsschema. Respondenterna fick tillgång till intervjuguiden en vecka 

före intervjun för att ge dem en tydligare bild av vad som skulle tas upp. I samband med 

detta blev de även informerade om vetenskapsrådets regler (Langemar, 2008), syftet 

med arbetet samt att de skulle bli inspelade.  

 

Intervjuerna hölls i enskilda kontorsrum i företagets lokaler där man kunde sitta ostört. 

Varje respondent bokades upp under en timme eftersom det fanns en osäkerhet i hur 

lång tid som skulle behövas för att täcka in frågorna i intervjuguiden. Varje intervju 

varierade mellan 40 till 55 minuter. Innan intervjuerna startade informerades varje 

respondent återigen om vetenskapsrådets regler och vad syftet med arbetet var. 

Intervjuerna genomfördes av mig som forskare till denna undersökning. Till 

förkunskaper räknas en praktisk kurs i intervjumetodik som hölls samma år som denna 

undersökning gjordes. Dock inga tidigare arbetslivserfarenheter av att hålla intervjuer 

under liknande omständigheter. Jag hade inte heller någon tidigare koppling till det 

undersökta företaget, verksamheten, ämnet eller respondenterna.  Slutligen förekom 

endast ett bortfall på grund av en inställd intervju. 

 

Analys 

Den kvalitativa inriktning som använts är en teoristyrd tematisk analys. Detta eftersom 

undersökningens inriktning har ett bestämt fokus utifrån de vetenskapliga teorier som 

tidigare presenterats (Langemar, 2008). Tanken var att se om det fanns ett förhållande 

mellan hur företaget arbetar med att attrahera studenter och teorierna. Som bekant 

gjordes först en pilotstudie där data i form av två intervjuer analyserades. Men eftersom 

en ny analys av data gjordes i den huvudsakliga uppsatsen så analyserades de två 

intervjuerna återigen tillsammans med de nya intervjuerna som gjorts. För att sortera 

data, som utgjordes av nio intervjuer, skapades ett separat dokument på datorn där 

intressanta och återkommande citat kopierades från dokumenten med 

transkriberingarna. På så sätt var det lättare att komprimera och se ett mönster eller hitta 

citat som skilde sig från resten. Citaten lästes igenom flera gånger samtidigt som citaten 

flyttades runt och många valdes bort. För att enklare hitta och sortera bland citaten så 

fick de citat som verkade ha något gemensamt en viss färg. På så sätt kunde alla citat 
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som berörde liknande områden få en färg. Jag antecknade även efter varje citat för att 

komma ihåg vad personen menade och i vilket sammanhang det uttrycktes.  

 

Efter att allt material analyserats noggrant så framkom tre huvudteman med respektive 

underrubriker. Första temat namngavs till arbetet med att attrahera studenter genom 

verksamheten med underrubriken Employer Value Proposition. Här sammanställdes det 

viktigaste som kommit fram för att ge en tydlig bild av hur företaget, genom sin 

verksamhet, arbetar med att attrahera studenterna från de olika utbildningarna. 

Employer Value Proposition fick en egen underrubrik eftersom många lyfte fram olika 

aspekter av detta begrepp. Praktikens betydelse var andra temat som valdes eftersom de 

flesta respondenter lyfte fram detta som ett viktigt område på olika sätt. Underrubriken 

var önskan om att fler studenter ska få använda sin teoretiska kunskap i praktiken. Här 

berörs olika sorters praktik och att det är något som borde göras i en större utsträckning 

då det gynnar både företaget och studenter. Sista temat var förbättringsområden där 

utvärdering samt bättre intern kommunikation och struktur valdes som underrubriker. 

Även om fler förbättringsområden nämndes så verkade dessa vara viktigast. Vidare togs 

en del teori bort i samband med komprimeringen då det inte ansågs vara relevant. Teori 

söktes även fram i efterhand när analysen gjorts, för att ge uppsatsen en bättre teoretisk 

grund. 

 

Resul tat   

 

Syftet med denna undersökning var att få en förståelse för hur företaget strategiskt 

arbetar med att attrahera studenter från verksamhetens utbildningar. Den första 

frågeställningen var hur företaget, utifrån sin verksamhet, arbetar för att attrahera 

studenterna och framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vidare var nästa frågeställning 

om något kan förbättras i verksamhetens generella arbete mot studenterna och hur de är 

organiserade internt. Nedan presenteras resultatet som är uppdelat i tre teman; arbetet 

med att attrahera studenter genom verksamheten, praktikens betydelse samt 

förbättringsområden.  

 

Arbetet med att attrahera studenter genom verksamheten 

Företaget arbetar ständigt med Employer Branding och vill attrahera studenter från olika 

områden. När det gäller studenterna som kommer från verksamhetens prioriterade 

utbildningar så framgår det inte av intervjuerna att det finns en specifik metod för att 

attrahera just dem. Däremot menar en respondent att det finns en mer generell metod för 

hur företaget arbetar med att attrahera studenter i allmänhet. Denna använder de sig 

även av i verksamhetens Employer Branding arbete. I den generella metoden utgår man 

från tre steg där tanken är att gå från kännedom till intressant arbetsgivare och slutligen 

att bli en ideal arbetsgivare.  

 

Vidare menar samma person att denna kan ses som en modell i form av en pyramid där 

kännedom är längst ner och ideal arbetsgivare högst upp. På marknader där företaget 

inte är så välkänt är första steget att bygga upp en kännedom om dem. Detta görs genom 

marknadsföring där de annonserar via olika kanaler som exempelvis internet, 

direktutskick och magasin. Man berättar vad företaget gör, vilka arbetsmöjligheter som 

finns, vilken kompetens som behövs, hur organisationen ser ut och så vidare. När 

kännedomen byggts upp vill man skapa intresse vilket i regel görs genom att vara ute 
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och träffa studenterna på olika events, branschdagar, arbetsmarknadsmässor samt att 

sätta upp egna aktiviteter för dem. Det finns några faktorer som lyfts fram mer i 

marknadsföringen mot studenterna eftersom dessa anses vara extra attraktiva. En av 

dem är att det finns stora möjligheter till att göra karriär och utvecklas på företaget 

eftersom de är en stor aktör inom branschen. Sedan visar man på möjligheten till att 

göra internationell karriär då företaget finns i olika delar av Europa. Företagets 

ledarskapskultur är en annan faktor som lyfts fram för studenterna. 

 

Under dessa aktiviteter är det viktigt för företaget att berätta om det stora 

kompetensbehov som finns av studenterna och visa på att det finns jobb åt dem i 

framtiden. Det måste vara tydligt varför studenterna är så värdefulla och attraktiva för 

företaget. Sista steget i pyramiden är att bli en ideal arbetsgivare vilket de försöker 

skapa genom personliga möten. Det är oftast aktiviteter studenten gör med en stark 

koppling till företaget som exempelvis praktik, examenarbete och studiebesök. 

