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Sammanfattning 

Uppsatsen har som syfte att studera om, och i så fall hur, employer branding- tekniker 

tar sig i uttryck vid tre valda av författarna tidspunkter. Employer branding används av 

en organisation för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vi har studerat 

platsannonsers bild och text, och åren som berörs är 1996, 2005 och 2014. 

Platsannonserna är hämtade från Dagens Nyheters platsannonsuppslag och summeras 

totalt till 60 platsannonser, fördelat jämnt på dem tre årtalen. Vi har valt att kategorisera 

materialets employer brandings komponenter i fyra delrubriker -materiella och 

immateriella erbjudanden, organisationskultur och organisationsimage. Resultaten 

antyder att det har skett en förändring i användandet av bild och text, där bild har fått 

mer utrymme under år 2005 och 2014. Samtidigt har de materiella erbjudandena 

minskat till förmån för de immateriella erbjudandena mellan årtalen 1996 och 2014. 

Uppvisandet av organisationskultur har minskat i textens utrymme, men det kan tyda på 

att bild blir det nya mediet att förmedla organisationskultur igenom. På samma gång 

används även bilder för att uppvisa en organisationsimage, utöver den beskrivning som 

återfinns i texten. Vi har sett i vår studie att employer branding- teknikerna som sådana 

har förändrats sedan begreppet myntades år 1996 och således utformningen och 

informationsinnehållet i platsannonser. En sådan utveckling synliggörs i att vissa 

tekniker minskat i betydelse medan andra tekniker i stället har tagit mer utrymme. Det 

kan tyda på att arbetstagaren ses som självgående vad gäller att informera sig om 

organisationen på egen hand. Det kan exempelvis göras via nätet eftersom flera av de 

studerade organisationerna hänvisar till sina hemsidor för ytterligare information. 

 

Nyckelord 

employer branding, platsannonser, materiella och immateriella erbjudanden, 

organisationskultur, organisationsimage
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1. Inledning 

Frågan vad det är som gör en arbetsgivare mer attraktiv än en annan kommer enligt oss bli 

alltmer viktig. För en personalvetare och sociolog blir det intressant att förstå hur 

organisationer berättar om sig själva för att uppnå en status av åtråvärd arbetsgivare.  

Alla organisationer strävar efter att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på 

marknaden i syfte att uppnå någon form av vinst och överleva på en ständigt konkurrensutsatt 

och globaliserad marknad (Sivertzen, Nilsen och Olafsen, 2013). I framtiden förutspås 

individens talang att vara en avgörande faktor för en organisations framgångsmöjligheter 

(Parment och Dyhre, 2009:9,15). Anledningen är som ovan nämnts; den konkurrensutsatta 

och globaliserade marknaden. Talang kan tillföra flera konkurrensfördelar och påverka en 

organisations image samt skapar möjligheter för nya konkurrensstrategier. Det kommer även 

att ställas högre krav på en organisation eftersom globaliseringen leder till att fler intressenter 

blir direkt involverade i verksamhetens dagliga och långsiktiga arbete. Detta får sitt uttryck i 

att prestationskravet ställs på sin spets. Givet ett dylikt framtidsscenario är det av stor vikt att 

organisationer lockar till sig talangfull och kompetent arbetskraft som kan klara av dessa 

utmaningar och nyställda marknadsvillkor (Parment och Dyhre, 2009:9–10). Detta gäller i 

stort sett den privata sektorn men också organisationer verksamma inom den offentliga 

sektorn.  

Den nya verkligheten kräver nya strategier för att attrahera personal åt de kunskapsintensiva 

verksamheterna och ett sätt att göra detta är genom att bygga ett framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke. Ett starkt arbetsgivarvarumärke i sin tur kräver talangfulla 

medarbetare. Vid mötet med andra människor blir vi ofta tillfrågade vilken organisation vi 

arbetar för och svaret på denna fråga kan leda till olika reaktioner hos omgivningen beroende 

på vilken extern bild eller image denna organisation har skapat sig (Lievens, Van Hoye och 

Anseel, 2007). Det krävs också en långsiktig planering av arbetsgivaren för att kunna förse sin 

organisation med bra personal. Men en organisation som bara lovar räcker inte. Inom den 

yrkesverksamma diskursen (diskussionen) poängteras det att det inte räcker med ”att sminka 

en gris” (Personal & Ledarskap #6, 2012). Månadstidningen Personal och ledarskap har i 

artikeln påpekat något som finns inom den vetenskapliga diskursen, det vill säga att 

arbetsgivaren har ett psykologiskt kontrakt som bör uppfyllas och inte bara ge tomma löften 

(Edwards, 2010:11–12). Detta belyser problematiken som en organisation möter men också 

vad som krävs för att nå de önskvärda kvaliteterna för en attraktiv arbetsgivare.  
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Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera vilket genomslag employer 

branding- tekniker har fått: hur använder arbetsgivarna teknikerna för att kunna framstå som 

attraktiva och locka de mest kompetenta potentiella medarbetarna? Vi ser på platsannonserna 

som publicerats i Dagens Nyheter som en del av organisationens kommunikationsstrategi där 

denna ska kunna marknadsföra sig själv och synliggöra sitt varumärke. Vårt intresse riktar sig 

till att studera hur och i vilket mån utnyttjar arbetsgivare employer branding- tekniker för att 

göra sig attraktiva inför potentiella arbetstagare samt följa om det skett en utveckling över tid.   

1.1. Syfte och problemställning 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga om och i vilket mån employer branding- tekniker 

används, såsom de presenteras inom fältet, för att kunna framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat tre frågeställningar. Dessa är följande: 

 

- Hur tar sig employer branding- instrument i uttryck i platsannonser? 

- Har det förändrats över tid? och 

- I vilket avseende, i så fall? 

 

1.2. Avgränsningar  

Employer branding är en arbetsmetod som organisationer använder sig av för att kunna stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke med betoning på potentiella, befintliga och före detta medarbetare. I 

den här uppsatsen riktar vi vår uppmärksamhet mot employer branding som ett sätt att 

attrahera potentiella arbetstagare. Vi gör ingen avgränsning vad gäller privat eller offentlig 

sektor i datainsamlingen eftersom både offentliga och privata aktörer kan konkurrera om 

samma resurser. Det vi är intresserade av, är hur organisationer väljer att berätta i annonserna 

om erbjudandet de framställer, för att kunna attrahera rätt personal. Hädanefter kommer vi i 

vårt arbete använda oss av benämningarna employer brand och arbetsgivarvarumärke 

synonymt och tilldela dem samma betydelse.  

Uppsatsen ägnas åt vad som kallas extern employer branding som i stort sett presenterar 

organisationens rykte och dess strategier att bygga ett gott anseende utåt. I 

arbetsgivarvarumärket ingår flera olika komponenter men för denna studies syfte har vi valt 
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att rikta oss till den externa employer brandingen, det vill säga hur arbetsgivaren gör sig 

attraktiv för potentiella arbetstagare.  

 

2. Teoretisk ram 

Under denna rubrik redovisar vi om den teoretiska forskningsramen. Denna innehåller främst 

vetenskapliga publikationer såsom artiklar och böcker om employer branding. Utifrån den 

teoretiska ramen kommer vi att urskilja de egenskaper som kännetecknar en organisations 

arbete med employer branding eller frånvaron av ett sådant arbete. Vi gör även en koppling 

mellan det organisationsteoretiska- och det diskursiva perspektiven. 

 

Diskurser ingår i det socialkonstruktivistiska perspektivet som menar att kunskap är socialt 

konstruerad och därför inte finns en ”versionsfri eller oberoende verklighet”, det vill säga att 

kunskapen inte kan avspegla en enda verklighet. I stället ger den diskursiva analysen 

möjlighet att tänka i raster som är olika sätt att förstå, uppfatta och förklara ett 

fenomen(Börjesson och Palmblad, 2007:9). En bild i en platsannons kan med andra ord ha 

betydelse för hur annonsen tas emot av arbetssökande och andra som ser den. Detta sker 

genom en omedveten tolkning och typifiering av den fotografiska bilden genom vår egen 

”common sense” och vi lägger denna i redan förutbestämda fack. Detta är ett sätt att 

underlätta vår perception av (eller varseblir) omgivningen (Berger och Luckmann, 2011:25). 

Platsannonsen blir så att säga en visuell text, där den symboliska interaktionen och 

ideationella funktionen blir viktiga (Bergström och Boréus 2012:310). Den symboliska 

interaktionen innebär en analys av relationen som skapas mellan å ena sidan läsaren och å 

andra – det som avbildas i texten. Denna relation kan vara grundad på maktförhållande, 

inkludering eller exkludering, det vill säga att avbildade människor i platsannonserna kan 

väcka känslor om gemenskap och tillhörighet eller motsatsen. Det kan handla om att 

människorna på bilden betraktas som jämlika eller överordnade eller som en del av 

betraktarens samvaro. Di Maggio och Powell (1983)  skriver om en process där olika 

organisationer närmar sig och efterliknar varandra och kallar detta för isomorfism – i syfte att 

få legitimitet. En sådan verksamhetsgren där organisationer kan efterlikna varandra är 

platsannonserna. Efterliknelsen ska då ses ur ett employer branding perspektiv, att de sätter 

ramarna för annonserna och att detta kan leda till isomorfism. 
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2.1. Vad är employer branding? 

Begreppet employer branding (arbetsgivarvarumärke) myntades av Ambler och Barrow 

(1996) och definieras det som ”The package of functional, economic, and psychological 

benefits provided by employment, and identified with the employment company” (Ambler och 

Barrow, 1996:8). Sedan dess har en rad olika definitioner av begreppet gjorts.  

