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Titel: Alumninätverk – vilka är fördelarna och finns det några nackdelar? 
 
Bakgrund: Alumninätverk är ett nätverk för tidigare anställda på ett företag eller för 
examinerade studenter från högskola eller universitet. Alumninätverk är ovanligt i Sverige, 
men i USA jobbar företagen aktivt med detta. I avslutningsskedet av en anställning kommer 
alumni in som en del i Employer Branding processen då ett företag vill behålla kontakten med 
sina före detta medarbetare.  
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att få fördjupad kunskap om de för- och nackdelar 
som företag upplever med att inrätta alumninätverk och vilken effekt det får när ett företag 
inrättar ett alumninätverk. 
Metod: För att uppnå syftet med denna uppsats har jag genomfört en kvalitativ undersökning 
där jag intervjuat ett konsultföretag inom området alumninätverk för att erhålla ett 
expertutlåtande och fyra företag som idag driver alumninätverk för sina tidigare anställda.  
Slutsats: Alla företag jag har intervjuat är överens om att fördelarna med ett alumninätverk är 
många. Bumerangrekryteringsmöjligheten, ambassadörskapet, affärsnätverket och 
möjligheten att utveckla en kundkontakt i framtiden är fördelarna som främst tas upp. Min 
slutsats är att fler företag bör börja arbeta med alumninätverk för jag tror att generation Y 
kräver en strategisk Employer Brandprocess där alumni är en viktig del. Alumninätverk är en 
strategi som kan bidra till företagets kompetensförsörjning. Alumninätverk är även en process 
som kan bidra till att företaget kan spara pengar. 	  
	  
Nyckelord: Alumninätverk, Employer Branding, nätverkande, kompetensförsörjning, 
rekrytering 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  



	  

Abstract  
Exam work, Arbetsvetenskapliga programmet 
Halmstad University, AP10 
Spring 2013. 
Author: Stephanie Ekholm 
Supervisor: Agneta Hansson 
 
Title: Alumni - What are the advantages and are there some negative aspects or implications? 

Background: Alumni Network is a network of former employees of a company or graduates 
from a college or university. Alumni are rare in Sweden but in the U.S. these networks are 
very much active. In the final stages of the employment, alumni is part of the Employer 
Branding process, to keep in touch with their former colleagues.  
Purpose: The aim of this study is to get a deeper knowledge of advantages and disadvantages 
that companies experience with an alumni network and what effect it may have when a 
company sets up an alumni network. 
Method: For the purposes of this paper, I conducted a qualitative study in which I 
interviewed a consulting company in the field of alumni to obtain an expert opinion, and four 
companies that currently operate alumni for their former employees. 
Conclusion: All the companies I've interviewed agree that the benefits of an alumni network 
are numerous. Boomerang Recruiting, ambassadorship, business network and the possibility 
to develop a customer contact in the future are the primary benefits that are experienced. My 
conclusion is that more companies should start working with alumni because I think 
generation Y requires a strategic Employer Brand process where alumni are an important part. 
Alumni Network is a strategy that can contribute to the supply of skills. Alumni Network is 
also a process that can help the company to save money. 

Keywords: Corporate Alumni Network, alumni network, Employer Branding, networking 
skills, recruitment 
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1. Inledning 
Under rubriken inledning ger jag er en bakgrund till varför jag valt att skriva om detta ämne, 
jag presenterar syftet med uppsatsen, jag redogör begrepp som behandlas i uppsatsen och till 
sist redogör jag för vilka avgränsningar jag gjort för att uppsatsen inte ska bli för 
omfattande. 
 

1.1 Bakgrund 
Alumninätverk är ett nätverk för tidigare anställda på ett företag eller examinerade studenter 
från en högskola eller ett universitet. Alumninätverk är ovanligt i Sverige men i USA har 
företagen och högskolorna/universiteten kommit betydligt längre och jobbar aktivt med detta 
skriver Wikström och Martin (2012). Detta är bakgrunden till min uppsats. Begreppet 
Employer Branding står för företagets arbetsgivarvarumärke och är idag en vanlig process i 
företagets strategi. Processen handlar om att attrahera, rekrytera, behålla personal och till sist 
även avsluta en anställning (Dyhre och Parment, 2013). I avslutningsskedet av en anställning 
kommer alumni in som en del i processen, att behålla kontakten med sina före detta 
medarbetare. Avslutnings- och alumniprocessen är ofta en del av Employer Branding 
processen som glöms bort för att arbetsgivaren då plötsligt tappar intresset menar Wikström 
och Martin (2012). Det har dock visat sig att det finns många positiva effekter med att ta 
tillvara avslutningsprocessen och sedan hålla kontakten med sina alumner. Vilka dessa 
positiva effekter som företag upplever är, skriver jag om i resultatet. I både Employer 
Branding och Talent Management finns alumni med som en del i processen, därför har jag 
valt att redogöra båda dessa processen då de går hand i hand med alumni. 
 
Historiskt sett så började arbetet med alumninätverk på universitet och högskolor i USA. 
Universiteten och högskolorna såg nyttan av att hålla kontakt med examinerade studenter. 
Hall (2011) redogör bland annat för att alumnerna är stora finansiärer för universitet och 
högskolor. Flera högskolor och universitet i Sverige har även börjat arbeta med alumninätverk 
på senare tid, till exempel Handelshögskolan i Stockholm. Fenomenet spred sig sedan till 
näringslivet. I USA jobbar företag och högskolor/universitet aktivt med alumninätverk och 
där är verksamheten mer en självklarhet än ett undantag. Första företaget att arbeta med 
alumninätverk var managementföretaget McKinsey & Company på 90-talet och snabbt 
därefter började även managementföretagen Bane & Company och The Boston Consulting 
Group arbeta med alumninätverk strategiskt. Eftersom näringslivet är så pass globaliserat idag 
och till exempel McKinsey även har kontor i Sverige vilket har lett till att 
alumniverksamheten nu, blygsamt, spridit sig in i det svenska näringslivet. Alumninätverk är 
vanligast inom management- och revisionsbranschen (Wikström och Martin, 2012).   
 
I och med den tekniska utvecklingen så är det idag inte avancerat att starta ett alumninätverk. 
Genom Facebook1 och LinkedIn2 kan grupper/nätverk skapas utan att det behöver kosta en 
förmögenhet. Detta medför att ett elektroniskt nätverk idag är lättare att hantera än förr då 
företagen själva var tvungna att bygga upp ett nätverk, med all teknik som behövs kring det 
för att kunna inrätta ett alumninätverk. På LinkedIn kan företag idag ha en sida för 
alumninätverket där behörighet kan styra vilka som ska komma åt företagets alumninätverk 
genom en inloggning. Medlemmarna får tillgång till andra medlemmarnas profiler, ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se förklaring under rubrik 1.2 
2	  Se förklaring under rubrik 1.2 
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diskussionsforum där företaget kan diskutera olika ämnen med medlemmarna, arbetsgivaren 
kan lägga upp lediga jobb som är aktuella inom organisationen och bjuda in till alumniträffar.  