Respondenten menar att företagets mål är att bli en ideal och attraktiv arbetsgivare och 

att det är i dessa personliga träffar som studenterna ska känna att de vill jobba på 

företaget. Denna metod kan sammanfattas med nedanstående citat av samma 

respondent: 

 
”Så det är väl den generella metoden som vi använder – att gå från kännedom, 

intressant arbetsgivare, till ideal arbetsgivare. Den pyramiden är liksom den mer 

generella metoden som man använder sig av när man attraherar. Den kan man 

applicera på de studenter som läser vid verksamhetens prioriterade utbildningar och 

det görs.” 

 

Denna metod hör alltså till företagets allmänna Employer Branding arbete och 

appliceras även på studenterna som de vill attrahera från verksamhetens prioriterade 

utbildningar. Oftast har dessa studenter redan en kännedom om företaget under 

utbildningen så Employer Branding arbetet mot dem inriktar sig mer på de sista två 

stegen; att skapa intresse och bli sedda som en ideal arbetsgivare. 

 

Fler respondenter berättar att eftersom den kompetens företaget är i störst behov av 

finns på de prioriterade skolorna så försöker de synas extra mycket där. Utbildningarna 

på dessa skolor är främst ingenjörs- eller tekniskt inriktade. Där fokuserar man på de 

fakulteter och institutioner som är av störst vikt och där man vet att företaget måste göra 

mer för att attrahera studenterna. Oftast har de inriktningarna egna arbetsmarknadsdagar 

som företaget ser till att vara med på och anordna olika aktiviteter där fokus ligger på 

just företaget. Exempel på aktiviteter som nämndes var lunchföreläsningar, 

företagskvällar och studiebesök. För att planera detta så utformas en aktivitetsplan varje 

år. Det framgår att det finns externa samarbetspartners som har gjort det till sin affärsidé 

att skapa speciella möten med studenter. Tillsammans med företaget gör de riktade 

studentaktiviteter där de bjuder in studenter som är extra intressanta och gör olika typer 

av case event samt paneldebatter. När det gäller praktik och examensarbete så har man 

bestämt att de studenter som kommer från de viktigaste utbildningarna ska prioriteras 

eftersom det finns störst behov av deras kompetens i företaget. Det togs även upp att en 

viktig del för att säkra den framtida kompetensen är att bidra med olika resurser som de 

viktigaste utbildningarna behöver för att fortsätta existera. Det kan vara alltifrån att hitta 

lärare till att sponsra och se till att skolan har tillgång till bra utrustning.  
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Det framkommer och betonas att en viktig del i arbetet med att attrahera dessa studenter 

är att få med sig anställda från företaget som kan berätta om sin arbetsvardag, hur dem 

fick jobb på företaget, sin bakgrund och varför de trivs på företaget. Dessa anställda ska 

arbeta inom samma område som studenternas utbildning inriktar sig mot och kanske till 

och med ha gått samma utbildning själva. Fler respondenter menar att denna typ av 

ambassadörer är en framstående framgångsfaktor för att skapa intresse hos studenterna. 

Detta kan belysas med nedanstående citat: 

 
”Jag tror att det är framgångsfaktorn, att man får med folk som är inblandade i det 

vanliga jobbet som kan berätta vad dom gör och hur dom gör. Och på det sättet 

skapar man intresse för annars så blir det lite som att berätta hur farliga ormarna är 

utan att ha dom” 

 

Respondenten menar alltså att det inte bara räcker med att prata om hur bra företaget är 

utan studenterna behöver se konkreta exempel på anställda som trivs och berättar om sin 

arbetssituation. Målet är att alltid ha med dem i mötena med studenterna och det är 

viktigt att de är kompetenta och engagerade. En av anledningarna till att detta är viktigt 

menar en respondent är för att skapa en trovärdighet. På det här sättet förmedlas en så 

sanningsenlig bild av vad som görs på företaget eftersom det är de anställda själva som 

berättar. Man är mån om att skapa rätt förväntan hos studenterna så att man inte ger en 

felaktig bild verkligheten. De som uttalat sig om detta menar att det görs ett bra arbete 

på den här fronten idag. Däremot är det en ständig utmaning att hitta rätt anställda som 

har tid att avsätta från sitt huvudsakliga arbete för att följa med som ambassadörer. En 

annan svårighet som nämns är att hitta rätt personer och rätt saker att visa upp för 

studenterna, vilket är på grund av att det är ett så stort företag med många områden. 

Eftersom de flesta respondenter tror starkt på detta som en framgångsfaktor så önskar 

man att det fanns mer tid och resurser för att få med sig fler anställda som kan agera 

ambassadörer för studenterna.  

 

      

     Employer value proposition 

Ett uttryck som nämndes av några i samband med hur företaget marknadsför sig mot 

studenterna var employer value proposition. En respondent menar att detta inbegriper 

företagets profil som arbetsgivare både internt och externt, vilket innebär den bild som 

förmedlas av vilka de är och vad som gör de speciella. Några respondenter tar upp 

vikten av att ha samma attityd internt som man visar externt. Företaget måste visa en 

sanningsenlig och trovärdig bild av dem mot studenterna. En åsikt var att företaget kan 

distansiera sig från övriga konkurrenter genom den känsla de skapar när de exempelvis 

visar upp sin företagskultur och de anställda. Studenterna ska känna att det är ett företag 

de vill stå bakom eftersom deras värderingar stämmer överens med företagets 

kärnvärden. En liknande tanke som kom fram var att företaget måste skapa en känsla av 

gemenskap både internt och externt så att människor känner att företaget tror på dem 

samt att det är en arbetsplats man vill investera tid på. 

 

Miljöfrågan är något som fler respondenter tror är viktigt för dagens unga studenter. De 

vill känna att deras arbete är meningsfullt och genom att företaget engagerar sig ännu 

mer i hållbarhetsfrågor på olika sätt så menar några att man därmed kan öka intresset 

och bli mer attraktiva för studenterna. De ser då att företaget står för någonting som de 

själva anser är viktigt och meningsfullt. 
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Det framkom att företaget även tagit fram ett annonskoncept som grundar sig på arbetet 

med employer value proposition. Här har man haft externa fokusgrupper för att 

identifiera hur företaget upplevs som arbetsgivare, hur människor ser på företagsloggan 

och så vidare. Efter att ha undersökt detta så har företaget tagit fram nya annonser som 

riktar sig mot olika målgrupper som exempelvis ingenjörer, ekonomer och tekniker. För 

att göra detta på bästa möjliga sätt så har man utgått från redan färdigställda rapporter 

som gjorts med externa samarbetspartners. Där har man tittat på vilka kriterier som 

anses viktiga och attraktiva för respektive målgrupp när de tänker på sin framtida 

arbetsgivare. Tanken var att bli mer enhetlig både i Sverige och på de andra 

marknaderna så att det budskap som riktas mot en viss målgrupp gäller överallt.   