Edwards (2010:5-6) ser employer branding som ett samlingsbegrepp vars grunder befinner sig 

i både HR(human resource)-praktiken såsom i marknadsföring, där den sistnämndas teorier 

om branding appliceras direkt på HR- arbetet, som ett nytt verktyg för HR-involverade 

personer att använda sig av. Edwards (2010:6) hävdar att ”[...]the branded product is a 

unique and particular employment experience”. Employer branding ska alltså syfta till att 

skapa en unik upplevelse, och ska vidare enligt Edwards (2010:6) leda till mervärde och 

inflytande för både organisationen och för dess anställda. Martin och Hetrick (2006:277–278) 

definierar employer branding som en organisations image sett ur de befintliga anställdas och 

potentiella anställdas perspektiv på organisationens självbild och som har en tät koppling till 

upplevelsen av att arbeta i en organisation (employment experience) samt hur detta yttrar sig i 

materiella belöningar som lön och immateriella sådana såsom organisationskultur och 

värderingar. Enligt Parment och Dyhre (2009:11–12) handlar employer branding inte bara om 

att hitta den mest kompetenta arbetskraften, utan den bästa arbetstagaren för den specifika 

organisationen. Med andra ord handlar det först och främst om att hitta rätt person till rätt 

plats.  

Sammanfattningsvis handlar employer branding om att som organisation skapa sig ett starkt 

varumärke som i sin tur riktas mot både potentiella och befintliga arbetstagare. Vi lägger 

fokus på de potentiella rekryterna då detta är uppsatsens utgångspunkt. 

 

2.2. Hur fungerar employer branding? 

Elving et al.(2012:359–361) lägger fram några faktorer som kännetecknar en attraktiv 

arbetsgivare. De hävdar att lön, karriärmöjligheter, geografisk position, organisationskultur, 

lärande- och utvecklingsmöjligheter och så vidare är instrument som bidrar till en ökad 

attraktionskraft hos en organisation. Om vissa av dessa faktorer sammanfaller med individens 

preferenser kommer organisationen anses som en attraktiv arbetsplats och vice versa. 

Resultaten av denna studie sammanfattas i att ju mer attraktiv en organisation är desto 
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starkare är arbetsgivarvarumärket. Elving et al. (2012:368) drar slutsatsen att inom en 

attraktiv organisation spelar utvecklingsmöjligheten en betydelsefull roll, likaså det goda 

arbetsklimatet.  

 

Med employer branding arbetas det både utåt och inom en organisation men däremot är det 

inte allt som förmedlas av arbetsgivaren utåt avspeglar den verkliga situationen på insidan 

(Parment och Dyhre, 2009:22–23,59). Parment och Dyhre (2009:68–71) formulerar termen 

IPI-analys (Identitet - Profil - Image). I IPI-analysen ingår identitet - den upplevda och/eller 

förväntade sådan av de nuvarande anställda; profil är organisationens vision, strävan att synas 

eller upplevas på ett visst sätt som arbetsgivare och slutligen är image organisationens bild 

som personer utanför organisationen har. I likhet med Parment och Dyhre (2009:68) hävdar 

Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) att dessa begrepp överlappar varandra till en viss del, 

särskilt vad gäller identitet och image. Detta går att undvika genom att utgå från en 

välavgränsad definition av termerna. Backhaus och Tikoo (2004:506–507) hävdar att en 

organisations starka image ökar dess attraktivitet och därefter ökar antalet jobbansökan. 

Forskning kring individ/ organisation- anpassning tyder på att arbetssökande jämför en 

organisations image med sina egna behov, värderingar och personlighet innan de gör sitt eget 

val av önskvärda arbetsgivare (Backhaus och Tikoo, 2004:506–507). Ju mer individens 

värderingar sammanfaller med organisationens desto troligare blir det att arbetssökande 

kommer att attraheras av just denna arbetsgivare. Det påstås också att identiteten måste vara 

välförankrad annars uppvisas det en falsk bild av organisationen och det kan leda till missnöje 

bland de nyanställda i ett senare skede (Parment och Dyhre, 2009:22–23,69). Edwards 

(2010:10) påpekar att organisationer som överdriver, eller inte anger en uppriktig bild av sig 

själva i platsannonserna skapar falska förväntningar hos de potentiella medarbetarna. Detta 

kallas för att bryta det ’psykologiska kontraktet’ (Edwards, 2010:10). Det psykologiska 

kontraktet är de förväntningar som potentiella och nuvarande anställda har på organisationen i 

fråga. Edwards (2010:11–12) talar även om identitet i den mån att om den förmedlade i 

platsannonserna identiteten överensstämmer med den upplevda bland medarbetare kommer 

det att skapas framtida möjligheter till lojalare och mer engagerade arbetstagare. IPI-analysen 

ligger till grund för Employer Value Proposition (EVP).  

 

Parment och Dyhre (2009, 66-67) definierar EVP som de samlade anledningarna en person 

har för att söka sig till en specifik arbetsgivare, det vill säga att individens premisser 

sammanfaller med organisationens erbjudanden. Edwards (2010:7) utvecklar dessa tankar 
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vidare genom att säga att EVP kan ses som ett paketerbjudande som innehåller belöningar, 

förmåner en anställd förväntar sig kunna åtnjuta i sin tjänstgöring hos en viss organisation.  

Dessutom ställs det åtskilliga krav på en lyckad EVP för att vara framgångsrik som 

arbetsgivare: att den ska vara sann, attraktiv och distinkt annorlunda från konkurrenternas. 

Med andra ord lovar organisationen en potentiell medarbetare fördelar i syfte att kunna 

attrahera denne och är därmed skyldig att uppfylla detta löfte gentemot den arbetssökande. 

Edwards (2010:7) poängterar att genom kommunikation med de nuvarande anställda kan en 

organisations karaktäristiska drag tas fram och sedan presentera en uttalad EVP. Parment och 

Dyhre (2009:71) anser också vikten av att komma åt organisationens kärna och avgränsa den 

till några innehållsrika ord. Dessa kan bidra till en bättre relation medarbetare emellan samt 

agera utefter de orden i sitt dagliga arbete. 

 

Inom EVP ryms också begreppet organisationskultur, vilken kan ses som ett av de 

erbjudandena organisationen ger i syfte att attrahera rätt personal.  Parment och Dyhre 

(2009:70–71, 87) menar att organisationskulturen är ett sätt att bli distinkt skild från sina 

konkurrenter. En framgångsrik organisationskultur som återspeglar medarbetarnas och 

organisationens värderingar skapar fördelar gentemot konkurrenterna i en viss bransch. 

Organisationskulturen och samhörigheten skapar tillit, respekt, egenvärde och igenkänning 

bland de anställda, och det är dessa nyckelord som beskriver en givande relation på 

arbetsplatsen. 

Möjligheten till lärande och utveckling i stort kan också ses som en ”morot” och ger en 

potentiell arbetstagare en positiv bild av organisationen i fråga. Det handlar inte bara om att 

tjäna pengar, understryker Parment och Dyhre (2009:89). Det innefattar även emotionella, 

ideologiska och sociala förmåner utöver de materiella. Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

kännetecknas av öppenhet i det mån att ge möjlighet till arbetstagare att vara självgående och 

ha ansvar över sitt eget arbete samt att ens unika egenskaper sammanfaller med 

organisationens sådana. Dessutom ska arbetet uppfylla strävan efter ett personligt ideologiskt 

intresse som sammanfaller med organisationens. Det gör arbetet roligt och meningsfullt för 

individen och det skapar en känsla av tillhörighet menar Parment och Dyhre (2009:88). 

Vidare skriver Edwards (2010:6-7) att medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen kan bidra 

till organisationens försök att distinkt skiljas från andra konkurrenter. Ett av sätten att skilja 

sig från mängden är att ge annorlunda ekonomiska erbjudanden än de som konkurrenterna 

erbjuder. Detta tillhör kategorin av materiella erbjudanden till anställda och potentiella 
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arbetstagare, där vi konkret får reda på vad som skiljer organisation X i sitt erbjudande, från 

övriga organisationer. Den andra kategorin är immateriella erbjudanden, det vill säga att 

erbjudandena har en inre och känslomässig karaktär. Man kan göra detta genom att 

tillhandahålla en funktion som syftar till välgörenhet. Men även att försöka att uppfylla ett 

ideologiskt intresse hos individen, där denne känner att den gör gott i världen utifrån dessa 

ideologiska ståndpunkter. Alla dessa faktorer ökar en organisations förmåga att bli attraktiv, 

genom att skapa mentala associationer hos potentiella arbetstagare (Backhaus och Tikoo 

2004:504,507). Lievens, Van Hoye och Anseel (2007) skriver i samma veva om immateriella 

erbjudanden som de väljer att kalla för symboliska egenskaper vilka är kopplade till ett visst 

arbetsgivarvarumärke. De tillämpar en skala som tagits fram av Aaker (i Lievens, Van Hoye 

och Anseel, 2007) för att studera personliga egenskaper som kan hänföras till symboliska 

attribut inom den belgiska armen. Utifrån litteraturen om employer branding kommer vi att 

använda oss av dessa faktorer för att kunna urskilja de immateriella och materiella 

erbjudandena som ges av arbetsgivaren i ens platsannons. Dessa faktorer är uppriktighet (en 

ärlig och framåtriktad organisation), tilldragande (spännande organisation och intressanta 

arbetsuppgifter), prestige (en arbetsplats med hög status och anseende), och stabilitet 

(organisationens soliditet).  Samt fysiska erbjudanden såsom lön, tjänstebil m.fl. 

2.3. Varför employer branding? 

I samband med att talang börjar spela en större roll i en organisation kommer även 

tjänstemannafunktionen utökas, det vill säga att mängden immateriella tjänster ökar och 

därmed skulle arbetstagarnas flexibilitet och beslutfattningsförmåga stiga (Parment och 

Dyhre, 2009:14–15). Eftersom tjänster är immateriella kommer vi inte heller att kunna 

bedöma dess kvalitet utifrån dess fasta egenskaper. I utvärderingen av en bil kan vi direkt 

göra en association med dennes egenskaper och märket, vilket skapar en uppfattning av 

organisationen. När vi i framtiden kommer att ha allt färre av dessa handfasta föremål att 

begripa, kommer rätt anställd personal bli allt viktigare i vår utvärdering av tjänsten. Därför 

menar förespråkare att employer branding i framtiden blir ett viktigt begrepp att ta hänsyn till 

och reflektera kring när det gäller skapandet av dessa varumärken, så att det inte 'svärtas ned'. 