1.2 Begrepp som behandlas i uppsatsen 
Alumninätverk: Ett alumninätverk är ett online nätverk för examinerade studenter från 
högskola eller universitet eller, som i denna uppsats, för före detta anställda på ett företag 
(http://jobsearch.about.com). 
Alumn: Betyder lärjunge eller skyddsling på latin (ne.se). 
Alumner: Alumner kallas medlemmarna i ett alumninätverk. En alumn är alltså en 
examinerad student från högskola eller universitet (businessdictionary.com) eller som i denna 
uppsats en före detta anställd på företaget. 
LinkedIn: Ett nätverk för personer i arbetslivet. I detta sammanhang presenteras LinkedIn 
med anledning av att många företag väljer att använda LinkedIn som plattform för sina 
nätverk.  
Facebook: Ett socialt nätverk där människor kan förenas med vänner, kollegor, skolkamrater 
och släkt världen över. I denna uppsats presenteras Facebook då många företag väljer att 
använda Facebook som plattform för sina nätverk. 
Employer Brand: Ett företags arbetsgivarvarumärke (Parment och Dyhre, 2009). 
Employer Branding: Det strategiska arbetet för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke 
(Parment och Dyhre, 2009) 
Talent Management: En strategi för att attrahera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare 
(Wikström och Martin, 2012). 
Kompetensförsörjning: Ett samlingsbegrepp för hur en organisation säkerställer att de har den 
kompetens som behövs inom företaget och hur de utvecklar denna kompetens (Antilla, 1997). 
Nätverk: Ett nätverk innebär att ett antal faktorer står i relation till varandra (Gustavsen och 
Hofmaier, 1997). I denna uppsats behandlas personliga nätverk mellan individer som har en 
gemensam bakgrund hos en och samma arbetsgivare. Jag benämner även elektroniska nätverk 
som syftar till den elektroniska plattformen som byggs för att vara ett forum för personliga 
nätverk. 
Bumerangrekrytering: En återrekrytering av tidigare anställda som slutat av olika anledningar 
(Parment och Dyhre, 2009).  

1.3  Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att få fördjupad kunskap om de för- och nackdelar som 
företag upplever med att inrätta alumninätverk och vilken effekt det får när ett företag inrättar 
ett alumninätverk. 

1.4 Problemformuleringar 
Vad är för- och nackdelarna som företag upplever av ett alumninätverk? 
På vilket sätt kan ett alumninätverk vara ett verktyg för kompetensförsörjningen på ett 
företag? 
På vilket sätt kan ett alumninätverk bidra till att stärka ett företags Employer Brand?  
Kan alumninätverk vara en övergående trend inom näringslivet? 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsens innehåll är avgränsat till att undersöka privata företag som på eget initiativ driver 
ett formellt alumninätverk. Urvalet är endast företag som marknadsför sitt alumninätverk på 
företagets hemsida, vilket är ytterligare en avgränsning. 
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1.6 Disposition  
I kapitel 1 har jag givit bakgrundsinformation och förklarat syftet med denna uppsats. Jag har 
även redovisat mina problemformuleringar och vilka avgränsningar jag gjort i uppsatsen. I 
Kapitel 2 redogör jag utifrån litteratur och artiklar vad som är skrivet om ämnet och vilken 
forskning som är gjord inom området. Jag har i detta kapitel valt att ringa in begreppet 
alumninätverket genom relevanta områden som är relevanta för att enligt syftet få en djupare 
förståelse för begreppet alumninätverk. I kapitel 3 skriver jag om vilka metoder jag använt 
mig av för att uppnå syftet med undersökningen. I kapitel 4 beskriver jag min empiri, som 
består av presentation av företagen som deltagit i denna undersökning och resultatet som 
framkommit genom intervjuerna. I kapitel 5 kopplar jag samman de teorier som jag redovisat 
under kapitel 2 med resultatet från intervjuerna som jag redovisar under kapitel 4. Kapitel 6 är 
en diskussion där jag ger mina förslag utifrån resultatet av denna undersökning. Hur man kan 
gå till väga när företag står i startgroparna för att inrätta ett alumninätverk eller vill ha tips på 
utveckling av ett alumninätverk. Jag ger även förslag på fortsatt forskning och avslutar denna 
uppsats med en slutsats. Kapitel 7 innehåller referenser och i kapitel 8 ligger bilagorna som 
består av ett missivbrev och den intervjuguide som jag utgick från när jag intervjuade mina 
respondenter.  

2. Teori och tidigare forskning 
Under denna rubrik har jag utifrån tidigare forskning och litteratur samlat det som är 
undersökt och skrivet om alumninätverk, Employer Branding, Talent Management, 
nätverkande, kompetensförsörjning och rekrytering. Jag tycker att dessa områden är 
kopplade till alumni och har därför valt att även ringa in dessa ämnen. Detta för att ni läsare 
ska få en förståelse för områdena och bli insatta i vad som tidigare är skrivet om dessa. Jag 
har valt att disponera alumninätverk som en huvudrubrik och de övriga områdena som 
underrubriker. Detta eftersom alumninätverk är mitt huvudområde och övriga områden finns 
med för att förklara huvudbegreppet. Vid förarbetet av denna uppsats mötte jag vissa 
svårigheter att hitta vetenskap kring ämnet alumninätverk. Mycket av den forskning som finns 
är kopplat till högskolor och universitet. Jag har valt att använda denna forskning eftersom 
jag anser att denna är nära kopplat till alumni i näringslivet. Jag vill även poängtera att 
delar av min teoretiska referensram är hämtat från affärstidningar och liknande. Jag har valt 
att behålla alla citat till sitt ursprungs språk för att inte riskera feltolkningar vid översättning.  

2.1 Alumninätverk 
Parment och Dyhre (2009) anser att när anställda slutar på organisationen är det viktigt att 
hålla kvar kontakten med dessa. Generellt är alumner värdefulla människor som uppskattar 
sin tidigare arbetsplats trots att de har slutat och gått vidare till en annan arbetsplats alternativt 
pensionerats. Alumner kan vara ambassadörer för organisationen som vill använda den 
kunskap han/hon fått under åren och som gärna hjälper till med att till exempel besvara frågor 
som uppkommer från nya medarbetare. Det företag inte får glömma är att alumner är 
ambassadörer för varumärket som företagen inte kan ha kontroll över. Författarna (2009) 
menar att ett starkt Employer Brand med ett tydligt budskap som kommuniceras med hjälp av 
de anställda i en organisation kommer leda till att alumner bara har positiva saker att säga om 
organisationen (Parment och Dyhre, 2009:126). I två brittiska affärstidningar har fenomenet 
alumninätverk förklarats. Wells (2005) skriver i Financial Times att, eftersom 
personalomsättningar och uppsägningar har ökat har fler och fler företag börjat inse 
fördelarna och möjligheterna till att använda formella och informella nätverk. Företagen 
börjar inse att tidigare anställda är en värdefull kraft. De första företaget att starta 
alumninätverk var McKinsey & Company som redan under slutet av 1990 talet startade ett 
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alumninätverk. Idag är det många stora globala företag som följt McKinsey & Companys 
fotspår (Wells, 2005). I The Economist (2001) skrivs även att, de värdefulla resurser som 
tidigare medarbetare och kollegor kan erbjuda, utnyttjas av företagen. Efter att företagen 
börjat inse dessa fakta har fler och fler organisationer inom olika branscher prövat på 
nätverkstekniken (Business: Keeping in Touch; Corporate Alumni Networks, 2001). 
 