 

Praktikens betydelse 

En del av verksamhetens samarbete med skolorna innebär att företaget tar in studenter 

för praktik. Alla respondenter är överens om att praktiken är ett av de viktigaste 

verktygen som företaget har för att attrahera och skapa kontakt med studenterna. Det är 

attraktivt i den mening att studenterna får applicera de kunskaper de lärt sig under 

utbildningen i praktiken. De får också in en fot i företaget vilket ger dem en större chans 

att bli anställda där efter utbildningen. Genom praktik skapar företaget en personlig 

kontakt med studenten och kan samtidigt bedöma varje students individuella kompetens 

och förmåga. Det framgår dock att hur mycket praktikanter som tas in från respektive 

skola ofta är beroende av hur mycket praktik som ingår i de olika utbildningarna. 

Längre utbildningar som exempelvis civilingenjör har oftast ingen schemalagd praktik 

medan kortare och mer yrkesinriktade program, som exempelvis högskoleingenjör, har 

det. En stor del av praktikanterna är därför olika slags tekniker som är inriktade på 

produktion och distribution inom ett visst område. Sedan verkar det som att vissa delar 

av företaget tar in mer praktikanter än andra. En avdelning tar exempelvis in uppemot 

80 stycken praktikanter per termin. Dock framgår det inte av intervjuerna varför 

fördelningen av praktikanter ser ut som den gör.  

 

Alla studenter som gör praktik får en handledare inom företaget. Sedan försöker man 

anpassa arbetsuppgifterna och knyta an till den teori som studenten har läst i 

utbildningen. Respondenterna som var insatta i praktikområdet menade att man försöker 

ha studenterna ute i fält mycket så att de får pröva på den praktiska biten av arbetet som 

inte lärs ut i skolan. Det är också viktigt att de får vistas i kontorsmiljö så att de lär sig 

hur det praktiska arbetet förbereds och projektleds. Man strävar alltid efter att ge 

studenterna en bred helhetsbild av både arbetet och företaget. En insikt som en 

respondent hade fått ganska sent var att praktik egentligen kan ses som början till en 

lång anställningsintervju: 

 
”Det är ju som vi brukar säga, början på en ganska lång anställningsintervju. Om 

alla tänker det, både praktikanter och även chefer så är det faktiskt så. Jag har inte 

tänkt på det tidigare utan insikten har nog kommit ganska sent för mig med, att det 

faktiskt är en anställningsintervju” 

 

Respondenten menar att för att det ska ses som en anställningsintervju så förutsätter det 

att både cheferna och studenterna som praktiserar är medvetna om det och har den 

inställningen. Om företaget då är intresserade av att anställa studenten så är det viktigt 

att de driver denne i rätt riktning och se till att ha kontakt under hela perioden. Eftersom 
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andra företag i branschen konkurrerar om samma arbetskraft så är det bra om man inte 

väntar för länge med att ge studenten ett erbjudande. 

 

En respondent berättar om ett framgångsrikt praktikprogram som ingår i en prioriterad 

högskolas utbildningsprogram. Eftersom det är en viktig högskola där studenterna får 

nyckelkompetens som företaget är i behov av så är verksamheten med och sponsrar 

extra mycket där. En del av de sakerna är praktiken, som också görs på företaget. Den är 

totalt fjorton veckor lång och delas upp i två omgångar. Under första delen är de i 

företagets service avdelning där de får göra mer praktiska arbetsuppgifter. Andra praktik 

omgången får de jobba mer operativt i kontorsmiljö där de ser hur man planerar och 

lägger upp det praktiska arbetet. Genom att de får testa på de olika delarna så tror 

respondenten att studenterna får en bredare bild av arbetet som också är 

verklighetstrogen. En annan respondent som har hand om praktikanter från dessa 

högskoleutbildningar berättar att de har både en muntlig och skriftlig utvärdering av hur 

praktikperioden upplevdes. I slutet av perioden får studenterna fylla i ett formulär och 

en del ska också skriva rapporter, beroende på skolans direktiv. Den muntliga 

utvärderingen består dels av att studenten redovisar sin upplevelse av praktikperioden.  

Sedan sitter både handledare och andra ansvariga med studenten för att utvärdera 

tillsammans. Praktikprogrammet har fått väldigt bra feedback från studenterna som 

uppskattat det mycket. Generellt sett verkar det finnas en samstämmig uppfattning kring 

att många studenter haft positiva åsikter kring sin praktik på företaget.  

 

      Önskan om att fler studenter ska få använda sin teoretiska kunskap i praktiken  

Något som majoriteten av respondenterna önskar är mer möjligheter för studenterna att 

få applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken. En del minns den distans de kände till 

yrkeslivet när de själva studerade och tror att många studenter idag upplever samma sak.  

I många av de mer avancerade utbildningarna som verksamheten samarbetar med så 

ingår det inte praktik vilket företaget inte kan påverka.  

Därför har många av studenterna inte samma möjligheter till att praktisera under 

studietiden. En annan svårighet som nämns är det faktum att det inte finns tillräckligt 

med resurser på företaget för att ta hand om fler praktikanter. Det finns inte tillräckligt 

med handledare som kan ansvara för varje student.  

 

Av intervjuerna framkom fler exempel på praktiska inslag som skulle kunna införas i 

studenternas utbildning så att de samtidigt kommer i kontakt med företaget. Ett förslag 

var att ge studenterna riktiga case som de måste lösa och sedan presentera för företaget. 

På så sätt visar man dem att deras arbete är något som företagen kan ha nytta av. Dessa 

case behöver inte heller vara för svåra utan det ska vara anpassat till studentens 

kunskaper. Respondenten menar dock att ett sådant moment kräver en del inskolning 

från företagets sida eftersom de anställda som ska hålla i dessa behöver sätta sig in i de 

olika casen. Men gör man det ofta borde det inte vara några problem eftersom de på 

företaget blir duktiga på att avgränsa arbetet och får erfarenhet av hur mycket en student 

är kapabel att lösa på ett par veckor. Tillsammans med praktik så fanns det åsikter om 

att olika typer av studiebesök också är ett moment som skulle kunna göras mer frekvent. 

Det kan vara alltifrån att studenterna gör sina laborationer på företaget till att de gör 

någon typ av projektarbete som involverar studiebesök hos dem. Sådant är värdefullt för 

företaget eftersom det innebär fler tillfällen för dem att komma i direkt kontakt med 

studenterna. Om fler studenter fick möjligheten att göra praktiska moment hos företaget 
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så kan också fler berätta om sina positiva upplevelser för studenter i sin umgängeskrets. 

På så sätt kan andra bli intresserade av att komma i kontakt med företaget. 

 

Förbättringsområden 

 

      Utvärdering 

Respondenterna berättar att det idag görs utvärderingar av verksamheten kontinuerligt i 

samband med olika möten, varav ett är styrgruppsmötena. Där får HR-cheferna en 

rapportering och beskrivning av verksamheten, det aktuella läget samt effekterna av det 

som görs. Man kan bland annat se antalet platser på utbilningarna, hur många studenter 

som söker till både företaget och utbildningarna samt hur många av dem som studerar 

färdigt. Fyra gånger per år har man även ett möte där det ingående diskuteras vad som 

har åstadkommits och vad som ska göras framöver på de olika fakulteterna. Man tittar 

även på vilken ranking företaget ligger på i olika undersökningar om populära företag. 