Varumärket bärs av de anställda och det är viktigt att det är rätt personal som är anställd 

utifrån organisationens behov – rätt personal utför arbetet (Parment och Dyhre, 2009:20).  
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Antaganden som görs inom employer branding är med andra ord att rekrytera rätt personal 

utifrån organisationens kontextuella premisser – genom employer branding – så kommer 

individen att bli mer tillfredsställd av sitt eget arbete och därmed mera produktiv (Parment 

och Dyhre, 2009:20–24). Men det betyder också att organisationen löper lägre risk att 

anställda byter jobb på grund utav icke-uppfylld tillfredställelse (Edwards, 2010:12).  Alla 

dem här faktorerna ökar behovet för en god employer branding och rättfärdigar dess existens.  

I vår redogörelse ovan har vi tagit fram de fyra definitionerna på de immateriella och 

materiella förmånerna, organisationskultur och organisationsimage. Vi kommer därmed för att 

kunna besvara denna uppsats använda oss av dessa fyra faktorerna som kännetecknar 

employer branding. Nedan kommer vi att presentera våra grunder för detta arbetes metod och 

hur vi samlade in och bearbetade våra data utifrån vår dikotomisering av förmånerna.  

 

3. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för uppsatsens forskningsansats, datainsamling och bearbetning. 

Vidare redovisar vi vårt val av analysteknik vilken är en kombination av bild-, text- och 

diskursanalys. Avslutningsvis reflekterar vi kring uppsatsens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt dess etiska hänsynstaganden. 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Börjesson (2003:8) ställer sig kritisk till den befintliga metodlitteraturen inom 

samhällsvetenskapen och hävdar att denna ”präglas av en stor frånvaro av reflektion över vad 

man gör när man gör vetenskap”. Enligt honom, bör metoden vara anpassad till först och 

främst forskningsfrågan för att kunna leda till resultat som är ”en renodlad spegelbild” av 

verkligheten och sedan kommer att studera förhållandet mellan empirin och den valda 

teoretiska utgångspunkten. Vidare utvidgar han sina tankar kring frågan huruvida forskare 

äger en ”intellektuell renhet” eller är perspektiv- och positionsberoende. Med detta menas 

vilken roll och position forskaren intar gentemot sin egen ansats. Börjesson (2003:9) sätter 

detta i ett större perspektiv, nämligen om samhällsvetenskapen kan ses som ”intellektuell ren” 

och icke-påverkad av forskares förförståelse överhuvudtaget. Han finner inte en sådan 

förförståelse som problematiskt såvida den inte anses sätta gränser för en vetenskapsman 
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vilka områden hen får forska inom. Forskare är en del av verkligheten och är bärare av 

diskurser som finns inom oss alla, det vill säga att samhällsvetenskapen kan betraktas som 

”berättelser om och tecken på verklighet i ett givet perspektiv”(Börjesson, 2003:10). Utifrån 

Börjessons kritik diskuterade vi vilket sätt skulle bli lämpligast för vår undersökning. Vi valde 

att använda oss av diskursanalytiska metoden eftersom vi kom fram till att vi kan besvara vårt 

syfte och studera employer branding genom att studera platsannonser.  Med hjälp av denna 

metod kan vi identifiera på vilket sätt fenomenet employer branding tar sig i utryck i 

platsannonser publicerade under tre olika år - 1996, 2005 och 2014. 

 

Termen diskurs tillskrivs flera olika innebörder men det de har gemensamt är att det handlar 

om en social praktik av någon typ som använder sig av språket och befinner sig i ett specifikt 

sammanhang. Med sociala praktiker menar forskare på vilket sätt interagerande människor 

handlar (Bergström och Boréus, 2012:23). Detta inbegriper ens handlingsmönster, vanor och 

sedvänjor som i en viss utsträckning kan vara regelstyrda. Diskursanalysen syftar till 

studerandet av ett fenomen med språket i centrum och i det fallet det skrivna språket som 

bidrar till formandet av en verklighet kring det studerade fenomenet. Diskursanalysen kan 

betraktas som en vetenskaps- och samhällsteori samt som en metod att analysera texter 

(Bergström och Boréus, 2012:355). I denna uppsats kommer det att användas som verktyg för 

analys av de insamlade data.  Med diskurs menas det ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Börjesson och Palmblad, 2007:13).  Av dessa definitioner framgår det vilken är 

diskursanalysens främsta uppgift, nämligen att studera vårt tal, text och bild för att få en 

uppfattning om världens beskaffenhet (Winther Jørgensen och Phillips, 2011:9; Ahrne och 

Svensson, 2013:151). Winther Jørgensen och Phillips (2011:11) redogör om de 

förutsättningar som binder samman det diskursanalytiska fältet och dess olika inriktningar. En 

av dessa är att man intar en kritisk inställning till vad som kan kallas självklar kunskap. Här 

menas det att det socialkonstruktivistiska perspektivet att världen inte betraktas som någon 

form av objektiv sanning. Eftersom verkligheten är tillgänglig för oss genom våra sinnen och 

kognitiva förmåga - och därigenom våra kategoriseringar - så är det vår uppfattning av 

omvärlden. Dessa kategoriseringsprocesser har också en historisk och kulturell prägel enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2011:11–12) med tanke på att människor är benägna att 

handla i kulturella och traditionella mönster vilka reproducerar tidigare generationers 

tradition, kultur, normer, värderingar, kunskap och så vidare och därmed upprätthålls dessa 

reproduktionsmönster i sociala sammanhang. Samtidigt sker det en kamp mellan det som är 

sant och falskt. Winther Jørgensen och Phillips (2011:11–12) tillägger att vissa 
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handlingsmönster som ses som riktiga vid ett givet tillfälle behöver inte nödvändigtvis vara 

det vid ett annat tillfälle.  

 

3.2. Datainsamling 

I denna uppsats har vi använt oss av primära källor vad gäller datamaterial nämligen 

publicerade platsannonser. Vi har dessutom nyttjat sekundära källor i form av 

forskningslitteratur kring ämnet. Vetenskapliga artiklar som behandlat ämnet employer 

branding har inte alltid varit relevanta för vår uppsats men däremot har forskare hänvisat till 

andra publikationer inom området. På det sättet har vi kunnat skaffa oss kunskap om det 

externa arbetsgivarvarumärket som är riktat mot potentiella rekryter. 

 

Börjesson och Palmblad (2007:19) markerar att vid diskursanalys kan olika typer av empiriskt 

material blandas så länge forskaren tydliggör vems kontext det handlar om och motiverar sitt 

val av kontext och sedan tar upp det valet i en diskussion. I denna uppsats används data från 

platsannonser som innehåller både bild och text. Intåget av postmoderna teorier inom 

samhällsvetenskapen har ökat variationen i material som används inom forskning från de 

vanligaste typerna såsom – intervju och enkäter till så kallade fiktion – i form av tv-program, 

reklam osv. Detta har gjorts i syfte att sudda ut den inneboende hierarkin inom de olika 

materialtyperna, det vill säga att inte utgå ifrån att en materialtyp är sannare eller närmare 

verkligheten än en annan (Börjesson och Palmblad, 2007:19). 

 

Vårt material består av totalt 60 publicerade annonser i Dagens nyheter, fördelade jämnt över 

respektive årtal. Vi börjar vid år 1996, då det uppfattas som det året begreppet employer 

branding myntats av Ambler och Barrow, år 2005 som anger mitten mellan år 1996 och det 

sista årtalet är 2014. Alla platsannonser är publicerade i Dagens Nyheters söndagsbilaga och 

vi har valt att studera tidningar publicerade på ungefär samma datum. Dessa är följande: den 

14 april 1996, den 10 april 2005 och den 13 april 2014. För att kunna samla in data för de två 

första årtalen har vi vänt oss till Kungliga bibliotekets arkiv och har gått igenom deras 

mikrofilmer av dagstidningen. De platsannonser som hör till det sista årtalet har vi 

införskaffat genom att köpa pappersupplagan av Dagens Nyheter. Datamaterialet uppgår 

sålunda till sammanlagt 60 platsannonser eller med andra ord 20 annonser ur varje årtal. Vi 

har ställt krav på antalet textmängd vid urvalet, det vill säga vi har sållat bort annonser där 
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textinnehållet är betydligt mindre än i övriga annonser. Denna exkludering kan ha lett till ett 

snävare resultat av utfallet men eftersom vi är intresserade av hur arbetsgivaren presenterar 

sig själv i texterna i syfte att attrahera nya medarbetare, är texten viktig för vår studie. Vi har 

valt att inte skilja på organisationer i privat och i offentlig regi utan är intresserade av att 

undersöka innehållet och särskilt de employer branding- inslag som finns i platsannonserna i 

stort samt hur detta utvecklats över tid. För att kunna göra en mer djupgående analys av 

arbetsgivarvarumärket är det nödvändigt att samla in material där arbetsgivaren förmedlar 

information om sig själv. Vi har inte för syfte att generalisera över en population eller i detta 

fall ett årtal utan i stället vill vi se tendensen eller diskursen som varit gällande under detta år i 

jämförelse med andra år. Sedan kan det läggas till att urvalet av platsannonser vi gjort, det vill 

säga de 20 annonser som uppfyllt våra kriterier, varit av varierande kvalitet eftersom år 1996 

har vi kunnat välja bland många fler annonser medan år 2014 har vi nästintill valt alla då 

publicerade annonser. Nackdelarna är att materialet inte till övervägande del är lika 

uttömmande som tidigare år, och att det blir svårare för oss att tolka resultaten. Men fördelen 

är att vi ser ett klart skifte i hur organisationer representerar sig själva, och bilden i sig kan 

tala om för oss vad är det för typ av organisation som det vill ges en bild av. Tolkningen är ett 

dubbeleggat svärd, vi ges en bild som ska försöka förmedla en känsla, men det är i slutändan 

vår subjektiva tolkning som kommer att avgöra vad det är som förmedlas. Resultatet av ”det 

dubbeleggade svärdet” är att vi behöver beträda området med försiktighet och med omsorg 

välja bort annonser som vi absolut inte kan tolka och identifiera. Inkluderat måste vi beakta 

våra egna förutfattade meningar och ställa oss så gott vi kan över dem, och hela tiden 

ifrågasätta de val vi gör och motivera varför vi väljer som vi gör.  