Inget företag vill förlora talangfulla medarbetare för att ekonomin på organisationen är 
tillfälligt dålig, men ibland händer det ändå. Det finns då ett sätt att behålla kontakten med 
dem som jobbat på företaget även om de har slutat arbeta på företaget menar journalisten i 
artikeln ”Gone, but not forgotten” (2002). Medarbetare med talang har många möjligheter på 
dagens arbetsmarknad, det är därför omöjligt att ha kvar dem för evigt. Lösningen på detta 
problem är att behålla kontakten med de tidigare anställda på företaget med hjälp av ett 
alumninätverk. Genom att behålla kontakten kan företagen så frön för framtiden (Gone, but 
not forgotten, 2002). 
Dyhre och Parment (2013) har uppmärksammat att många organisationer är rädda för att 
starta alumninätverk för att organisationen ser det som ett hot mot den befintliga 
verksamheten. Det finns dock ingen anledning till att uppfatta alumninätverket som ett hot 
utan det är viktigt att arbetsgivare ser alumninätverket som en tillgång istället menar 
författarna (2013). Att bjuda in alumner till träffar och event tillsammans med de nuvarande 
medarbetarna kan bidra till att de nuvarande medarbetarna får en insikt i organisationens 
historia vilket kan ge värde för de nuvarande medarbetarna (Dyre och Parment, 2013:138). 
Författaren Henrik Martin berättar i sin bok Talent Management i praktiken (2012) att han är 
medlem i McKinsey & Companys alumninätverk. Han har tillgång till alumniplattformen som 
involverar ett nätverk med gamla kollegor, McKinsey & Companys publikationer och varje år 
blir han inbjuden till en alumnimiddag med intressanta talare och möjligheter till att nätverka 
och utveckla sitt eget nätverk (Wikström och Martin, 2012:161).  
 
Parment och Dyhre (2009) tar upp bumerangrekryteringar som en fördel med alumninätverk. 
En bumerangrekrytering är när någon som tidigare jobbat för organisationen väljer att komma 
tillbaka. Bumerangrekryteringar har blivit vanligare de senaste åren, inte nog med att det är 
billigare än en vanlig rekrytering, du vet också som arbetsgivare vad du får (2009:126-127). 
Wikström och Martin (2012) menar att en arbetsgivare ofta känner till en före detta anställds 
HiPo (High Potential) och därför lätt kan återrekrytera, om denna möjlighet skulle uppstå i 
organisationen (2012:161). Parment och Dyhre (2009) poängterar att även om pensionerade 
alumner inte är aktuella vid bumerangrekryteringar så kan dessa vara minst lika värdefulla 
som en alumn som fortfarande är aktiv i arbetslivet. En pensionerad alumn är fortfarande en 
värdefull ambassadör för företagets arbetsgivarvarumärke. Ofta har pensionärer mer tid att 
engagera sig i alumninätverket vilket kan skapa ett mervärde för arbetsgivaren.  

 
”In traditional sense, their career is over but their personal career is not!”  

(Parment och Dyhre, 2009:128) 
 

I en rapport från Statens kvalitet- och kompetensråd (2003) poängteras att nätverk som bygger 
på gamla, gemensamma identiteter lätt skulle kunna bli ett sällskap som bara värnar om det 
gamla och skapar revir. Det finns dock goda förutsättningar för sådana nätverk, eftersom 
deltagarna känner varandra från början och ofta har en gemensam grund (2003: 12-13). Ju fler 
gemensamma nämnare som finns i ett nätverk, desto mer kommer nätverket att locka. Med 
detta som utgångspunkt finns det goda förutsättningar för att utveckla dels sig själv men även 
ett visst område som kan skapa ett värde för organisationen (2003:12-13,17).  
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Idag har förutsättningarna för att driva ett effektivt och ett inte så resurskrävande 
alumninätverk ökat. I och med tillväxten av sociala medier så är det idag möjligt att driva ett 
alumninätverk på Facebook eller LinkedIn, utan att det kostar mycket, i vare sig tid eller 
pengar. Det är en kommuniceringskanal för organisationer att nå ut till före detta medarbete. 
Wikström och Martin (2012) menar också att det är allt vanligare att en före detta anställd 
startar ett alumninätverk på egen hand om inte organisation själv gör detta. Här menar 
författarna att det är bättre för företaget att ha kontroll över kanalen, istället för att helt stå 
utanför (Wikström och Martin, 2012:161). 
 
I en undersökning som är gjord på MIT Sloan school har Nann m.fl. (2010) undersökt 
alumninätverk på högskolor och universitet. Personerna som genomfört undersökningen har 
gjort en kvantitativ studie och bland annat kommit fram till att ett alumninätverk med stark 
gemenskap har lett till att medlemmarna i alumninätverket efter examen har startat 
framgångsrika företag. Det har visat sig att det funnits vissa likheter hos dessa nätverk, bland 
annat att medlemmarna i alumninätverket har haft olika åsikter och erfarenheter men att de 
ändå har kunnat samarbeta i nätverket. Undersökningen har även visat att universitetens 
alumner som föredrar vänner från samma universitet som de själva gått på tycks vara mer 
framgångsrika entreprenörer än de som tyr sig till vänner som gått på andra universitet. 
Forskarna som genomförde undersökningen fann även att styrkan i den interna 
sammanhållningen och deras negativa grad av öppenhet för externa aktörer korrelerar starkt 
med den ekonomiska framgången. För ett universitet innebär detta att de bör främja och 
uppmuntra eleverna till att engagera sig och bygga upp nära kontakter med alumner i 
universitetets alumninätverk (Nann m.fl. 2010).  
 
McNamara och McLoughlin (2007) har genomfört en undersökning om alumninätverk och 
dess kunskapsflöden. Fallstudien som forskarna genomfört har visat att kunskapsflödet i 
alumninätverk flödar genom i huvudsak tre processer. Dessa är sociala relationer, rekrytering 
och förmedling av jobbtillfällen. De har också kommit fram till att dessa tre processer är 
sammanlänkade och korrelerar med varandra (McNamara och McLoughlin, 2007). 
 
I en undersökning i Johannesburg, Sydafrika har Barnard och Rensleigh (2007) undersökt i 
vilken uträckning en nätverksplattform på Internet kan förbättra alumniverksamheten i den 
sydafrikanska högskolesektorn. Syftet med studien är att erbjuda ett pålitligt instrument för 
datainsamling som högskolorna som satsar på alumninätverk sedan kan använda sig av. 
Tanken är att instrumentet ska gynna relationerna för både alumner och högskolan i fråga.  
Undersökningen är en kvantitativ studie där 1139 alumner svarade på enkäten. Under resultat 
redovisades vad alumner önskar för information på plattformen och nästan 60 % svarade att 
de vill ha information om forskningsprojekt. Hela 57 % önskade information om aktiviteter på 
högskolan till exempel biblioteksundervisning. Drygt hälften av de tillfrågade vill även ha 
information om alumniframgångar i den årliga ”UJ Alumni Dignitas Awards” som lyfter fram 
alumner, som utmärkt sig i sina respektive ämnesområden och karriärer. Denna typ av 
information kan motivera yngre alumner till att uppnå utmanande mål och därigenom stärka 
högskolans varumärke med hjälp av ambassadörer skriver författarna till undersökningen. 
Över häften av de tillfrågade i undersökningen önskade även allmän information och 
information om aktiviteter på campus och även kulturella aktiviteter på campus som 
teateruppvisningar och liknande. Om dessa aktiviteter blir välbesökta av alumner ses detta 
som en möjlighet att öka de personliga mötena mellan högskolan och alumner. Nästan 64 % 
har svarat att de vill integrera och nätverka mer med andra alumner från högskolan. 
Majoriteten av alla som svarat är även intresserade av att diskutera gemensamma intressen 
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med andra alumner i en onlinemiljö. Funktioner som chatt, diskussionsforum och bloggar är 
därför attraktivt att ha på plattformen menar författarna (Barnard och Rensleigh, 2007). 
	  