Närmast samtliga respondenter pekar dock på att utvärderingarna inte är tillräckligt 

strukturerade och att det fattas viktigt information kring resultatet av arbetet. Främst 

gäller det hur många studenter från de olika utbildningarna som faktiskt rekryteras in 

och anställs av företaget. Ett förslag var att ha en mer statistisk uppföljning där man kan 

följa vilka som rekryteras, vilka skolor de kommer från samt vart resten tar vägen. Även 

om det idag finns utspridda utvärderingar av olika slag så menar många att det behövs 

en sammanställande och total bild av detta för att se helheten. Man vill tydligt kunna se 

om den investering som görs i form av tid och pengar faktiskt ger ett framgångsrikt 

resultat. Många menade att det behövs en bättre uppföljning på varför en del studenter 

inte hamnar hos företaget utan istället går till konkurrenterna. Därför kan det även vara 

bra att göra mer kvalitativa utvärderingar för att svara på mer komplexa frågor. 

En respondent uttryckte vikten av uppföljning: 

 
 

”Vi skulle behöva ha en bättre uppföljning för att se varför hamnar de inte hos oss, 

för annars är det att kasta pengar i sjön och sponsra utbildningar som finns och sen 

går studenterna till våra konkurrenter. Det gäller för linjen att vara mer proaktiva 

och fånga upp deras intresse.” 

 

Å andra sidan betonades svårigheten med att hitta ett effektivt system för en sådan 

uppföljning då studenterna snabbt försvinner iväg efter utbildningen vilket gör det 

komplicerat att hålla koll på dem. Ett förslag var att skicka hem brev till dem några 

månader efter utbildningens slut och fråga hur deras nuvarande arbetssituation ser ut 

samt varför. En annan tanke var att göra denna typ av efterforskningar tillsammans med 

skolorna. 

 

En annan aspekt som kom fram gällde utvärderingen av praktikplatserna. En del av 

respondenterna arbetar i en avdelning på företaget som tar emot mycket praktikanter. 

Där verkar det finnas en kontinuerlig uppföljning av hur studenterna upplevde 

praktikperioden och vad som kan förbättras. Dock verkar detta inte ske på en 

övergripande nivå eller på ett strukturerat sätt eftersom fler av respondenterna inte fått 

ta del av denna information. Konkret fakta som hur många som gör sin praktik hos 

företaget är inte heller något som alla har kunskap om. En förbättringspotential skulle 

därför kunna vara att alla inblandade i verksamheten får se den utvärdering som faktiskt 

görs på de olika områdena. Bristen i utvärderingen av arbetet är något som man är 
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medveten om i verksamheten och som det finns en pågående diskussion kring. 

Utvärderingen verkar alltså vara är en viktig fråga för verksamheten eftersom närmast 

alla respondenter ansåg att det kunde förbättras. 

 

      Bättre intern kommunikation och struktur 

En sak som de flesta verkar vara överens om är att det behövs en bättre intern 

kommunikation av verksamhetens roll i företaget. Många tror att en stor del av de som 

jobbar på företaget har väldigt lite eller ingen kunskap om vad som görs i verksamheten 

eller att den överhuvudtaget existerar. En åsikt var att de flesta som inte är involverade i 

verksamheten vet att Employer Branding avdelningen jobbar aktivt mot studenterna. 

Däremot är det troligtvis många som inte känner till att det finns en specifik verksamhet 

som utformats just för att säkra den framtida kompetensen genom olika samarbeten med 

diverse skolor. Företaget måste därför bli bättre på att internt kommunicera ut den stora 

kompetensbrist som finns inom olika områden och att verksamhetens arbete är en viktig 

del i det långsiktiga arbetet mot att säkerhetsställa att det finns en rekryteringsbas i 

framtiden.  

 

En anledning till att detta behöver förbättras menar fler intervjuade är för att cheferna 

ute i linjen ska få en större förståelse av varför det är viktigt att investera tid och pengar 

i verksamheten. Det måste vara tydligt att det är ett långsiktigt arbete som är av stor vikt 

för företaget och involvera cheferna mer i arbetet. Ett förslag var att få ut cheferna till 

studenternas miljö så att båda parter får en direkt kontakt. Ett annat förslag kan 

återkopplas till det tidigare avsnittet om utvärdering.  

Många menar nämligen att cheferna behöver en mer konkret utvärdering och 

uppföljning på arbetet så att de ser vad resurserna de lägger ner ger för konkreta resultat. 

Det kan bidra till att cheferna blir mer engagerade och motiverade till att investera mer i 

verksamheten. Såhär utrycker sig en respondent: 

 
”Så ju mer vi kan vara tydliga med att det är ett långsiktigt arbete som är viktigt för 

företaget och involvera cheferna så att de ser vikten av det de gör och visa resultat. 

Cheferna är nog medvetna om att det är viktigt men det är tungt, tror jag, för dem 

att tänka att det här är bra på sikt” 

 

Denne menar att det är av stor vikt att arbeta långsiktigt och att det är något som tydligt 

måste förmedlas till linjecheferna. Respondenten pekar också på att det kan vara tungt 

för cheferna att tänka på att detta är ett långsiktigt arbete eftersom det kan ta flera år 

innan man får igen det som investerats. Därför måste man fortsätta trycka på att 

kompetensbristen blir allt större i och med generationsskiftena som pågår. Företaget 

behöver agera nu för att se till att det finns tillräckligt med människor att rekrytera i 

framtiden inom de drabbade områdena. 

 

Det framkom att en sak som man hela tiden strävar mot är att skapar mer 

representativitet i verksamheten. För att uppnå detta behöver man fler anställda i 

verksamheten som representerar företagets olika kärnområden och har kompetensansvar 

för dessa. I samband med detta vill man också satsa på det som är viktigast för dessa 

områden och den kompetens de har störst behov av. För att lyckas med detta menar en 

respondent att man måste prioritera att få med anställda, ofta i form av tekniker, som 

faktiskt jobbar med det som efterfrågas och vet vad som behövs. Detta är viktigt inte 
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minst när man ska bestämma vad som ska ingå i en viss utbildning och vad som kanske 

saknas i nuläget.  

 

En aspekt som togs upp av en respondent och som berör ett annat område är att det 

behövs en bättre struktur för hur man hanterar olika slags ansökningar från studenterna. 

Detta verkar framför allt gälla praktikplatserna där det inte finns någon person som 

ansvarar för dessa ansökningar. Som konsekvens av att det inte finns något effektivt 

system så skickar studenterna ansökningar till alla delar av företaget. Detta blir ett 

problem eftersom man i verksamheten vill prioritera att studenter från de viktigaste 

utbildningarna får en praktikplats. Men när anställda i företaget som inte vet detta får in 

ansökningar så väljs andra studenter istället. Därför menar respondenten att det måste 

skapas en bättre process där man exempelvis lägger ut praktikplatserna på hemsidan 

med en bestämd ansökningsperiod. På så sätt kan man tydligare se vilka ansökningar 

företaget får in samt vilka studenter som väljs.  