3.3. Bearbetning av data och analys 

De teoretiska ramarna för denna uppsats utmynnade i fyra kategorier (teman) vilket kan 

identifieras som kännetecknande för employer branding. De fyra kategorierna 

begreppsdefinieras för att kunna urskilja dessa i textinnehållet. Kategorierna och våra 

definitioner är: (A) Materiella erbjudanden: lön, tjänstebil, affärsresor, bonusar m.fl. (B) 

Immateriella erbjudanden: den symbolik som organisationen yttrar och som har ett värde för 

den enskilde individen såsom ”intressanta arbetsuppgifter”, ”marknadsstabilitet”, ”goda 

relationer” m.fl.(C) Image: organisationens uttryckta egna uppfattning om sig själv och (D) 

Organisationskultur: de värderingar som organisationen uttalar att de har och bär på.  
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Därefter färgkodades de delarna i annonsen som innehåller information om någon och/eller 

några av de ovan nämnda kategorierna 

 

Thörn (2007:54) hävdar att användningen av bild och text är ett relevant instrument inom 

socialmarknadsföring. Samspelet mellan dessa två signalerar handlingskraft och kunskap och 

anses vara särskilt lämpligt för att skapa uppmärksamhet för en organisation och ett 

varumärke. En platsannons kan således ses som en slags social marknadsföring där en 

organisation marknadsför sig och sitt varumärke i syfte att kunna attrahera potentiella 

medarbetare. Genomgående i analysen är att förstå bildens inneboende diskurs genom att 

svara på frågor såsom – ”… Vilka strategier används för att skapa en retoriskt övertygande 

bild? Verkar bilden bekräftande eller utmanande? Vilka känslor anspelar den på? Skapar den 

en distans eller en närhet till sitt objekt?” (Börjesson och Palmblad, 2007:55) 

 

Den ideationella funktionen behandlar textens innehållsfunktion. Är de avbildade 

människornas passiva eller aktiva deltagande: vem gör vad mot vem, eller vilken typ av 

relation har de avbildade personerna mot varandra? Tillsammans med deltagarnas roll såsom 

den presenteras i den visuella texten ger en bild olika versioner av världen. I en platsannons 

kan en bild av en person eller en grupp skapa en känsla av gemenskap och identifiering med 

organisationen i fråga men också vara avfärdande om den arbetssökande inte känner något 

gemensamt med det som visats upp (Bergström och Boréus, 2012:311). 

Platsannonser kan ses som både avsändare och mottagare i en kommunikationskedja där en 

arbetsgivare sänder ut ett budskap som är tänkt attrahera den ”rätta” arbetstagaren. Inom vår 

uppsats ramverk kommer vi att göra en tolkning av platsannonser grundad i frågorna: vilken 

är mottagaren och vad efterfrågas av denne? 

3.4. Validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet 

Den vetenskapliga forskningen sägs uppvisa kvalitet om empiriska resultat är grundade i 

termer såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Med detta som utgångspunkt kan vi 

diskutera huruvida dessa begrepp är av särskilt relevans vid en diskursanalytisk ansats. 

Bergström och Boréus (2012:405) anser reliabiliteten vara problematisk inom diskursiva 

praktiker och validitetens grad är beroende av det specifika fallet.  



 

 13 

 

Vårt syfte med diskursanalysen är att fånga diskursen i ett perspektiv där vi som informerade 

mottagare avläser signalen från avsändaren. Vi undersöker organisationers platsannonser 

utifrån en diskurs kring employer branding. Vår diskursanalys ger en god intersubjektivitet 

såvida vi förklarar noggrant hur vi kommit fram till våra resultat. På det sättet ges utrymme 

för andra forskare att uppnå samma eller liknande resultat. Det ska också poängteras att det 

inte är forskarens upplevelse av diskursen som står i fokus utan istället är det undersökta 

fenomenets intersubjektivitet och noggrannhet som är centrala här (Bergström och Boréus, 

2012:405–406). 

3.5. Etiska hänsynstaganden 

Forskningsetiken rör i stort sett frågor kring hur medverkande behandlas av forskaren vad 

gäller att skydda dem mot kränkningar och skador (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har 

utmynnat i fyra krav på hur en vetenskaplig forskning skall bedrivas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vår undersökning grundar sig på offentligt material publicerat i en dagstidning och därför 

anser vi inte finnas några etiskt betingade problem vid datahanteringen.  

 

4. Resultat 

Med utgångspunkt ifrån den teoretiska ramen har vi sammanställt de betydelsefulla och 

grundläggande aspekterna som enligt diskursen kring employer branding gör en arbetsgivare 

attraktiv och förstärker dess varumärke. De kategorier som vi särskiljer är materiella och 

immateriella erbjudanden, organisationsimage där profilen också ingår samt 

organisationskultur. Vi redovisar våra resultat under tvårubriker – bild och text. Under 

rubriken bild redogör vi om logotyper, visuella inslag och bildinnehållet i platsannonserna i 

stigande årtal och under rubriken text samlar vi in de fyra temana som vi kunnat urskilja vid 

kodningen som presenteras efter årtal. 
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4.1. Bild i platsannonser 

Organisationsimage och organisationskultur kan enligt oss förmedlas visuellt i bild. Olika 

typer av bildsammansättningar förmedlar olika typer av känslor och/eller kognitiva 

föreställningar och projicerar därmed en önskad/existerande bild mot det yttre i ett försök att 

påverka uppfattningar. På så vis blir en analys av bilder relevant för vår undersökning. Under 

denna rubrik gör vi en sammanfattning av förekomsten av bild – foton, visuella inslag och 

logotyper i de studerade annonserna. Med andra visuella inslag menar vi allt utöver foton och 

logotyper som platsar under rubriken bild. Logotyper innefattar både organisationers och 

bemanningsföretags sådana. Bilder har vid kodningen delats in i tre kategorier: människor, 

natur och objekt. Beroende på om människor är i rörelse eller ej i rörelse har vi separerat 

dessa i aktiva och passiva. Orsaken till dikotomin av aktiv och passiv är att vi ser det som 

olika försök till att skapa olika associationer hos mottagaren. Synen reflekterar vad för typ av 

bild en organisation vill förmedla om sig själv. 

Resultatet visar att överlag använder sig organisationer i mindre utsträckning av bilder i sina 

annonser år 1996 i förhållande till de två efterföljande årtalen. Organisationer däremot 

presenterar sig i större utsträckning med bilder innehållande människor år 1996 än sådana 

med natur eller andra objekt. Bilder i platsannonser ser vi som ett kommunikationsmedium 

som bidrar till ett helhetsintryck vilket en organisation vill förmedla till de mest attraktiva 

arbetssökande. Vi finner också att en kombination av bild och text blir allt vanligare år 2014. 

Användandet av logotyper i platsannonserna tolkas av oss som ett sätt att underlätta 

igenkänning av en viss organisation.  

År 1996. Under detta år har det används 6 bilder i platsannonserna. Utöver bilder finns det 

också 19 logotyper varav 2 av dessa tillhör rekryteringsföretag och 4 andra visuella inslag. 

Tre av de undersökta organisationerna presenterar sig i platsannonserna med endast visuella 

inslag eller objekt enligt klassificeringen. Dessa föreställer två lastbilar (maskin) i en av 

annonserna, en slips (där det utlystes tjänsten en restaurangchef åt First Restaurants) i den 

andra, och det sista inslaget är en tecknad sol(Karlstad Energi AB som söker en VD). I en 

annan annons syns det två personers händer som är klädda i kostym och skakar hand (aktiv). 

Detta inslag tillhör gruppen människor som är i rörelse då det kan ses att dessa två är överens 

om något. Sammanlagt finns det två bilder på människor som är aktiva och i ena fallet är de 

upptagna med att arbeta och i det andra energiska människor som hoppar av glädje. Två av 

bilderna innehåller vacker natur men i ena fallet är det bara naturen som är fokus medan i 
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andra är det också en luftballong (objekt) med på bilden. Det finns också två bilder som tillhör 

gruppen objekt. På den ena ser vi ett militärflygplan och på den andra en påslagen dator. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att bland annonserna år 1996 är användningen av bilder utifrån vår 

klassificering jämt fördelad mellan människor, natur och objekt och inget av dessa tre tar över 

de andra. 

 

År 2005. I annonserna från år 2005 hittar vi 8 bilder varav 1 annons som innehåller 2 bilder, 

25 logotyper där 5 av dessa tillhör rekryteringsföretag, och ett visuellt inslag. Det visuella 

inslaget är ett objekt, en kikare.  Det finns fem bilder på människor där i två av bilderna är 

människor passiva men glada och de andra tre är aktiva – på de första två bilderna visas 

kvinnor som pratar i telefon och på den andra är människorna vända mot varandra och ler. På 

fyra av bilderna avbildas kvinnor och på den femte- ett par, en man och en kvinna. Paret är 

också omringat av vacker natur. Natur hittar vi i en till bild från år 2005:s annonser. De sista 

två bilderna presenterar objekt – på ena finns det igenkända ställen i en kommun och på den 

andra en fotboll, ett mål och texten ”Bollen är din” inskrivet.  

 

Urvalet från år 2005 tillhör flertalet bilder kategorin människor, på två av bilderna ser vi natur 

och två bilder visar objekt. Bilderna föreställer glada människor, sådana som interagerar med 

andra människor eller pekar på fokus på resultat (fotbollsmatch). 

 

År 2014. Det året utmärker sig med flest bilder i platsannonserna. Sammanlagt är det 15 

bilder, 30 logotyper varav 12 av dessa tillhör bemanningsföretagen som utarbetad och 

publicerad annonsen och 1 visuellt inslag. Det visuella inslaget föreställer en målning på 

Botkyrkas kommun, där det finns både objekt, natur och människor som är aktiva genom att 

promenera. Det finns två till bilder som visar natur och stadsmiljö där på ena bilden finns 

människor i rörelse och på den andra ser vi en liten stad på avstånd. En av annonserna 

innehåller tre bilder där människor finns närvarande och alla de är i rörelse – det avbildas 

läkare och forskare under aktivitet. Människor är ett upprepande tema i många av 

platsannonserna publicerade år 2014. Fyra till bilder visar på människor som arbetar och trivs 

med det de gör. Dessutom finns det fyra bilder som också avbildar människor som är passiva 

men glada. I en annan annons som innehåller tre bilder kan vi se både människor och objekt 

där människan är en forskare som studerar ett föremål under mikroskop och objekten krukor 
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med växter i och DNA-sekvens. Den sista bilden som vi studerat under denna period 

föreställer natur i form av en vildvuxen trädgård.  