2.1.1 Nätverk 
Ordet nätverk innebär att ett antal faktorer står i relation till varandra samtidigt kan nätverk 
och nätverkande anspela på många olika förhållanden (Gustavsen och Hofmaier, 1997: 9). 
Under 50-talet började forskare undersöka exempel på att innovation lättare spreds genom 
personkontakter än till exempel genom en skriftlig information (Emery och Oeser, 1958). 
Efter denna undersökning och dess utgångspunkter började forskare undersöka nätverkens 
betydelse i kombination med utveckling och nyskapande. Mycket tyder på att människor med 
ett brett kontaktnät lättare får tillgång till information och kunskap (Gustavsen och Hofmaier, 
1997:9). En avsikt med nätverk kan vara att sammanföra en grupp som har ett gemensamt 
professionellt intresse där medlemmarna kan utveckla sin kompetens och utbyta idéer som 
sedan kan bidra till en eventuell vinst till organisationen. Nätverk är ett enkelt och 
okomplicerat verktyg som ger utrymme för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ofta krävs det 
inte heller mycket resurser eller underhåll för att driva ett nätverk menar Statens kvalitets- och 
kompetensråd i sin rapport (2003). 
 
Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) menar att nätverk är en flexibel och rörlig 
organisationsform. Grupper som bildar nätverk skapas och kan sedan avslutas utan att 
organisationen behöver ändra på arbetsordningen eller ändra i organisationsschemat. Trots att 
nätverk ofta är flexibla och rörliga är det vanligt att nätverken står för kontinuitet på företaget, 
även om företaget ändrar den formella organisationen finns ofta nätverket kvar som en fast 
punkt i organisationen. Detta kan minska risken att kunskap faller mellan stolarna vid en 
omstrukturering eller (2003: 15). Forskning från bland annat Handelshögskolan i Stockholm 
visar att den tysta kunskapen, kunskap som är outtalad och bygger på kunskap som inte kan 
läsas till, är svår att bevara och förmedla. I en dialog mellan kollegor förmedlas dock ofta 
mycket av den tysta kunskapen. Det har visat sig att nätverk kan erbjuda den dialog som krävs 
för att den tysta kunskapen ska höras och förmedlas vidare mellan personer (2003:9). Nätverk 
kan även bidra till att kunskap och erfarenheter utbyts, genom att människor från olika 
branscher och sektioner träffas för att diskutera en specifik fråga. Detta kan skapa helt ny 
kunskap hos individer genom att den tidigare kunskapen kombineras med nya insikter 
(2003:10). 
 
För en verksamhet kan nätverk vara ett sätt att samverka för att uppnå någonting som de inte 
kan uppnå på egen hand. Syftet och målen kan variera enormt, dels kan samverkan ske inom 
organisationen, men samverkan och nätverkande kan också ske mellan organisationer 
(Gustavsen och Hofmaier, 1997). Mål är viktigt för att kunna skapa ett nätverk som är 
strategiskt och framgångsrikt. Allt handlar om tydlighet menar Nordin (2011: 19). Statens 
kvalitet- och kompetensråd (2003) tar i sin rapport upp sju olika syften och mål med 
nätverkande; lärande; spaning; kontakter; stöd; påverkan och utveckling; samverkan mellan 
organisationer och kontinuitet (2003: 8). Statens kvalitet- och kompetensråd (2003) betonar 
också vikten med att ha någon ansvarig för nätverket för att kunna uppnå nätverkets mål och 
syfte. 
 

”Byggandet av kontaktnät är en del av det som gör att man har tillgång 
 till ett fiktivt jättetankenätverk” 

(Döös i Backlund, 2001:62) 
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Rapporten från Statens kvalitets- och kompetensråd påtalar att nackdelar och en baksida av 
myntet alltid finns. Att bedöma och mäta effekterna av nätverket upplevs ofta som svårt. Lika 
svårt är det att mäta om du skickar iväg en anställd på utbildning för kompetensutveckling. 
Det är givetvis ingen garanti att den anställda kommer tillbaka med mer kompetens. Det kan 
till exempel handla om att den anställda inte har motivation till att utveckla sin kompetens för 
tillfället. En annan nackdel kan vara att det personliga intresset för nätverket kan överskugga 
organisationens behov av nätverket (Statens kvalitets- och kompetensråd, 2003: 59). 
 
I en undersökning från Ohio, USA, har forskarna undersökt fördelarna för organisationer med 
företagsnätverk och relationer på Internet (Kandampully, 2003). Det ökade intresset och 
användningen för relationer, nätverk och information har ändrats drastiskt de senare åren. 
Tekniken spelar en roll i många företag eftersom det ger en unik möjlighet till att utveckla 
servicefunktioner som gynnar företaget och skapar värde. Därför utnyttjas tekniken allt mer 
av företagen, för att de ska få ut så stort värde som möjligt dels från verksamheten, men även 
från relationer med intressenter. Tekniken kan ofta ge möjlighet till företagen att erbjuda 
tjänster långt utifrån deras affärsidé. Internet har blivit en kanal för information, 
kommunikation och utbyte av kunskap på ett effektivare och billigare sätt än tidigare 
(Kandampully, 2003). 
 
Det har visat sig att nätverkets antal medlemmar har stor betydelse då detta kan skapa både 
positiva och negativa effekter på nätverket. Med ett stort antal medlemmar ökar 
kunskapsflödet i nätverket och det skapas ett större kontaktnät mellan medlemmarna. 
Nackdelen med ett stort nätverk kan vara att medlemmarna tvingas dela informationen med 
fler aktörer vilket kan uppfattas negativt av medlemmar som vill hålla nätverket intimt. En 
annan nackdel kan vara att nya aktörer, som kommer in i nätverket, bidrar med kunskap som 
redan finns i nätverket vilket ej skapar värde för övriga medlemmar. Forskarna skriver även 
om matchningen mellan jobbsökande människor och arbetstillfällen och att denna matchning 
beror på storleken på nätverket. Genom ett litet nätverk kan det inte ske en lyckad 
jobbmatchning, men genom ett stort nätverk är möjligheterna betydligt större (Calvó-
Armengol och Zenou, 2005). I en annan undersökning har forskarna studerat hur kunskap 
som flödar inom sociala nätverk ska kunna tas till vara på (Cross, m.fl., 2001). Forskarna har 
kommit fram till att kunskapen som utbyts bör analyseras för att denna kunskapsväxling ska 
bli synlig och komma till nytta i företaget. Vid denna tillämpning av analys i nätverket kan 
företagen tillämpa idéer från nätverket till verksamheten i organisationen. Forskarna menar att 
det är särskilt viktigt att identifiera var kunskapsflöderna existerar i företaget och att se till att 
denna kunskap delas mellan olika människor inom företaget. Till sist är det viktigt att denna 
process blir strategiskt nyttjad av företaget (Cross, m.fl., 2001). Uzzi (1997) påpekar i sin 
undersökning att det är viktigt att nätverket och dess medlemmar inte är för isolerade, risken 
finns då att ny information från omvärlden inte når individerna i nätverket. Även överflödig 
information kan hämma innovation och idéer inom nätverket menar Uzzi (1997). 
 