 

En respondent betonar att verksamheten skulle behöva en fastare form och struktur. 

Som bekant så vill man genom verksamheten i första hand säkra att det finns kvar 

utbildningar inom de kritiska yrkesområdena och att de håller en hög kvalité. Det går 

inte att attrahera kompetenta studenter om det inte existerar bra utbildningar som lär ut 

kompetensen. Men att uppnå detta och påverka utbildningssystemet är ett långsiktigt 

arbete, inte minst eftersom det är flera års intervaller innan studenterna är 

färdigutbildade. Personen menar att denna typ av långsiktiga arbete behöver fler 

personer som jobbar heltid med verksamheten.  

De flesta idag har det som en bisyssla till sina huvudsakliga arbetsuppgifter vilket gör 

att verksamheten inte får tillräckligt med fokus. I nedanstående citat förklarar han en av 

anledningarna till varför detta behövs. 
 

”Arbetet bygger på kunskap om utbildningssystemet och utbildningsystemets 

förutsättningar. Alltså ska vi matcha utbilningarna här måste vi veta vad vi pratar 

om, ska vi vara bra beställare måste vi veta vad vi ska kommunicera och vad som 

krävs för en bra utbildning.” 

 

Här menar personen att de som arbetar inom verksamheten ska vara insatta i vad som 

behövs för att skapa en kvalitetsutbildning inom yrkesområdena med kompetensbehov. 

För att ha en sådan strategisk kompetensförsörjning så krävs en förståelse för dessa 

yrken för att på bästa sätt kunna utforma utbildningssystemet så att det motsvarar 

företagets behov. Vidare anser personen att man skulle kunna bli bättre när det gäller 

handledare. Det behövs personer som endast arbetar som handledare för 

praktikstudenterna som kan vägleda och instruera dem mer. 

 

Diskussion  

 

I detta avsnitt presenteras först en analys av resultatet utifrån de teoretiska perspektiven 

motivation och Employer Branding. För att tydliggöra resultatdiskussionen så är denna 

uppbyggd på samma sätt som resultatet, med samma rubriker. Sedan har en kritisk 

granskning av metoden gjorts för att främst belysa vilka brister undersökningen kan 

tänkas inneha. Slutligen ges en kort diskussion av framtida forskning samt en slutsats. 
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Resultatet visade på vad verksamheten gör för att företaget ska framstå som en attraktiv 

arbetsgivare bland studenterna. I synnerhet praktik lyftes fram som en viktig faktor för 

att genom personlig kontakt öka intresse och attraktion. Slutligen fanns det två 

förbättringsområden som verkade viktigast. Den första var en bättre uppföljning och 

utvärdering för att tydligare se vad arbetet ger för resultat. Sedan behövdes den interna 

kommunikationen och strukturen förbättras. Dels för att fler på företaget ska få vetskap 

om verksamheten och engagera sig och dels för att verksamheten behöver organisera sig 

bättre inom vissa områden. 

Resultatdiskussion 

 

     Arbetet med att attrahera studenter genom verksamheten 

Det faktum att företaget har en verksamhet som riktas mot studenter kan stödjas av 

Parment och Dyhre (2009) som menar att studenter är en bra målgrupp att kommunicera 

Employer Branding till. Det är troligtvis lättare för företaget att skapa ett intresse hos 

studenterna eftersom människor är mer öppensinnade och föränderliga under sin 

studietid. Sedan har företaget en tyngre form av engagemang i studenternas utbildning 

eftersom de ser till att utbildningarna finns kvar och har kvalitet. Man skulle kunna se 

det som att företaget arbetar för att skapa rätt talanger för att säkra sin framtida 

kompetens, något som Parment och Dyhre (2009) skriver är nödvändigt ibland. 

 

I resultatet beskriver en respondent företagets generella arbete med att attrahera 

studenter utifrån en metod som kan liknas vid en pyramid. Metoden appliceras på 

verksamhetens studenter och har tre steg där tanken är att gå från kännedom till 

intressant arbetsgivare och slutligen att bli en ideal arbetsgivare. Metoden kan jämföras 

med den övre delen av Backhaus och Tikoos (2004) Employer Branding figur som 

presenterades i inledningen (figur 1). Som bekant representerar denna del extern 

Employer Branding där varumärkes association kan liknas vid första steget av företagets 

pyramid som är kännedom. Båda kan tänkas handla om att skapa positiva idéer och 

tankar kring företagets varumärke genom en effektiv marknadsföring. Detta är det första 

steget när varumärket inte är så välkänt på marknaden eller hos målgruppen. Figurens 

nästa steg kallas employer image och motsvarande steg i företagets metod skulle kunna 

vara intresse, där de genom olika studentrelaterade aktiviter och events vill skapa 

intresse hos studenterna. I resultatet förklaras att de flesta studenter redan har en 

kännedom om företaget varvid man fokuserar på att skapa ett intresse. Man skulle 

därmed kunna se nedanstående figur som en utgångspunkt där konsumenternas 

association till varumärket formar den bild omgivningen har av organisationen som i sin 

tur påverkar attraktiviteten. Skillnaden kan dock vara att företaget aktiv arbetar för att 

målgruppen studenter ska få en intressant bild av dem som arbetsgivare, oavsett vad de 

tidigare associerat varumärket med. Studenternas intresse av företaget, i kombination 

med personliga möten mellan student och företag, ska leda till att bli sedda som en ideal 

samt attraktiv arbetsgivare. Detta kan ses som figurens sista steg som är 

arbetsgivarattraktivitet.  
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Figur 1. Modell över extern och intern Employer Branding (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Tidigare framgick att varumärkes association (Backhaus & Tikoo, 2004) enligt mig 

skulle kunna arbetas fram utifrån de psykologiska grundläggande behoven (Ryan & 

Deci, 200b) för att öka attraktiviteten. Men eftersom denna studie inte undersökt 

studenternas bild av verksamheten är det svårt att veta om företaget arbetar på ett sätt 

som ger studenterna känslan av att en anställning hos dem skulle gynna deras behov av 

autonomi, kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000b). Däremot skulle det faktum 

att företaget lyfter fram utvecklingsmöjligheter kunna motivera studenter att söka sig till 

dem eftersom utveckling gynnar kompetensbehovet (Reeve, 2009). Om studenterna 

förstår att det är en arbetsplats där de har möjlighet att växa på olika sätt så ökar 

företagets attraktivitet eftersom de kommer associera deras varumärke med 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Delar av företagets arbete med att attrahera studenter skulle man kunna se utifrån 

Erlandssons (2005) avhandling kring profilering. Profilstöd är en del av profileringen 

och hon nämner bl.a. högskoleaktiviteter, mässdeltagande och sponsring som några av 

kommunikationskanalerna. Företagets verksamhet sponsrar just olika utbildningar där 

kompetensbehovet finns och syns utåt på olika mässor och högskoleaktiviteter som de 

även anordnar ibland. Likt de företag Erlandsson tittat på så utformas en aktivitetsplan 

varje år och företaget ser vikten av att synas i studenternas miljöer. Utifrån Erlandssons 

avhandling har företaget därmed, genom verksamheten, använt sig av medier för att 

kommunicera ut sin profil. Vidare kan företagets strävan efter att bli en ideal 

arbetsgivare för studenterna vara en form av profilbekräftelse.  