 

Under detta årtal har vi observerat användning av alla typer av bilder utifrån vår klassificering 

men främst bilder innehållande människor. Människorna är ofta i rörelse, sysselsatta med 

arbetsuppgifter men också passiva och leende mot läsaren. Bilder som innehåller objekt 

används tillsammans med andra bilder där det finns människor närvarande. Sedan har vi 

urskilt några bilder med någon slags natur i som ett sätt att locka till sig potentiella 

arbetstagare.  I samband med användning av bilder skickas det också budskap såsom ”Din 

arbetsdag. Sveriges morgondag.” som står inskrivet i bildrutan.  

 

Bild 1. Exempel på en platsannons från år 2014. Annonsen och framförallt bilden ger intryck av en 

arbetsplats där kollegorna är trevliga och engagerade samt att det råder jämställdhet inom 

verksamheten. Detta är en idealtypisk annons med en stor bild, ett tydligt erbjudande och en 

organisationskultur som bygger på engagemang och trivsel på jobbet.(2014) 

4.2. Text i platsannonser 

4.2.1 Materiella erbjudanden 

Vi har kunnat urskilja materiella erbjudanden såsom lön, geografisk placering av tjänsten, 

tjänsteresor och -bil i de studerade platsannonserna. Det har också observerats en minskning 
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av denna employer branding- teknik under det senaste årtalet. Nedan presenteras innehållet i 

platsannonserna med fokus på de olika materiella erbjudandena.  

 

År 1996. Under detta årtal har det tagits upp i 14 av 20 annonser materiella erbjudanden. 

Dessa innebär främst erbjudanden såsom tjänsteplacering och löneanspråk. Bland de 

materiella erbjudandena räknar vi också den geografiska tjänsteplaceringen eftersom detta kan 

vara attraktionsfaktor för de potentiella medarbetarna. I de studerade annonserna nämns ofta 

arbetsorten men i vissa fall preciserar arbetsgivaren sig genom exempelvis ”moderna lokaler 

nära Stureplan i Stockholm”(Enator). Andra gör endast en geografisk avgränsning av tjänsten 

till Skärpnäck, Gärdet i Stockholm eller en mer omfattande sådan som innebär en del resor i 

hela Skandinavien. En annan organisation ”[…] söker en kvalificerad jurist för en 

tillsvidareanställning på heltid”(Stockholms stad) i syfte att attrahera rätt personal till sig. 

Detta är exempel på hur arbetstider och anställningsformer kan räknas som materiella 

erbjudanden eftersom de lockar till sig just den typ av personer som efterfrågas av 

organisationen. Med detta menas att arbetstagare har olika behov och intressen vad gäller 

arbetstid – vissa vill få en fast anställning på heltid medan andra söker sig till arbetsplatser 

med flexibla anställningsformer och arbetstider. Sammanlagt har vi inte uppmärksammat 

uttalade erbjudanden såsom marknadsmässig lön, tjänstebil, provision under detta årtal utan i 

stället låg fokus på tjänsteplacering och löneanspråk i samband med tjänsteansökan.  
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Bild 2. Exempel på platsannons från år 2005. Denna platsannons riktar sig mot människor som är 

intresserade av en flexibel arbetstid och fler utlandsresor. Annonsören har valt att inte använda sig av 

bilder men däremot gör en utförlig beskrivning av organisationen, arbetsuppgifterna samt vilka krav 

som ställs på en arbetssökande. (2005) 

 

År 2005. Antalet platsannonser där materiella erbjudanden nämns på något sätt är i 14 av 20. I 

två av annonserna finns det uttalade löften om en viss typ av lön, provision eller tjänstebil 

medan i övriga är det endast tjänsteplaceringen som står skrivet i texten. De två organisationer 

som ger mer utrymme i annonsen om sina materiella erbjudanden skriver: ”Vill du få bra lön, 

tjänstebil, möjligheter till god provision och andra förmåner i ett framgångsrikt företag 

[…]?”(Bosch och Siemens) eller ”Dorma erbjuder bra lön och anställningsvillkor, resande 

personal tjänstebil”(Dorma). Övriga arbetsgivare preciserar den geografiska placeringen av 

tjänsten eller beskriver detta på ett övergripande sätt. Det meddelas i annonsen att arbetet 

utförs i exempelvis Näringslivets hus i Stockholm, norra delen av Sverige, eller utomlands. 

 

År 2014. Under detta år har vi funnit materiella erbjudanden såsom tjänsteplacering i 12 av 20 

platsannonser. Övriga materiella erbjudanden saknas i annonserna under detta årtal. En 

genomgående beskrivning av platsen där den potentiella medarbetaren skulle utföra sitt arbete 

hittar vi i en annons då det står att:”[…] En kvart från lokala Stockholm – mitt i naturen” och 

”[…] på vackra Lidingös särskiljda boenden[…]”(Lidingö stad). Vidare skrivs det att ”[v]i 

kan erbjuda fasta tjänster samt längre och kortare vikariat. Du kan själv välja om du vill gå 

på schema eller endast dagtid”(Lidingö stad). Denna organisation vill attrahera nya 

arbetstagare mederbjudandet om flexibla arbetstider. I en annan annons sammanflätar 

arbetsgivaren specifika meriter med tjänsteplaceringen: ”För dig som är nationalekonom med 

erfarenhet av EU-arbete […] finns ett […] uppdrag i Bryssel”(Regeringskansliet). I övriga 

platsannonser tas det endast upp den geografiska tjänsteplaceringen utan någon 

tilläggsinformation om denna. 

 

4.2.2 Immateriella erbjudanden 

Immateriella erbjudanden är sådana som tillfredsställer en persons emotionella och 

ideologiskt värdegrundade behov. Dessa kan anta en rad olika former beroende på den 

målgrupp organisationen riktar sin annons. Med detta menas att erbjudanden kan variera och 

vara anpassade efter de specifika behoven en person eller en grupp av personer har. Nedan 
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presenterar vi flera olika sätt vilka arbetsgivare framför immateriella erbjudanden på i sina 

platsannonser. 

 

År 1996. Immateriella erbjudanden av någon form nämns i 13 av 20 platsannonser. Vissa 

utlysningar innehåller en kombination av både emotionella och ideologiskt värdegrundade 

erbjudanden då det ge den möjlighet att förverkliga sig själv samt påverka organisationens 

framtida utveckling. Detta blir synligt i följande två annonser: i den ena står det ”Den 

övergripande målsättningen är att åstadkomma gynnsamma förbättringar och villkor för 

byggindustrin”(Byggentreprenörerna) och i den andra: ”Vi arbetar med yrkesinriktad 

rehabilitering och vår affärsidé är att förebygga och förhindra utslagning i 

arbetslivet”(Länsarbetsnämnden). En annan annons inriktar sig på den potentiella 

arbetstagarens egen nytta av arbetet vilket i det fallet innebär nya erfarenheter och en hög 

motivationsfaktor bland övriga medarbetare. Det erbjuds dessutom arbete som kan ses som 

ideologiskt värde grundat i det avseende att det handlar att vara till tjänst åt andra människor: 

”När man erbjöd mig att arbeta vid EU i Bryssel tvekade jag … tre sekunder innan jag 

svarade ja. Det är inte alltid lätt att lämna sitt land, men erfarenheten är berikande – man 

upptäcker ett nytt land, besöker nya städer och lär känna annorlunda kultur. Idag är jag glad 

att jag tackade ja. Utöver en uppgift som ligger mig varmt om hjärtat har jag inom EU funnit 

en stimulerande arbetsmiljö tillsammans med kolleger från olika länder som drivs av samma 

motivation: att bygga det nya Europa”(EU kommissionen). En annan organisation erbjuder 

möjligheter till självstyre, en spännande miljö och utmaningar samtidigt en möjlighet att 

utveckla sin kompetens. Arbetsgivare lägger också vikt på den psykosociala arbetsmiljön 

genom att skriva i sina annonser att den potentiella rekryten kommer att få arbeta i ett 

”offensivt och framgångsrikt team”(Alfa Laval) eller betonar att oavsett om personen är 

annorlunda, det vill säga ”Randig?” eller ”Mönstrad?” är hen välkommen att söka det utlysta 

arbetet (First Restaurants AB). I samma anda är också övriga annonser formulerade under 

detta årtal. Sammantaget erbjuds främst en personlig utveckling och bidrag till 

organisationens utveckling, givande arbetsmiljö samt spännande arbetsuppgifter.  

 

År 2005. Under detta årtal tas immateriella erbjudanden upp i 15 av 20 platsannonser. I likhet 

med det föregående årtalet erbjuds det arbetstagaren bland annat att vara med och bidra till 

utveckling av verksamheten. Vi hittar detta i exempelvis denna annons:”[…] äldre och 

funktionshindrade erbjuds tjänster som syftar till ett självständigt liv och en skälig 

levnadsnivå, en trygg vardag och ett värdigt liv samt stöd och avlösning till anhöriga.”(Gävle 
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kommun) och i denna: ”Du […] vill påverka ditt och företagets utveckling”(ACO). I en tredje 

annons läser vi en omfattande redogörelse av vad organisationen erbjuder som immateriella 

förmåner: ”Samspel är viktigt i alla lagsporter, det leder hela laget framåt och ger möjlighet 

till framgångar som kan ge stora segrar. Dorma söker lagspelare som gillar att ta egna 

initiativ och kan hålla bollen i spel. Som spelar enligt uppsatt strategi och taktik och passar i 

rätt ögonblick. [Vi erbjuder] mångskiftande arbete i en ”nära” organisation, med det stora 

företagets visioner och resurser. Bollen är din”(Dorma). Flera organisationer skriver i sina 

annonser om delaktighet som innebär ens egen samt ett bidrag till organisationens utveckling. 