2.1.2 Employer Branding och Talent Management 
Employer Branding är ”ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar 
som en anställning innebär och som arbetsgivaren identifieras med” (Dyhre och Parment, 
2013:11). Employer Branding beskrivs som arbetsgivarvarumärket och vad detta varumärke 
förknippas med utifrån olika synvinklar på företaget, dessa synvinklar kan t.ex. vara förmåner 
och karriärmöjligheter (Dyhre och Parment, 2013:11).  
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Ersättning	  

Utveckling	  

”… the two-way deal between an organisation and its people – the reasons they 
choose to join and the reasons they choose – and are permitted – to stay. The art of 
employer branding is to articulate this deal in a way that is distinctive, compelling 

and relevant to the individual, and to ensure that it is delivered throughout the 
lifecycle of the employee within that organisation.” 

(Rosethorn, 2009:19-20) 
 
Dyhre och Parment (2013) belyser tydligt att arbetet med Employer Branding bör ske 
långsiktigt och vara sammanflätat med det övriga strategiarbetet i organisationen. Lika väl 
som företaget sätter mål för strategiarbete, så bör det finnas mål och visioner för hur 
Employer Branding processen ska gå till. Viktigt är även att företaget har allokerad personal 
som ansvarar för att målen och visionerna uppfylls (2013:11). Att bygga upp ett 
arbetsgivarvarumärke bör ske utifrån en idé eller idéer om hur företaget vill att företaget ska 
vara och uppfattas. Denna idé bör sedan vara sammanflätad med företagets företagskultur. 
Employer Branding handlar om att stärka sitt varumärke både internt med sina nuvarande 
medarbetare och externt mot eventuella framtida medarbetare (Wikström och Martin, 
2012:33). Att som arbetsgivare säkerhetsställa att de befintliga medarbetarna trivs är viktigt 
för att bygga ett starkt varumärke. Medarbetare som trivs är de bästa ambassadörerna för ett 
företag (2012:36). Den externa varumärkesuppbyggnaden utgår sedan från det interna. 
Utgångspunkten är att marknadsföra det företaget står för, både i praktiken och teorin 
(2012:38). Att arbeta med sitt Employer Brand och på så sätt bli en attraktiv arbetsgivare 
leder till att organisationen sparar pengar och inte bara på långsikt utan på kort sikt också 
menar Dyhre och Parment (2013). Det som många företag gör enligt Dyhre och Parment är att 
höja lönerna och öka förmånerna när företag har svårighet att attrahera människor. Författarna 
är kritiska inför detta och menar att företagen förlorar pengar på grund av denna strategi 
(2013:12).  
 

”The best talents will get the best jobs, 
and the best employers will get the best talents.” 

(Parment och Dyhre, 2009:8) 
 
Dyhre och Parment (2013) liknar Employer Branding med dejtingvärlden. Om personen inte 
skriver och förmedlar någonting bra om sig själv så kommer personen inte kunna locka till sig 
någon partner som vill bjuda ut på dejt. Vill en organisation vara en attraktiv arbetsgivare som 
lockar till sig talangfulla kandidater vid rekrytering måste organisationen förmedla någonting 
positivt och våga visa upp vad företaget står för (2013: 15). I en annan undersökning förklarar 
Wilden m.fl. (2010) betydelsen av Employer Branding kopplat till rekrytering. Forskarna har 
bland annat konstaterat att mun till mun kommunikation är den metod som stärker ett företags 
Employer Brand mest (Wilden m.fl., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrahera	   Rekrrytera	   Introducera	   Prestation	   Exit	   Alumni	  
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Ett annat uttryck för att attrahera, utveckla, behålla men även avveckla medarbetare är Talent 
Management (Wikström och Martin, 2012:9). Konsult och managementföretaget McKinsey 
& Company genomförde 1997 en studie vid namn ”War for talent”. Efter att undersökningen 
var genomförd myntades begreppet Talent Management (Rosethorn, 2009). Wikström och 
Martin (2012) poängterar att arbetet med Talent Management måste ske systematiskt och 
långsiktigt precis som Parment och Dyhre (2009) menar med Employer Branding processen. 
Alla företag har en affärsstrategi som beskriver vad företaget ska åstadkomma, Talent 
Management är andra sidan av myntet och beskriver hur detta ska åstadkommas. En fråga 
som Talent Management strategin ska ge svar på är till exempel ”Varifrån medarbetarna ska 
rekryteras, internt eller externt?” (Wikström och Martin, 2012:9). Effekterna företag får ut av 
Talent Management är många menar Wikström och Martin (2012); ökad konkurrenskraft, 
lägre personalkostnader, eftersom rätt person är på rätt plats och resultatet blir en effektivare 
organisation. Detta ger företagen ett starkare varumärke, ett starkare Employer Brand 
(Wikström och Martin, 2012:11) 
 

”Everyone can be great somewhere but great people are not great everywhere” 
(Wikström och Martin, 2012:13) 

 
Enligt Caplan (2011) är Talent Management en strategi för att fånga upp talanger till en 
organisation där det finns ett behov. Strategins mål är att behålla, motivera och attrahera 
talangerna i organisationen så att de stannar kvar. En del av processen är att talangerna är på 
rätt plats vid rätt tillfälle. För att lyckas med detta måste organisationen kartläggas och det 
måste även sättas upp en tydlig strategi och tydliga mål. Caplan (2011) betonar även vikten av 
att föra en konversation med befintlig personal för att kunna genomföra kartläggningen som 
leder fram till strategin. 
 
Garrow och Hirsh (2008) menar att Talent Management har blivit väldigt attraktivt de senaste 
åren av olika skäl. Vikten av att utveckla sin organisations arbetsstyrka inför framtiden 
betonas av ledning och HR och det är just detta, Talent management strategier antas erbjuda. 
Författarna menar att frasen låter viktig, strategiskt och spännande och är ofta en term som 
används flitigt i styrelserummet. En tydlig definition finns inte av begreppet och detta kan 
skapa förvirring på två fronter menar Garrow och Hirsh (2008). Den första är att ordet talang 
kan betyda allt från medarbetare på produktionen till den högsta ledaren och allt däremellan. 
Den andra förvirringen är att HR avdelningarna utökat de centrala idéerna, attrahera och 
utveckla talanger till att behålla, motivera, belöna och så vidare. Garrow och Hirsh (2008) 
betonar även att en Talent Management strategin måste passa in i företagets kultur och att det 
är lätt att strategin krockar med vad företaget står för (Garrow och Hirsh, 2008).  
 
Wikström och Martin (2012) har redovisat en modell som liknar Figur 1 som jag ovan 
illustrerat. De menar att exit och alumni aktiviteterna ofta blir ersatta eller borttagna. När en 
medarbetare slutar av olika anledningar upphör arbetsgivarens intresse ofta omedelbart. 
Många arbetsgivare är inte medvetna om att organisationen kan vinna mycket genom att ha en 
strategisk avslutningsprocess som involverar en professionell exitintervju och ett medlemskap 
i nätverk för före detta anställda (Wikström och Martin, 2012:12). 