De strävar efter att bli så välkända på arbetsmarknaden så att det blir ett naturligt steg 

för studenterna att söka sig till företaget. 

 

En framgångsfaktor som betonades i resultatet var att få med sig engagerade och 

kompetenta medarbetare från företaget som kan ge studenterna en sanningsenlig bild av 

hur deras arbete på företaget ser ut. Detta konstateras även av Parment och Dyhre 

(2009) som menar att rätt representant från företaget kan ha en stor påverkan på 

studenters attityd. Respondenterna menade att sådana representanter och ambassadörer 

bidrar till att skapa en trovärdig bild av företaget.  

 

Ett begrepp som berörts är Employer Value Proposition (EVP). Genom företagets EVP 

förklarades att man vill förmedla en sanningsenlig bild och känsla av gemenskap till 
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studenterna. Detta kan vara ett steg mot att få studenterna att internalisera och känna 

tillhörighet till företaget (Reeve, 2009), vilket kan motivera dem till att söka sig dit. 

Genom att få de att förstå varför företagets värderingar är viktiga och värdefulla så ökar 

chansen att studenterna internaliserar detta i jaget. Eftersom många respondenter ansåg 

att hållbarhetsfrågan blivit allt viktigare för yngre så kan ett större engagemang i 

miljöfrågor bidra till öka attraktiviteten hos studenterna då de ser en meningsfullhet i 

företagets arbete. I linje med detta var en tanke att EVP ska få studenterna ska känna att 

det är ett företag de vill stå bakom eftersom deras värderingar stämmer överens med 

företagets kärnvärden. Detta kan ses utifrån person organization fit där Backhaus och 

Tikoo (2004) skriver att forskning visar att människor jämför ett företags employer 

image mot sina egna värderingar för att se om det finns en överensstämmelse. Ju mer 

företagets kärnvärderingar verkar matcha mot studentens självbild, desto mer attraherad 

blir personen.  

 

Det är positivt att företaget arbetar med att förmedla ett tydligt EVP och vad som gör 

dem speciella, eftersom Cable och Judges (1996) forskning visar att jobbsökande verkar 

välja jobb baserat på den upplevda överensstämmelsen mellan deras och 

organisationens värderingar. Vidare framkom det att företaget genom olika aktiviteter 

arbetar med att förmedla vad som gör dem till en attraktiv arbetsgivare, där 

utvecklingsmöjligheter och internationell karriär verkar vara viktiga punkter. Något som 

är nödvändigt för att ha ett framgångsrikt EVP (Parment & Dyhre, 2009). Ett annat steg 

i att stärka företagets EVP var att skapa annonser som riktar sig mot deras olika 

målgrupper och baserar sig på vad respektive grupp anser viktigt samt attraktivt. Genom 

att de har skaffat sig mer kunskap om målgrupperna ökar de sina chanser till att hitta rätt 

kompetens och rekryteringskostnaderna blir mindre (Parment & Dyhre, 2009). Gällande 

person organization fit (Purcell et al, 2009) är det viktigt att organisationer är försiktiga 

med att förmedla orealistiska förväntningar. Detta verkar företaget ha tagit i beaktande 

då det betonades att man inte vill sälja in en bild till studenterna som inte stämmer 

överens med verkligheten. 

 

      Praktikens betydelse 

Praktik var ett område som, av samtliga respondenter, ansågs vara en viktig del i arbetet 

med att attrahera studenter. Inte minst för att företaget skapar en personlig kontakt med 

varje student och kan bedöma dem individuellt. Detta skulle kunna ses utifrån Cognitive 

Evaluation Theory (Deci & Ryan, 2000b), som diskuterades tidigare.  

En yttre händelse i form av praktik kan bidra till att ge studenten en känsla av 

kompetens som i sin tur gynnar den inre motivationen. Detta kan vara ett steg till att 

faktiskt öka studenternas kompetens inom sitt område och få dem att känna att de har 

det som krävs för att anta ett jobb hos företaget. Dock framgår det inte i resultatet vilka 

specifika uppgifter de får under praktiken som i så fall skulle stödja studentens behov av 

autonomi. Möjligtvis kan det faktum att de till stor del praktiserar ute på fält innebära 

mycket självständigt arbete där de ständigt utvecklas, vilket kan stödja autonomin. Om 

de uppgifter som ingår i praktiken sedan presenteras på ett informativt eller 

kontrollerande sätt är svårt att veta utan studenternas åsikter, vilket gör att man inte kan 

uttala sig om huruvida praktiken möjligen skapar en inre motivation.  

 

Däremot är praktiken hos företaget en bra början till ökad kompetens hos studenten som 

får använda sin teoretiska kunskap i praktiken. Om de genom praktiken lyckas stödja 
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studentens behov av kompetens så ökar chansen till att denne vill fortsätta utvecklas 

inom företaget då det finns stora utvecklingsmöjligheter. Som framgått tidigare vill de 

flesta människor utvecklas eftersom det stimulerar det grundläggande behovet av 

autonomi. Om studenten tycker att praktiken varit utvecklande och intressant så kanske 

denne blir inre motiverad till att i framtiden söka en tjänst hos företaget. Många tog upp 

att en lyckad praktik, och även andra typer av personliga möten, kan fungera som 

marknadsföring där studenten berättar för andra om sina positiva erfarenheter på 

företaget. Ett argument för detta är Collins & Stephens (2002) studie som visade en 

stark relation mellan muntlig rekommendation och ingenjörsstudenters generella attityd 

mot företaget samt deras upplevda jobb attribut. I kombination med sponsring och 

annan typ av marknadsföring kan det därmed löna sig att inom verksamheten satsa mer 

på personliga möten som kan öka den muntliga rekommendationen mellan studenterna, 

vilket i sin tur bidrar till att sprida ett bra rykte. 

 

Den personliga kontakt som studenten får med företaget genom praktik kan vara en 

viktig del i att stödja dennes behov av tillhörighet. Det kan tänkas vara lättare att 

internalisera (Reeve, 2009) företagets värderingar och organisationskultur genom att 

studenten själv får ta del av den. Praktiken blir därmed ett viktigt verktyg för både 

studenten och företaget för att se om det finns en stark person organization fit, där det 

finns en överensstämmelse mellan deras värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). Under 

praktiken är det också betydelsefullt att ha en kompetent och engagerad handledare som 

vägleder och ger studenten feedback på sin prestation (Reeve, 2009). Om feedbacken 

presenteras på ett sätt som ger en positiv upplevelse så tillfredsställer det individens 

behov av kompetens. 