Dessutom har vi uppmärksammat erbjudanden om kompetensutveckling, stimulerande 

arbetsuppgifter och en kreativ arbetsmiljö i till exempel denna annons:[…] din kompetens är 

vår framgång, […] vi har kul tillsammans på jobbet och arbetar i stimulerande uppdrag […] 

vi söker[de] som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss och våra kunder” 

(Cybercom).  

 

År 2014. Under detta årtal har 16 av 20 organisationer lagt information om immateriella 

erbjudanden i sina platsannonser. Erbjudandena varierar något men i flertalet annonser nämns 

främst sådana som är ideologiskt värdegrundade eller rör personens eller organisationens 

utveckling. Det senare tydlig görs i de följande texterna: ”Här erbjuds det ett stimulerande 

och utvecklande jobb i en spännande bransch…” (RagnSells), ”För dig som är 

samhällsintresserad väntar ett utvecklande jobb[…] Hos oss får du möta en omväxlande 

vardag och ta stort ansvar för ditt område. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete. Varje 

dag”(Regeringskansliet). Den sistnämnda platsannonsen avläser vi som mångfaldig eftersom 

den innehåller flera olika element, såsom ideologiskt värdegrundade erbjudanden, 

utvecklingsmöjligheter och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Vad gäller arbetsuppgifter möter vi i 

några annonser formuleringar som pekar på ett spännande jobb med varierande uppgifter. Ett 

exempel som visar det är en organisation som söker ”[…]chefer som har modet, viljan och 

förmågan att leda en förändring[…]” i syfte att ”[…] skapa en myndighet som präglas av en 

miljö där polisarbetet utvecklas i samma snabba takt som omvärlden.” (SOU- 

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten). Under detta årtal läggs fokusen på 

utvecklingen – den potentiella medarbetarens utveckling och delaktighet i organisationens 

framgång. Denna framgång har en annorlunda skepnad beroende på organisationen i fråga, 

exempelvis att generera största möjliga värde för vården (Stockholms läns landsting), att 

skapa en meningsfull tillvaro för unga, äldre och funktionshindrade (Vård och Bildning) eller 

vara med och verka för den gemensamma miljön (ClimateSolver). 
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I stort sett så tas det upp, under alla år, immateriella erbjudanden i platsannonserna som 

handlar om arbetstagarens strävan mot en personlig utveckling samt dennes bidrag till det 

stora hela, det vill säga till en utveckling på en högre nivå, det kan gälla 

arbetsgivarorganisationen eller samhället i stort.  

 

4.2.3 Profil och image 

Här vill vi förtydliga att eftersom platsannonser utformas av arbetsgivare visar textinnehållet 

på hur organisationen önskar bli uppfattad av omvärlden (image) och inte minst de potentiella 

medarbetarna. Profilen är organisationens bakomliggande arbete i strävan att bilda sig en 

specifik image. Vi anser att en sådan profil syns i organisationens presentation i 

platsannonsen. Presentationen innehåller information om vilken bransch organisationen är 

verksam inom, vad som produceras, nationell eller internationell representation, 

årsomsättning och så vidare.  

 

År 1996. Under detta årtal nämns i 13 platsannonser av 20 organisationens image. Ett företag 

anser sig ”ligga långt framme när det gäller tekniska hjälpmedel [...]”(Alfa Laval)och strävar 

efter att ”hjälpa kunderna till ett effektivt energiutnyttjande, lönsam rening och återvinning av 

vätskor, samt förbättrad inre och yttre miljö”. Andra organisationer presenteras i samma anda 

och positionerar sig exempelvis som ”marknadsledande på tunga maskiner till 

skogsbruk”(MNP),”[...] Sveriges största tjänsteföretag [som]förebygger och förhindrar 

utslagning i arbetslivet”(Länsarbetsnämnden), ”ett ledande högteknologiskt företag i en 

dynamisk och expansiv bransch”(SMART)och så vidare. En organisation väljer ett skämtsamt 

sätt för utlysning av tjänst – genom en kontaktannonsliknande formulering och presentation 

som lyder”[…] ett litet medstort gammalt, men ungdomligt och skötsamt företag - ganska 

världsberömt (inom sitt affärsområde)[…]”(AKM). Ett annat företag lägger betoningen på 

personalen som sin främsta resurs, ” […] vår roll kräver högkvalificerad personal [eftersom 

vi]ansvarar för några av Sveriges mest avancerade projekt”(FMV). 

 

År 2005. Under detta år är det alla 20 annonser som innehåller någon form av profil och 

organisationsimage. En del av imagearbetet tycker vi innebär hur organisationer positionerar 

sig gentemot sina konkurrenter. I de insamlade data hittar vi olika uttryck på detta bland annat 

skriver en organisation att de är ”världens största och mest kända företag”(Sony), ett annat är 
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”[...] ledande globalt revisionsföretag [som]kan bilda globala effektiva team med den 

specialkompetens som krävs för varje marknad”(Ernst & Young), och ett tredje definierar sig 

som ”en av världens 4-5 största globala aktörer inom dörrstängare, flyttbara väggar[…]” 

(Dorma) och så vidare. En organisation påstår sig vara marknadsledande inom 

betongelementindustrin men också”[...] har bra referenser, gott renommé och en stadigt 

växande marknad”(Halften-Deha). 

 

Bild 3. Exempel på platsannons från år 2005. Annonsören lyfter upp kreativiteten på arbetsplatsen 

som ett immateriellt erbjudande samt målar upp en image av ett framgångrikt företag. (2005) 

 

År 2014. Under 2014 har 16 av 20 organisationer framfört sin självuppfattade image i 

platsannonserna. Platsannonsernas text är kortfattad till förmån av bilder och andra visuella 

inslag. En organisation befinner sig i ett förändringsstadium då det ska sammanföras 22 

fristående polismyndigheter och därmed kan inte sägas ha en uttalad image(Nationellt 

forensiskt centrum). En annan organisation presenterar sig genom en kort beskrivning av sin 

miljövänliga teknologi för vilken de tagit emot flertalet pris(OrganoClick). En tredje 

organisation hävdar att den är världsledande inom bemanning och rekrytering (Adecco). I 

likhet med den sistnämnda profilerar sig en rad olika organisationer som ledande inom sin 

respektive bransch. Ett företag väljer däremot att lägga fokus på sin långa tradition i sin 

presentation ”Fazerkoncernen är ett familjeföretag grundat 1891; då öppnade Karl Fazer sitt 

första konditori i Helsingfors”(Fazer).  
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Det har uppmärksammats skillnader i utformningen av presentationen vad gäller privata 

företag och kommuner. I platsannonser som utfärdats av kommuner presenteras inte i första 

hand organisationen som en attraktivarbetsgivare utan i stället kommunen en plats att bo på. 

Detta ser vi i exempelvis denna annons ”dynamisk kommun med många kultur- och 

upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och Sveriges yngsta befolkning” (Botkyrka 

kommun) men också i den följande ”ung, vild, vacker, en mycket attraktiv plats att bo 

på”(Nykvarn kommun). Sammanlagt saknas under detta år en positionering och mer utförlig 

beskrivning av organisationen till skillnad från de två föregående årtalen. Här observerar vi en 

större variation vad gäller presentation av organisationens image.  

 

4.2.4 Organisationskultur 

År 1996. Under detta årtal tas organisationskultur upp i 9 av 20 platsannonser. Som vi redan 

nämnt kan organisationskulturen vara tydligt uttalad eller läsas mellan raderna med 

definitionen som utgångspunkt. I de platsannonser där det inte nämns organisationskultur 

överhuvudtaget läggs det större vikt på kvalifikationskraven och en av organisationerna 

befinner sig i en omstrukturering och byggande av ett nytt bolag. I de övriga platsannonser 

beskrivs organisationskulturen med en stor variation. Ett företag skriver följande:” Är du som 

vi? Då är det dig vi vill ha.” (Cap Gemini Sogeti) i strävan att attrahera arbetstagare som 

passar in i deras konsultverksamhet. Ett annat har formulerat textinnehållet i likhet med en 

kontaktannons och meddelar att de ”söker[…] en till att dela världen med”(AKM), det vill 

säga letar efter sin ”själsfrände” inom affärsverksamhet.  Andraorganisationer uttrycker sina 

normer och värderingar med hjälp av de egenskaper som en arbetstagare önskas äga för att 

kunna söka sig tjänsten. Sådana karaktärsdrag är exempelvis – samarbetsförmåga, 

resultatorientering och självständighet, enligt en organisation, kreativitet och nytänkande, 

enligt en annan, och affärsmässighet, målmedvetenhet och drivkraft för den tredje. En 

organisation tydliggör att medarbetare har ”samma motivation: att bygga det nya 

Europa”(EU).  

Sammanfattningsvis tas det under detta årtal upp de eftersträvandevärda egenskaperna hos 

den arbetssökande samt efterfrågas likasinnade medarbetare. Detta kan på ett indirekt sätt visa 

de rådande värderingarna inom en organisation och återspegla dem. Det är därmed inte 

uteslutet en förändringsvilja från arbetsgivarsidan vad gäller den befintliga 

organisationskulturen. 
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Bild 4. Exempel på platsannons från år 1996. Denna platsannons från år 1996 består 

övervägande delen av text. Den innehåller främst en tjänstebeskrivning och kompetenskrav. 

Bildens budskap förstärks med text med immateriella inslag. 