Fig. 1 Inom HR beskrivs ofta medarbetarens resa som en process. Allt börjar med att företaget attraherar 
rätt person, företaget rekryterar, företaget introducerar, den anställde presterar, den anställde slutar och det 
hela slutar med alumni. Dyhre och Parment (2013:20-21) menar att organisationen måste attrahera 
individen vid varje del av processen. Vid prestationen måste företaget attrahera genom ersättning för 
arbetet och erbjuda personlig utveckling för att personen ska motiveras att till exempel stanna kvar. 
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Globaliseringen i näringslivet påverkar ”talangkriget” mer än någonsin menar Elegbe (2010). 
Efterfrågan efter talanger är större än tillgången på dessa individer, det är därför viktigt för 
företagen att attrahera talangerna på arbetsplatsen så de inte går över till konkurrenterna. 
Elegbe (2010) beskriver strategin för att klara av detta som pull- och push faktorer. Pull 
faktorerna är organisationens förmåga att attrahera och locka till sig talangerna och push 
faktorerna är när medarbetare lämnar organisationen på eget initiativ. Elegbe (2010) beskriver 
även uttrycket ”buyer´s remorse” som uppstår om en nyanställd inte känner att företagets 
Employer Brand lever upp till förväntningarna som uppstått. Företaget har då målat upp en 
bild av organisationen som inte överensstämmer med hur organisationen är i verkligheten. 
Konsekvenserna för detta kan bli att den nyanställda slutar på företaget. Detta grundar Elegbe 
(2010) på två orsaker. Det första är att den nyanställda tappar förtroende för organisationen på 
grund av att löften inte uppfylls. Den andra grunden kan vara att den nyanställde känner att 
företaget inte passar individen när den nu fått en annan bild av verksamheten (Elegbe, 2010) 
 
Det är väldigt få människor som stannar hos en och samma arbetsgivare livet ut. Att folk 
byter jobb är mer en regel än ett undantag (Parment och Dyhre, 2009: 118). Generation Y är 
enligt författarna (2009) generationen som börja ta sig in på arbetsmarknaden nu. En 
generation som sätter sina personliga mål och sitt eget välbefinnande före företagets. 
Ungdomarna ur denna generation anses som oerfarna och illojala men trots detta kräver de 
mycket av arbetsgivarna. Denna generation vill ha en balans i livet och kommer aldrig jobba 
jämt. Det är en generation som kräver mycket av sin arbetsplats och därmed har krav på att 
företaget har ett varumärke som de står för (Wikström och Martin, 2012:36).  
 
Dyhre och Parment (2013) menar att det är lika viktigt att erbjuda en trevlig väg ut ur 
organisationen när en person ska sluta precis som företaget erbjuder en nyanställd en väg in i 
organisationen. Istället för att se det som en förlust att personen slutar bör organisationen 
genomföra exitprocessen på ett trevligt och ärligt sätt så personen blir en bra ambassadör för 
företaget när han/hon går vidare på nya uppdrag (2013:135). Det är därför viktigt att inte se 
negativt på att en medarbetare slutar. Att medarbetare flyttar till annan ort eller vill byta 
arbetsgivare efter tio år är ingenting negativt eller konstigt, det skapar förutsättningar för en 
tillväxt på arbetsmarknaden (2013:137). Författarna menar även att det är viktigt att ta reda på 
varför personen slutar och vad personen ska göra istället. Detta ger arbetsgivaren möjlighet att 
förbättra sig på de punkter som den före detta anställda tyckte var negativt och på detta sätt 
finns det en möjlighet att vinna tillbaka personen i framtiden (2013: 135). 
  

”Lika naturligt som det är att medarbetare byter jobb 
är det att arbetsgivare bibehåller en god relation med dessa individer.” 

(Dyhre och Parment, 2013:137) 
 

Ambler och Barrow (1996) konstaterar i sin artikel att medarbetarna är företagets viktigaste 
resurs, men de konstaterar också att varumärket är organisationens viktigaste tillgång för att 
fånga upp de bästa talangerna till företaget. Ambler och Barrows forskning visar på vikten av 
att arbeta i tvärgrupper för att stärka sitt Employer Brand. Ett exempel för organisationen 
skulle kunna vara att HR avdelningen och marknadsföringsavdelningen jobbar tätt 
tillsammans för att stärka arbetsgivarvarumärket (Ambler och Barrow, 1996). Fler och fler 
HR avdelningar har börjat låna strategier från marknadsföringsavdelningarna som de 
använder sig av vid marknadsföring, när företaget vill hitta talanger till personalstyrkan. Att 
vara en attraktiv arbetsgivare och att marknadsföra sig med detta ökar chanserna till att fånga 
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upp talanger på arbetsmarknaden och även hos konkurrenterna (Torrington, Hall och Taylor, 
2008).  
 

”The term Employer Branding suggests the differentiation of a firms characteristics as an 
employer from those of its competitors. The employment brand highlights the unique aspects 

of the firm's employment offerings or environment” 
(Backhaus och Tikoo 2004:502) 

 
Sullivan (2004) skriver precis som bland annat Parment och Dyhre (2009) att en målinriktad 
och långsiktig strategi behövs för att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke, ett starkt 
Employer Brand. Strategin gynnar kunskapshanteringen inom företaget och stärker relationen 
med nuvarande anställda menar Sullivan (2004). Företag ökar även chanserna att attrahera 
potentiella medarbetare och andra intressenter som har ett avseende att vara i kontakt med 
företaget, till exempel kunder. Ett starkt Employer Brand underlättar rekryteringsprocessen 
och skapar en effektivare och mer produktiv organisation. Den ökar antal sökande till 
organisationen, minskar risken att talangerna i företaget byter jobb och ökar arbetskraftens 
produktivitet menar Sullivan (2004). Som arbetsgivare är det viktigt att jobba för att bilden av 
organisationen stämmer överens med vad den faktiskt är, så det skapas en attraktiv arbetsplats 
som framtida medarbetare anser är ett bra ställe att arbeta på. En framgångsrik Employer 
Branding strategi bör enligt Sullivan (2004) innehålla åtta grundsatser; 

1. Arbetsgivare måste våga skryta och dela med sig av sin framgångsrika företagskultur.  
2. Företag måste hitta en balans mellan bra ledarskap och hög produktivitet i 

organisationen. Ofta blir ledningen för inriktade på en ökad produktivitet vilket bara 
leder till utbrändhet bland personalen, det måste finnas en balans. 

3. Införskaffa ett allmänt igenkännande genom att hamna på en ”attraktiva-arbetsplats-
lista”. 

4. Se till att de anställda börjar berätta om företaget utanför arbetsplatsen, mun till mun 
marknadsföring är den bästa. Det är otroligt värdefullt om anställda berättar om vilken 
fantastisk arbetsgivare företaget är, vilket direkt ökar chanserna för att få in spontana 
ansökningar.  

5. Gå ut i företagspress om företaget.  
6. Bli ett benchmarketing företag som alla vill efterlikna att bli.  
7. Marknadsför företagsmetoder till aktuella kandidater.  
8. Jobba aktivt med arbetsgivarvarumärket hela tiden. Detta är ett evighetsjobb som inte 

bör upphöra. (Sullivan, 2004).  