 

I Pelgrim et al.(2012) studie visade resultaten att feedbacken är av större nytta för 

praktikanterna om man följde ett tre stegs system. Detta är något som företaget i 

föreliggande studie skulle kunna använda sig av genom att varje handledare börjar med 

att sätta sig ner med varje praktikant för att lägga upp en individuell plan. Här klargörs 

hur praktikperioden kommer att se ut, inlärningsmål och vad handledaren kommer att 

titta på gällande studentens prestation. På så sätt vet studenten vilken typ av feedback 

som förväntas. Om det finns möjlighet så kan denna planering vara ömsesidig där 

studenten får komma med förslag och önskemål. Nästa steg är att handledarens 

feedback ska vara konstruktiv och lämplig så att studenten växer i sin arbetsroll. Sedan 

bör studenten fokusera på inlärningsmålen och utnyttja handledarens feedback som en 

vägledning för att nå dem. Om man därmed ser feedback som ett verktyg som används 

på rätt sätt, så kan det ha en positiv inverkan på praktikanternas utveckling när de är hos 

företaget. 

 

En respondent förklarade att praktiken kan ses som en lång anställningsintervju. Om 

företaget inför varje praktik tydliggör detta så det öka studentens motivation till att 

prestera sitt bästa. Detta eftersom studenten får ett konkret mål att sträva efter i form av 

en framtida anställning hos företaget. Båda parter får därmed en annan inställning till 

praktiken där det finns en tydlig bild av hur båda gynnas. I enlighet med 

målsättningsteorin (Locke, 1996) så ökar ett sådant specifikt mål prestationen. Genom 

att handledaren samtidigt ger studenten regelbunden och konstruktiv feedback så 

uppfylls även detta kriterium enligt teorin. På så sätt får studenten en indikation på sin 

prestation i förhållande till målet (Ilies & Judge, 2005), som i detta fall är att få en 
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anställning. En konstruktiv feedback kan därmed motivera personen till att, om det är 

nödvändigt, anstränga sig mer för att nå målet (Becker, 1978). Om studenten sedan blir 

anställd så ger det företaget en feedback av att de har lyckats ge personen en så pass bra 

upplärning så att denne vill stanna kvar. Tack vare företagets upplärningsmetod så har 

studenten även erhållit tillräcklig med praktisk kompetens för att bli anställd. Samma 

teori visar dock att målet inte bör vara för lätt, vilket i detta fall kan uppfyllas genom att 

ge studenten olika utmaningar under praktiken. Studenten måste därmed anstränga sig 

och utvecklas i sitt arbete, något som kan gynna både behovet av autonomi och 

kompetens (Reeve, 2009). Autonomin kan ökas om de får tillräckligt fria och 

självständiga utmaningar. Kompetens kan stödjas genom att utmaningarna leder till att 

personen får mer kunskap som gör att personen klarar framtida utmaningar bättre och 

därmed känner sig mer kompetent. 

 

     Förbättringsområden 

I resultatet har det framgått att verksamheten behöver förbättra utvärderingen av arbetet 

samt skapa en bättre intern kommunikation och struktur. Gällande utvärderingen så 

tyckte nästan samtliga att det behövdes en bättre struktur och att det saknades en 

konkret uppföljning inom vissa områden av arbetet. Det faktum att många ansåg att de 

inte får tillräckligt med feedback på vad arbetet i verksamheten ger för resultat kan ses 

utifrån målsättningsteorin (Locke, 1996). För att medarbetarna ska veta att de befinner 

sig på rätt väg mot verksamhetens mål så behövs en mer strukturerad utvärdering som 

fungerar som feedback och som alla får ta del av. I nuläget förs det ingen tydlig 

uppföljning på hur många av studenterna som faktiskt anställs på företaget. Då ett av 

verksamhetens syften är att just attrahera och få in ny kompetens i de kritiska 

yrkesområdena så behöver medarbetarna veta om deras arbete ger just det resultatet. 

Med en strukturerad och tydlig feedback i form av utvärdering så kan verksamheten 

analysera om de är på rätt väg eller om något behöver förbättras och förändras (Becker, 

1978). Medarbetarna har då fått information kring vart de ska rikta sin energi och vad de 

ska satsa på. Locke (1996) menar att feedback är ännu viktigare om det handlar om 

uppgifter som inte ger direkt feedback själv, som exempelvis försäljningsmål där man 

måste bli informerad om resultaten. I verksamhetens fall är resultaten hur många 

studenter som rekryteras in från utbildningarna. Erez (1977) samt Latham och Lockes 

(1991) studier ger stöd för att verksamhetens tydliga mål kombinerat med ett effektivt 

och tydligt system för att ge feedback kommer att öka medarbetarnas motivation samt 

prestation.  

 

Om man ser till resultatet så verkar den interna kommunikationen mellan verksamheten 

och övriga delar av företagets brista. Många hävdar att det finns en begränsad eller 

ingen kunskap kring verksamhetens existens och syfte. Även om detta kan försvåras av 

företagets omfattning så bör verksamheten satsa på att synas och skapa en kännedom 

internt om deras aktiviteter samt projekt, vilket stödjs av Parment och Dyhre (2009). De 

menar att det är viktigt att de anställda får ta del av företagets framgång, utveckling och 

externa marknadsföring. Verksamheten är en form av extern marknadsföring och 

utveckling vilket är en anledning till att de anställda skulle kunna informeras mer kring 

verksamhetens mål och arbete mot dessa. Dock kan man tänka sig att något av det 

viktigaste är att belysa varför verksamheten är så viktig för företagets framtid. Det kan 

bidra till att fler delar av företaget engagerar sig i verksamhetens frågor när de inser hur 
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viktiga de är och vad arbetet gör för skillnad. För att visa på det sistnämnda kan man 

återigen använda utvärderingar som ett informativt underlag.  

 

När det gäller förbättringar nämns också att fler personer borde ha verksamheten som 

sin heltidssyssla. På så sätt kan fler i verksamheten vara mer insatta i skol- och 

utbildningssystemet samt vad som behövs för att förbättra kvalitén på utbildningarna 

inom de olika områdena. Detta kan jämföras med de saker Parment och Dyhre (2009) 

skriver att man ska ta i beaktande när man utformar en strategi för att marknadsföra mot 

studenter. För att kunna anpassa sin metod för att sälja in sig mot studenter så bör man 

ha kunskap om organisationsstrukturen, hur studenter organiserar sig själva samt 

traditioner. Det skulle därmed gynna verksamheten om fler personer kunde lägga mer 

tid i arbetet och vara välinsatta i allt som har med studenterna att göra.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie användes teoristyrd, tematisk analys där den teoretiska utgångspunkten 

var förbestämd innan datainsamlingen påbörjades. Detta kan ha medfört att man missat 

att beröra en del intressanta områden under intervjuerna då frågorna i intervjuguiden var 

utformade utifrån den teoretiska utgångspunkten. På så sätt kan den använda 

analysmetoden ha begränsat undersökningen. Vidare anser jag att det troligtvis finns en 

god förankring i data eftersom råmaterialet analyserades noggrant och arbetades igenom 

flera gånger. Det hade också varit en fördel att en annan, oberoende person gått igenom 

samma råmaterial för att se om denne fick fram samma teman och för att se om de 

teoretiska perspektiv som valts var relevanta för ämnet samt resultatet. 