År 2005. Under detta årtal skriver 10 organisationer av 20 om organisationskultur i sina 

platsannonser. Detta sker på flera olika sätt. Ett företag tar upp att ”kvalitet och trygghet är 

honnörsorden”(ACO) medan ett annat meddelar att deras medarbetare ” brinner för teknik 

och har drivkraften att utveckla kundens affär” samt att de ”[…] sätter konsulten i fokus 

under ledstjärnorna engagemang, professionalism, social kompetens och 

öppenhet”(Cybercom). En arbetsgivare söker medarbetare med specifika personliga 

egenskaper, det vill säga att de ska vara: ”initiativrika, har intresse för utveckling och 

förändringsarbete”(Kirurgiska kliniken i Uppsala). Vissa organisationer väljer att inbegripa 

sin organisationskultur i tre ord – integritet, kvalitet och professionalism (Ernst & Young), 
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driftighet, ansvarkännande och noggrannhet (Socialstyrelsen), pålitlighet, noggrannhet och 

effektivitet(Bosch & Siemens) eller i ordpar såsom affärssinne och servicekänsla, drive och 

engagemang, samt professionalism (Sony).  

Under detta årtal sker en förändring jämfört med det föregående årtalet vad gäller 

kommunicerande av arbetsgivarens organisationskultur i platsannonserna. Det ges en 

beskrivning om vilka värderingar som är införlivade i en viss organisation.  

År 2014. Under detta årtal har i 4av 20 platsannonser skrivits något om arbetsgivarens 

organisationskultur. I likhet med de föregående årtalen upplyses annonsläsaren om vilka 

personliga egenskaper som uppskattas och efterfrågas av arbetsgivaren. Detta exemplifieras 

med den följande platsannonsen där organisationen söker en person som är ”målorienterad, 

affärsmässig och tänker i termer av vinst, förlust och mervärde”(Sandvikenhus). En annan 

organisation tydliggör att deras medarbetare har ett genuint engagemang för människor samt 

trivs på jobbet(Lidingö stad). Detta signalerar de befintliga anställdas uttalade värderingar 

som är rådande inom organisationen. En till organisation väljer att framhäva medarbetarnas 

engagemang och gemensamma mål, det vill säga människor som vill verka för ”vår framtida 

miljö”(OreganoClick). 

Detta årtal kännetecknas av färre platsannonser innehållande text om organisationens kultur i 

förhållande till de föregående två årtalen. Det uppmärksammas överlag en tendens av mindre 

användning av text under år 2014.  

Vi har valt att för tydlighetens skull presentera delar av våra resultat i en tabell(se tabell 

1nedan) och därefter fördjupa sig i de aspekter som kännetecknar var och en av de fyra 

kategorierna.   

 

Tabell 1. Sammanställning av resultat 

Årtal Bilder Logotyper(bemannings- 

företag) 

Materiella 

erbjudand

en 

Immateriella 

erbjudanden 

Profil 

och 

image 

Organisationskultur 

1996 6 

 

19 (2) 

 

14 13 13 

 

9 
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2005 

 

2014 

8 

 

15 

25 (5) 

 

30 (12) 

14 

 

12 

15 

 

16 

20 

 

16 

10 

 

4 

 

Av tabellen ovan kan vi avläsa en gradvis uppåtgående tendens vid användandet av 

immateriella erbjudandenav olika slag och en rask stigande tendens vid användning av bilder i 

platsannonserna. Däremot har vi fått se en nedåtgående utveckling vad gäller användning av 

materiella förmåner och kraftig minskning av förmedlande av organisationskultur genom 

annonserna. Dessa förändringar anses vara iögonfallande utifrån resultaten i tabellen. 

 

5. Analys 

Under detta avsnitt kommer vi att sätta våra resultat i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna för att kunna besvara våra frågeställningar och följaktligen redogöra om 

syftet uppfyllts. För tydlighetens skull har vi gjort en uppdelning av bild och textinnehåll som 

två rubriker i analysen trots att dessa två överlappar varandra i vissa avseenden. Dessutom 

lägger vi till en rubrik där både bild och text är inbegripna.  

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga om och i vilket mån arbetsgivare använder sig 

av employer branding- tekniker i sina platsannonser. Vi har varit intresserade av att besvara 

frågor såsom hur employer branding- instrument tar sig i uttryck i platsannonser, hur dessa 

har förändrats över tid och i vilket avseende en förändring har skett. 

 

Vid en första anblick har vi observerat en minskning av platsannonser där arbetsgivaren anger 

materiella erbjudanden över de tre årtalen. Samtidigt som det sker en gradvis ökning av 

antalet immateriella erbjudanden under dessa årtal. Detta kan bero på den successiva ökning 

och förändring sedan employer branding begreppet introducerats av Ambler och Barrow 

(1996). Organisationer använder alltså platsannonserna för att marknadsföra sig själva 

samtidigt som de söker nya medarbetare.  
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5.1. Bild 

Vad gäller frågan om hur employer branding tar sig uttryck i platsannonserna har vi 

observerat att det skett en förändring över tid vi att. Detta utrycker sig framförallt i en ökning 

av bildantalet. Användandet av bilder på människor i platsannonserna sker mer oregelbundet 

år 1996 än år 2014. Bilder på människor kan ses som ett strategiskt sätt av organisationer att 

förmedla sin organisationskultur eller skapa en viss image. Platsannonser publicerade år 1996 

innehåller personer med olika rörelsemönster (aktiva människor): handskakning, diskussion 

eller mer dynamiska sådana som till exempel ett hopp i luften. Vi ser på detta som en 

organisations strävan efter att presentera inför allmänheten den existerande interna dynamiken 

i en positiv bemärkelse.  

 

De kontextuellt specifika tolkningarna som kan göras varierar beroende på vem som avses 

läsa annonserna och den text som syftar till att stärka bildens budskap.  I de studerade fallen 

har det använts ord som hänvisar till en personlig utveckling, samstämmighet, och övriga 

medarbetare inom organisationen vilka kan avläsas som ett slags immateriella erbjudanden 

och organisationskultur. Om organisationerna inte har en tillhörande text som preciserar det 

bilden åsyftar förmedla kan det skapas en otydlighet kring organisationskultur och image och 

lämnas utrymme för egen tolkning. Vi kan också utifrån bildresultatet tolka de materiella 

erbjudanden som förmedlas av arbetsgivaren. Även om organisationer år 1996 angav någon 

form av löneerbjudande, tjänstebil eller provision, så hittar vi genomgående för de olika 

årtalen, främst information om vart tjänsten är placerad. NNP (nedre norrlands 

producentförening) meddelar att arbetsplatsen ligger i Östersund och vad detta innebär och på 

vilket sätt ses som ett materiellt erbjudande förstås i samband med den tillhörande bilden, det 

vill säga vackert landskap och snötäckta berg. Detta skapar ett dynamiskt budskap, 

genomgående för de tre årtal, när employer branding- tekniker lyser genom bilder. Vi kan 

alltså med hjälp av en bild, tolka vad som inkluderas vid arbetsplatsens utformning, och 

dessutom vad som exkluderas.  

 

I fallet med NNP skulle en potentiell medarbetare kunna dra slutsatsen att arbetsplatsen ligger 

nära naturen, och förhoppningsvis finns det snötäckta berg inom räckhåll att beskåda. Men 

eftersom NNP inkluderar denna specifika bild, exkluderar de också andra potentiella rekryter 

som inte har natur som något större intresse. En tolkning vi gör av detta(och samtidigt 

anledningen till att antalet bilder ökar under årtalen 2005 och 2014) är att arbetsgivare 
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använder fler tekniker för att specificera vilken slags personlighet passar just deras 

organisation. Samtidigt blir det ett verktyg i att sålla bland de potentiella medarbetarna där 

organisationen kan få nya arbetstagare som delar organisationens värderingar och intressen 

som i sin tur kan leda till ett hälsosammare arbetsklimat. 

5.2. Text 

I frågan om text i platsannonser har det skett en förändring av själva utformningen och 

innehållet i de materiella och immateriella erbjudandena. En tolkning vi gör är att 

organisationerna vill differentiera sig på ett annorlunda sätt de tre åren för att attrahera 

personal. Vi kan först analysera hur de materiella erbjudandena har förändrats mellan åren 

1996 och 2005 och hädanefter år 2014.  

Som vi har redogjort för i resultatet framförs av vissa organisationer i annonserna uttryckligen 

materiella erbjudanden såsom lön, tjänstebil, provision etc. Dessa erbjudanden har fått ge vika 

år 2005 och år 2014 för att enbart uttalas vart tjänsten är placerad och i vissa fall fördelarna 

med denna plats. Det finns några tänkbara skäl till denna förändring, två perspektiv skulle 

kunna vara den individuella lönesättningen och mottagandet av erbjudandet. Med den 

individuella lönesättningen menas att organisationer har rätt att förhandla om högre/lägre 

löner med var och en som söker tjänsten. Att förmedla via annonsen - ”Vi erbjuder bra lön” 

kan tolkas olika av varje enskild individ, det vill säga att det inte ges fasta ramar på vad som 

menas med en tillfredställande materiell belöning. Genom att inte skriva ut detta förbehåller 

sig organisationen rätten att ändra sig under rekryteringsprocessen vilken individ de vill 

anställa beroende på de löneanspråk de kommer med. Det andra är, eftersom bra lön tolkas 

olika av olika individer kan detta upprätta ett psykologiskt kontrakt hos sökanden som inte 

stämmer överens med organisationens intressen. Det kan alltså finnas en ambivalens i att 

skriva i annonsen att det erbjuds ”bra lön”.  

På samma gång sänder organisationen ut ett budskap till sina nuvarande anställda. Om de 

nuvarande anställda inte anser att de har ”bra lön” eller ställer sig frågande till varför inte dem 

också får en tjänstebil, kan detta skapa en osämja inom organisationen och ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Sedan finns det en möjlighet för arbetstagaren att informera sig om den 

genomsnittliga lönen för en viss profession innan denne ansöker om tjänsten. Detta kan 

förklara att de materiella erbjudandena har tonats ner och valts att lyfta fram de immateriella 

erbjudandena. 
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De immateriella erbjudandena ökade i antalet annonser från år 1996 till år 2005 och 2014. 