2.1.3 Kompetensförsörjning och rekrytering 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för hur en organisation utvecklas och 
säkerställer att de har den kompetens som behövs hos sina medarbetare enligt 
verksamhetsplanen (Antilla, 1997:18). Magnus Antilla (1997) menar att kompetensfrågor är 
företagets viktigaste frågor på grund av att företag behöver olika sorters kompetens för att 
driva en organisation framgångsrikt. Kompetens behövs på alla nivåer i företaget. Bristerna i 
kompetensförsörjningen blir allvarligare ju högre upp i hierarkin bristerna uppmärksammas. 
Antilla förklarar det med att, besluten som tas i en organisation, tas högst upp i hierarkin, där 
kompetensen behövs mest (1997:17). En rekryteringsstrategi behöver inte vara avancerad 
poängterar Wikström och Martin (2012) det viktigaste är att strategin sammanfattar vad 
företaget behöver för kompetens och skapar rätt förutsättningar för att kunna fylla behovet på 
ett effektivt sätt (2012:44). Effekten av kompetensförsörjningen speglar hur företaget 
utvecklas, och även resultatet för företaget, och bör vara en ständigt pågående process i 
företaget menar Antilla (1997:18-19).  
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Kompetensutveckling består av en kedja vars början är att attrahera rätt medarbetare med rätt 
kompetens till företaget eller med förutsättningar för den kompetens som företaget söker. Att 
kunna attrahera och rekrytera de bästa är en viktig del i företagets varumärke och profilering 
menar Hansson (2005). Den andra änden av kedjan är att utveckla och behålla kompetensen 
inom företaget (Hansson, 2005: 14). Antilla (1997) menar att det bör finnas ett tydligt 
samband mellan kompetensförsörjningsstratgin och företagets resultat, detta samband är ofta 
otydligt men bör bli tydligare för att kedjan ska kunna löpa hela vägen (1997:19). 
Kompetensutveckling kan enligt Antilla delas in i två huvudgrupper, dels kompetensplanering 
som inkluderar planering för vilken kompetens som kommer behövas i framtiden men även 
uppföljning av de åtgärder som har gjorts för kompetensförsörjningen. Den andra 
huvudgruppen är kompetensutveckling som syftar till att höja kompetensen inom vissa 
avdelningar på företaget som är prioriterade vid kompetensplaneringen. Den kvantitativa 
kompetensutvecklingen syftar till att ha tillräckligt många personer på företaget för att klara 
av arbetsbelastningen. Den kvalitativa kompetensutvecklingen syftar till att ha tillräckligt bra 
kompetens för att klara av att uppnå resultaten. För att bibehålla en kompetens kvantitativt så 
kan företaget rekrytera rätt personer som kompletterar de prioriterade områdena (Antilla, 
1997:42-44). Wikström och Martin (2012) betonar vikten av att göra en kompetensanalys. 
Företag bör inledningsvis beskriva de generella kompetenser som företaget behöver ha för att 
nå målen (2012:81). Konsekvenserna, om företaget lyckas attrahera och rekrytera rätt 
medarbetare kan bli väldigt positiva och detta stärker även företagets konkurrenskraft, 
framgång och den egna medarbetarens möjlighet till att vara produktiv på företaget (Kahlke, 
2002:15). Företag kan även flytta medarbetare för att tillgodose de prioriterande områdena 
och till sist kan företag använda belöningssystem för att styra kompetens till de prioriterade 
områdena. För att höja kompetens kvalitativt kan företag höja målgruppens kunskaper genom 
till exempel utbildning, påverka målgruppens attityder och motivation, öka målgruppens 
erfarenheter genom till exempel praktik. Ett sista alternativ är att höga målgruppens formella 
kompetens/behörighet (Antilla, 1997: 42-44). Kompetens är en färskvara och en plan för dess 
utveckling bör existera och följas systematiskt för att företag ska kunna påverka och förändra 
sig i tid. Strategiska kompetensinvesteringar kan skapa konkurrens gentemot konkurrenterna 
(Hansson, 2005:196-197).  
 
En annan del av kompetensförsörjning är kunskap menar Jonsson (2012), allt fler 
organisationer talar om betydelsen av kunskap och hur organisationen ska kunna ta tillvara 
och sprida kunskap inom organisationen. Är organisationen duktig på detta så är det ett sätt att 
öka sin konkurrenskraft mot övriga företag. Frågan om kunskapsöverföring är inte ny utan 
kommer ifrån tiden då mästare - lärlingssystem var vanligt. I och med industrialismen och 
försöken att effektivisera produktionen blev detta allt vanligare. Idag handlar 
kunskapsöverföring om att kodifiera kunskap och styra kunskapen så att alla i organisationen 
får ta del av den och har användning för den. Lyckas detta kan organisationen skapa 
effektivitet och spara mycket pengar (Jonsson, 2012: kap 1). I en undersökning gjord i 
Philadelphia har Corredoira och Rosenkopf (2006) undersökt vad som händer med kunskapen 
och den tysta kunskapen när personer slutar på företaget. Forskarna har undersökt att en 
rörelse i organisationen, till exempel i form av att någon slutar skapar ett enkelriktat flöde av 
information och kunskap från den tidigare arbetsgivaren till den nya arbetsgivaren, vilket 
innebär att kunskapen försvinner ut ur organisationen när någon väljer att avsluta sin 
anställning. Forskarna föreslår att rörligheten ska skapa ett dubbelriktat flöde av 
informationen mellan företagen, så att kunskapen bevaras inom organisationen. Resultatet har 
givit forskarna en fullständig bild av de processer som ingår i kunskapsöverföring som sker 
när medarbetare flyttar mellan olika arbetsplatser. Resultatet visar att sociala nätverk som 
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ingår i samma geografiska region, alltså ligger geografiskt nära, underlättar överföringen av 
kunskap och främjar då kunskapsflödet. Sammanfattningsvis visar undersökningen att 
kunskap försvinner ut ur företagen när en person slutar. Genom samverkan och nätverk 
mellan företag kan kunskapsflödet fångas upp. Humankapitalet försvinner inte ut ur företaget, 
vilket är en stor fördel (Corredoira och Rosenkopf, 2006) 

3. Metod 
Under denna rubrik berättar jag hur jag gått till väga och vilka metoder jag använt mig av 
för att komma fram till mitt resultat och uppfylla mitt syfte med denna uppsats.  

3.1 Urval 
För att uppnå syftet med undersökningen behövde jag göra nedslag i verkligheten kring 
alumninätverk. Jag har genomfört sammanlagt fem intervjuer, varav fyra intervjuer med 
privata företag som på eget initiativ startat ett alumninätverk och en intervju med ett företag 
som är expert på alumninätverk. Jag har medvetet uteslutit att intervjua alumner eftersom jag i 
denna undersökning varit intresserad av att ta reda på vad alumninätverk är och vilken syn 
privata företag har på det eftersom det idag är ett outforskat område. Jag har genomfört 
intervjuer för att jag vill få insikt i företagens åsikter, uppfattningar och erfarenheter kring 
alumninätverk. För dessa komplexa frågor passar sig intervjuer bättre än enkäter enligt 
Denscombe (2009:232). Urvalet är ett systematiskt urval där jag systematiskt ringat in mitt 
urval genom att begränsa urvalet till alumninätverk inom privata företag. Jag har även, för att 
underlätta urvalet och för att det är intressant utifrån ett Employer Branding perspektiv, valt 
att undersöka de företag som marknadsför sitt alumninätverk på företagets hemsida 
(Denscombe, 2009:33). Eftersom hela populationen var privata företag som marknadsförde 
sitt alumninätverk på sin hemsida så genomförde sökmotorn Google ett urval åt mig när jag 
sökte på alumninätverk. Urvalet med expertföretaget skedde genom mina kontakter och 
företaget kontaktades för att få ett expertutlåtande inom Employer Branding och 
alumninätverk. Detta var ett subjektivt urval eftersom jag genom min kontakt handplockade 
detta företag. Totalt antal intervjupersoner var sex stycken på grund av att det deltog två 
personer under en av intervjuerna. Anledningen till detta var att det var två personer med 
kompetens inom olika områden som hade delat ansvar för alumninätverket. Urvalet 
resulterade i att samtliga fyra företag med alumninätverk var revisionsföretag av ren slump.  
 