 

Eftersom respondenterna handplockades utifrån vilka som hade relevant kompetens 

inom området så finns det goda förutsättningar för kvalitativ generaliserbarhet 

(Langemar, 2008). Respondenternas svar kan därmed förväntas ge en representativ bild 

av vad övriga personer i verksamheten tycker. En brist är att jag utförde intervjuerna 

eftersom min erfarenhet av detta är begränsad. Det kan ha medfört att en del spontana 

följdfrågor kan ha uppfattats som ledande. Sedan kan det faktum att intervjuerna blev 

inspelade ha påverkat hur mycket de vågade öppna upp sig. En annan sak som också 

kan ha inverkat på det sistnämnda är att respondenterna visste att min handledare på 

företaget, som hade en ledande position i verksamheten, hade valt ut dem. Det kan ha 

medfört att de inte upplevde sig vara helt anonyma. 

 

När det gäller syftet för studien så anser jag att en större förståelse getts av hur företaget 

arbetar med att attrahera studenter genom verksamheten. Hur detta görs och hur detta 

kan förbättras är dock endast utifrån företagets perspektiv. För att få ett heltäckande svar 

på detta hade det varit intressant att undersöka verksamhetens arbete utifrån 

studenternas perspektiv. Därmed hade man kunnat jämföra de båda perspektiven för att 

se om studenternas bild av företaget och deras arbete mot utbildningarna stämmer 

överens med hur företaget faktiskt vill uppfattas samt vad de vill åstadkomma. Vidare 

kan de förbättringsområden kring verksamhetens arbete som resultatet visade vara 

användbara för företagets fortsatta arbete. Det som kommit fram i denna studie skulle 

därmed kunna vara meningsfullt för dem men även för andra företag som arbetar med 

liknande verksamheter.  
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Slutsats 

Denna studie har visat hur företaget aktivt arbetar med sin marknadsföring och 

kommunikation för att öka sin attraktivitet hos studenterna. Det framkom att de inte 

använde sig av någon specifik metod för att attrahera studenterna från verksamheten. 

Däremot använder man sig av den generella metod företaget har mot studenter i sitt 

Employer Branding arbete. Övergripande kan denna liknas vid en pyramid med tre steg 

där företaget först går från kännedom till intresse, för att slutligen anses vara en ideal 

arbetsgivare. I dessa steg ingår olika aktiviteter, varav praktik lyftes fram som en av de 

mest betydelsefulla. Praktik är en av de få möjligheter företaget har till att skapa 

personlig kontakt med studenten och se varje individ för sig som en potentiell anställd. 

Vidare kan man utifrån resultatet konstatera och dra slutsatsen att det finns några 

förbättringsområden gällande verksamheten. Det som främst lyftes fram var en mer 

strukturerad utvärdering och uppföljning av arbetet. Även den interna kommunikationen 

i form av att involvera andra delar av företaget mer i verksamhetens arbete behövde 

förbättras.  

 

Förslag till framtida forskning 

Resultaten som denna studie visat på kan vara användbart för företagets fortsatta arbete 

med verksamheten men också för andra organisationer eller företag som har liknande 

arbete. Ett viktigt område som skulle kunna forskas vidare på är hur studenterna i de 

olika utbildningarna ser på företagets och verksamhetens arbete. Verkar studenterna ha 

en positiv bild av företaget som arbetsgivare? Hur ser dem på det företaget, genom 

verksamheten, bidrar med till deras utbildning i form av sponsring och olika former av 

praktik? Det skulle kunna fungera som en sorts utvärdering eller underlag, där företaget 

ser om verksamhetens arbete bidrar till ökad attraktivitet och bättre kvalitet på 

utbildningarna.  
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Appendix  

 
Intervjuguide 

 

 
     Bakgrund: 

 

- Berätta kort om din arbetsroll på Företaget. 

- Vilken koppling har du till Verksamheten? 

 

Målsättning: 

 
- Vad är målsättningen med Verksamheten för Företaget? 

- På vilket sätt jobbar ni på denna avdelning mot detta mål? 

- Anser du att något skulle kunna förbättras/effektiviseras?  

- Förmedlas syftet med Verksamheten till studenterna under studietiden? 

- På vilka sätt utvärderas arbetet med Verksamheten? 

 

Motivation: 

 
- Använder ni er av någon strategi/metod för att attrahera de studenter som 

kommer från Verksamhetens prioriterade utbildningar? 

 
Om ja på ovanstående fråga: 

- På vilka sätt arbetar ni för att öka intresset bland studenterna? 

- Vad skulle kunna förbättras med arbetet? 

- Har ni utvärderat/mätt studenternas nöjdhet av programmet på olika orter? Hur 

ser det ut?  

- Hur kan Verksamheten arbeta för att visa studenterna att just deras kompetens är 

viktig för Företagets framtid?    

- Om du fick fria händer: Beskriv hur du skulle gå tillväga för att skapa ett 

intressant inslag i studenternas utbildning där de kommer i direkt kontakt med 

Företaget. 

- Vad gör en anställning hos er unikt och attraktivt? 

- Vad får studenterna göra under sin praktik?  

 

Om nej på ovanstående fråga: 

- Finns det någon strategi för studenter i allmänhet? 
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- Vad skulle ni som företag kunna erbjuda en student, som attraherar? 

- På vilket sätt skulle det kunna gynna både Företaget och studenterna? 

- Erbjuds något av detta för studenterna i Verksamhetens utbildningar idag? 

- Hur skulle ni från denna avdelning kunna bidra till det/ hur bidrar ni? 

- Hur kan Företaget arbeta för att visa studenterna att just deras kompetens är 

viktig för Företagets framtid?    

- Om du fick fria händer: Beskriv hur du skulle gå tillväga för att skapa ett 

intressant inslag i studenternas utbildning där de kommer i direkt kontakt med 

Företaget. 

 

Marknadsföring/Employer Branding: 

 
- Hur marknadsförs Företaget mot studenter i allmänhet?  

- Vad gör ni på Företaget för att särskilja er från de andra företagen som 

samarbetar med utbildningarna och synas bland studenterna?  

- Vad tror du att studenterna, som yngre generation, har för förväntningar och krav på 

framtida arbetsgivare? (Försöker ni bemöta dessa, och i så fall hur?) 

 
- Vad bidrar Företaget med till studenternas utbildning? 

- På vilket sätt förmedlas detta till studenterna?  

- Utformas jobb annonserna på något sätt som riktar sig speciellt mot 

studenter/nyexaminerade?  

 

 
 

 

 

 