Förutom antalet förändras de immateriella erbjudandena vad gäller innehåll. Det innebär 

emotionella och ideologiska erbjudanden som bland annat karriärmässiga-, lärande- och 

utvecklingsmöjligheter. Utifrån våra resultat skulle vi kunna påstå att det finns tendenser till 

att organisationer använder sig utav employer branding, då fler av de studerade 

platsannonserna innehåller erbjudanden som de ovan nämnda. Men det är samtidigt denna 

tvetydlighet som också talar emot, vi kan inte bekräfta eller förkasta huruvida 

organisationerna i sina annonser tar avstamp i employer branding tekniker eller om detta är ett 

förhållningssätt som många organisationer helt enkelt anammat. Specifika fraser och ord kan 

tyda på en trend i sättet att attrahera blivande personal. Tydligt är i alla fall att organisationer 

ger större utrymme för immateriella erbjudanden i sina platsannonser år 2014 än övriga två 

årtalen.  

5.3. Bild/Text 

När vi ska tolka och förstå organisationskultur och huruvida organisationer använder termen 

för att locka potentiella arbetstagare finns det en underliggande problematik. Organisationerna 

i flera av platsannonserna ger inte någon tydlig bild av den befintliga organisationskulturen 

och det kan finnas olika anledningar till det. Det kan bero på till exempel okunskap om den 

existerande organisationskulturen eller att verksamheten inte finner någon mening i att nämna 

detta i sin platsannons. Organisationerna beskriver ofta hur de vill att arbetstagaren ska vara 

men ger ingen konkret angivelse om detta endast gäller för personen i relation till tjänsten, 

eller om dessa egenskaper har betydelse för att passa in i en organisationskultur. Det försvårar 

situationen för sökanden och för organisationen ur ett employer branding perspektiv, då texten 

helt enkelt är öppen för tolkning.  

Det är viktigt att kunna avgöra för en person om den kommer att trivas och passa in i den 

organisationskultur som existerar och om den inte kan göra det (eller så kan arbetstagaren få 

en felaktig bild om det inte uttrycks på ett tydligt sätt) kan det skapa konsekvenser i ett senare 

skede. I vår undersökning ser vi trenden (vad gäller textinnehåll) att platsannonser från år 

2014 uttrycker mindre om organisationskulturen än platsannonser år 1996 och år 2005. Från 

att detta är direkt synligt i 9 annonser år 1996, i 10 annonser år 2005 och i endast 4 annonser 

år 2014 kan möjligtvis bero på att andra informationskanaler anses vara effektivare på att 

förmedla organisationskulturen. Det är inte uteslutet att denna effekt skulle bero på en slump 

men skillnaden är relativt stor och tyder på att detta är mindre vanligt år 2014. Ett ytterligare 
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tecken på detta är att organisationer har i mångt och mycket börjat hänvisa till sina hemsidor i 

platsannonserna för djupgående information.  En annan trend vi noterar är en ökning av 

rekryterings- och bemanningsföretags logotyper i platsannonserna. En förklaring till det är att 

alltfler organisationer vänder sig till rekryteringsföretag vid utformning av annonser. Det vi 

observerade var att de följer någon slags matris, eller schablon: struktur på text och innehåll 

uppvisar likartade mönster. Bilden är placerad på samma ställe samt typsnittet och layouten 

liknar varandra. Utifrån ett employer branding perspektiv innebär användningen av ett 

rekryteringsföretag som använder sig av en schablon att en mer diffus och oklar bild av den 

specifika organisationen blir ett faktum. Det uppstår fler likheter i platsannonserna och det 

blir svårare att urskilja vad det är som distinkt skiljer dem åt, vilket bland annat Edwards 

(2010) har understrukit är av avsevärt betydelse. Att tappa den distinkta prägeln i annonsen 

kan leda till icke-önskvärda konsekvenser för organisationen i framtiden. På samma gång är 

detta också en problematik för vår studie, avsändaren kan möjligtvis utläsa budskapen för en 

organisationskultur men vi som mottagare (och inte insatta) kan inte se eller förstå det på ett 

”rätt” sätt. Som vi tidigare har redovisat är organisationsimagen den mentala bilden av en 

organisation som individer utanför denna har skapat sig. Organisationsimagen presenteras 

med den profil som organisationerna själva byggt. Bilderna är som bekant mer frekventa 

under år 2014 än de andra två årtalen, och lämnar utrymme för en friare tolkning om hur 

organisationerna vill uppfattas.  

Organisationer signalerar vem som tillhör eller kommer att tillhöra dess arbetskraft, genom att 

presentera människor med olika kön och etnicitet. I texten nämns immateriella erbjudanden, 

materiella sådana, organisationskultur och organisationsimage i en kombination. I Lidingö 

stads platsannons ser vi en kvinna och en man på bild och den tillhörande texten hänvisar till 

arbetsplatsens omkringliggande miljö – vackert och naturnära. Det tyder på att ett gemensamt 

synsätt råder inom organisationen och personer som lever efter värderingar såsom 

jämställdhet, natur och omsorg (sjuksköterska) uppskattas.  

 

Imagen organisationerna vill visa är inte alltid utförligt beskrivet och lämnar därför stort 

tolkningsutrymme. Det kan finnas en bild med icke-anpassad tillhörande text, som gör att 

bilden blir svår att förstå (eller åtminstone svårt att avläsa vad organisationen vill förmedla). 

Samtidigt när vi beaktar att många organisationer vill att den potentiella medarbetaren ska gå 

in på deras hemsidor, kan vi anta att organisationen på ett medvetet sätt har valt att göra det. 

Att hemsidan ska fördjupa och cementera den image organisationen vill att utomstående 



 

 31 

personer ska ha. Gör dock inte läsaren det så är imagen öppen för tolkning. Läsaren är ett 

subjekt som tolkar och bearbetar information, och här överlåter organisationen 

tolkningsföreträdet till läsaren. Samtidigt finns det faktorer som är utanför organisationens 

kontroll som påverkar bilden av hur de uppfattas, både positivt och negativt. Media är ett 

sådant exempel. Tolkningen vi gör är således att imagen kan komma att skifta mellan positiv 

och negativ beroende på vem läsaren är.   

6. Diskussion 

Innan vi går in på diskussionen vill vi återigen anknyta till vad syftet med denna uppsats har 

varit. I denna undersökning ville vi kartlägga om och i vilket mån arbetsgivare använder sig 

av employer branding- tekniker i strävan att framstå som attraktiva på arbetsmarknaden. 

Därefter har vi formulerat tre frågeställningar som skulle besvaras för att kunna uppfylla vårt 

syfte. Dessa är följande:  

-  Hur tar sig employer branding- instrument i uttryck i platsannonser? 

- Har det förändrats över tid? och 

- I vilket avseende, i så fall? 

 

I vår uppsats har vi funnit att de platsannonser tillhörande de tre årtalen använder olika 

tekniker för att attrahera potentiella medarbetare. År 1996 används betydligt mer sällan 

immateriella erbjudanden, organisationskultur och organisationsimage, och detta synliggörs i 

bild liksom i text. De två senare åren ser vi en förändring i innehållet av de materiella 

erbjudandenas utformning, där organisationer alltmer har övergått till att enbart nämna 

arbetsplatsen placering. Vad vi har uppmärksammat är en förändring i de tekniker som 

används för att attrahera nya medarbetare, och som möjligen tar avstamp i employer branding 

tekniker. Teorin beskriver vad som bör göras för att bli en attraktiv arbetsgivare genom 

employer branding, men vi har inte kunnat fastställa att dessa delar tydligt träder fram i 

platsannonserna. En potentiell förklaring ligger i att många organisationer idag väljer att 

hänvisa till sina hemsidor i annonserna, och avgränsar kraftigt textinnehållet. Vi nämnde 

redan i analysen att hemsidor kan vara ett sätt för organisationer att cementera och fördjupa 

t.ex. organisationskultur och image hos arbetssökande. Självfallet är det inte begränsat till 

dessa två faktorer, och vi tolkar det som att det är detta organisationerna vet om och vill 

nyttja. Samt eftersom text faller ur platsannonserna påverkar det naturligt hur mycket 
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utrymme employer branding teknikerna får då i stället. Förändringen visar på att 

informationstekniken spelar en betydande roll i strävan att attrahera kompetent arbetskraft. 

Vår tolkning är att organisationer vet vilken spridning information kan nå på internet, och 

börjar därför applicera det mera i deras rekryteringsprocess. Målet med att publicera en 

platsannons blir sålunda att locka arbetstagaren att söka sig vidare. Tillgången till internet 

erbjuder ett helt nytt medium att tillgå och interagera med. Organisationer kan via sin hemsida 

skapa en mångfacetterad bild av sig själva, och där differentiera sig mot andra konkurrenter. 

Individer är uppkopplade och det skapar en möjlighet för organisationerna att påverka via fler 

medium än tidningar och det är därför uppvisas denna förändring i platsannonserna. Det är 

dock inte bara informationstekniken som träder fram tydligare när vi kommer till år 2014. Vi 

såg också en ökning av antalet rekryteringsföretag som är med och utformar annonserna. 

Denna förändring påverkar starkt hur vi ska relatera till vårt syfte och frågeställningar; Hur 

employer branding tekniker kommer till uttryck i annonser och om vi har uppmärksammat en 

förändring i innehållet. Rekryteringsföretagen påverkar utformningen, innehållet och 

möjligheterna till att förmedla organisationskultur, image, materiella och immateriella 

erbjudanden och således organisationers differentieringsmöjligheter. Rekryteringsföretagen 

använder sig utav schabloner och mallar när de utformar annonser åt organisationerna och 

detta väcker en fråga om det är organisationerna själva eller rekryteringsföretagen som nyttjar 

employer branding teknikerna i platsannonserna. 

 

Förslag till vidare forskning: 

 (A) Studera huruvida de materiella och immateriella erbjudandena samt organisationskultur 

och organisationsimage som återfinns i platsannonser, tar avstamp i employer brandings idéer 

inom organisationer. 

(B) Studera om det finns effekter av organisationernas hemsidor som medium för att påverka 

sökanden att få del av de materiella och immateriella erbjudandena samt 

organisationskulturen och organisationsimage.  

(C)Studera om, och i så fall hur, rekryteringsföretag påverkar de budskap som sänds ut av 

organisationerna och om budskapet förändras i avseendet att; de får en annan innebörd, 

arbetstagaren gör andra associationer om organisationen i fråga, ifall rekryteringsföretagen 

utformar annonserna eller om det istället förmedlas dubbla budskap. 
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