3.2 Procedur 
Jag genomförde urvalet genom att använda mig av sökmotorn Google. Resultatet i sökmotorn 
resulterade i fem företag som hade alumninätverk, vilket resulterade i mitt totalurval. Alla 
fem företagen kontaktades via telefon, där jag genom telefonväxeln frågade efter en person 
som var ansvarig för företagets alumninätverk eller ansvarig för Employer Branding 
processen. Efter att jag fått kontakt med rätt person på företaget mailades ett missivbrev ut till 
alla kontaktpersoner, detta innehöll kort information om uppsatsen, dess syfte och en tidsplan 
för intervjuerna (se bilaga 1). Jag följde sedan upp mailutskicket genom att ringa till alla 
företag och boka in intervjuer. Vid ett av samtalen bads jag maila ut intervjuämnena i förhand 
vilket gjordes. I detta skede blev det ett bortfall på grund att ett av företagen inte var aktivt 
med sitt alumninätverk i dagsläget. Fyra intervjuer bokades in. Idén om att kontakta ett 
företag som arbetar med alumninätverk slog mig när jag hade genomfört två av mina 
intervjuer med företagen och jag kände att det skulle vara intressant med ett expertutlåtande i 
frågan. Av en slump pratade jag med min handledare från min tidigare praktik som hänvisade 
mig till ett företag där jag kunde boka in en intervju med en ”expert” på alumni frågor.  
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Fyra av intervjuerna genomfördes på företagets kontor och spelades in. Jag valde att göra 
intervjuer ansikte mot ansikte eftersom intervjupersonen uppnår mer detaljerad och 
omfattande data genom denna metod. Svarsfrekvensen är även högre när intervjuer genomförs 
ansikte mot ansikte och detta gav mig en chans att sälja in min idé till C-uppsats och få 
intervjupersonerna att samarbeta (Denscombe, 2009:29). För att dokumentera vad som sas 
under intervjun spelade jag in med hjälp av inspelningsfunktionen på min mobiltelefon. 
Ljudupptagning ger en fullständig dokumentation av intervjun och är dessutom permanenta 
om jag senare i undersökningen behöver gå tillbaka och lyssna (2009:259). En av intervjuerna 
var en telefonintervju mellan tre parter (varav jag var den ena) som satt utspridda på kontor 
runt om i landet. Trots att jag som intervjuare går miste om det visuella, upplevde jag precis 
som Denscombe (2009) skriver att den personliga kontakten kvarstår eftersom att det 
fortfarande är en tvåvägskommunikation (2009:30). Under telefonintervjun genomförde jag 
fältanteckningar under pågående intervju (2009: 258). Anledningen till detta var att jag inte 
hade någon inspelningsfunktion under telefonsamtalet. De inspelade intervjuerna 
transkriberades. Transkribering bidrar till att forskaren får närkontakt med materialet och att 
samtalet väcks till liv igen. Det underlättar även när materialet ska analyseras (2009:260). 
Inför varje intervju frågade jag om jag fick spela in intervjun för eget bruk. Företaget 
informerades också att företagsnamnet kommer vara anonymt i uppsatsen och att 
informationen från intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt. Jag förklarade även syftet 
med uppsatsen, presenterade mig och att intervjun kommer vara semistrukturerad så 
intervjupersonen gärna får prata fritt kring ämnena jag presenterar inför intervjuerna. Detta 
förklarade jag för att intervjupersonen skulle kunna ställa frågor om han/hon kände sig otrygg 
i sin roll som deltagare i undersökningen.  
 
3.3 Material  
Jag har använt en kvalitativ metod med intervjuer. Kvalitativ metod förknippas med 
forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observationer (2009: 367). Datainsamlingen 
genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju går ut 
på att ett ämne presenteras av intervjuaren som låter den intervjuade utveckla sina tankar och 
idéer med egna ord (2009:234). Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom 
jag ville ha den intervjuade personens egna ord och tankar kring ämnet och inte styra 
personen med mina frågor. Jag använde mig av samma intervjuguide till alla fem 
intervjuerna. Intervjuguiden var uppdelad på två ämnen, utöver bakgrundsinformation om 
intervjupersonen, som jag utgick ifrån. Det första ämnet behandlade fakta kring deras 
alumninätverk och det andra ämnet behandlade vilka fördelar och nackdelar företaget ser att 
det finns att driva ett alumninätverk. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade så pratade 
intervjupersonen fritt inom dessa områden under hela intervjun. Jag kompletterade ibland med 
någon fråga utifrån de frågor jag förberett för egen del för att inte missa någon information 
jag behövde i undersökningen (se bilaga 2). 

3.4 Forskningsetik 
Jag har enligt vetenskaprådets anvisningar följt de fyra kraven på forskningsetiska principer 
när jag genomfört denna undersökning. Enligt informationskravet har intervjupersonen fått 
information om undersökningens syfte innan intervjun, dels genom ett missivbrev (se bilaga 
1) som skickats ut via mail men även i samband med intervjun. Enligt samtyckeskravet har 
medverkan i undersökningen varit frivillig. Enligt konfidentialitetskravet har alla uppgifter 
som framkommit under intervjun behandlats konfidentiellt och företagsnamn och intervju 
personens namn har anonymiserats i uppsatsen. Enligt nyttjandekravet kommer uppgifterna 
som framkommit i undersökningen endast användas i undersökningen (Vetenskapsrådet, 
2002).  
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3.5 Analysmetod 
Att analysera materialet är viktigt för att tydliggöra sambanden mellan de olika delarna i 
materialet. Vi behöver analysen för att hitta orsaker och samband i ett dataunderlag som ofta 
är omfattande i kvalitativa studier (Watt Boolsen och Kärnekull, 2007). Vid analys av 
kvalitativ data är det viktigt att betona att den alltid involverar en tolkningsprocess som 
forskaren producerar ur rådata (Denscombe, 2009:368). Denscombe skriver om en process 
när data ska analyseras; förberedelse av data; förtrogenhet av data; tolkning av data; 
verifiering av data och presentation av data (Denscombe, 2009:369). Dessa fem steg har jag 
försökt gå efter när jag analyserat mitt material. För att analysera materialet från intervjuerna 
började jag med att noga transkribera alla intervjuer för att få alla ord nedskriva (förberedelse 
av data). Jag läste sedan igenom alla intervjuer sammanlagt tre gånger i olika omgångar och 
skrev ner kommentarer i höger marginalen som kunde komma till användning när jag sedan 
skulle analysera data (förtrogenhet med data). Efter detta började jag tolka data, jag skapade 
då kategorier utifrån intervjuguiden. Kvale (1997) skriver att kategorisering av uttalanden i 
intervjun tjänar flera syften, dels ger kategoriseringen en strukturerad vy över den omfattade 
och komplexa intervjuberättelsen. Den andra delen är att kategoriseringen även ger möjlighet 
att jämföra likheter och skillnader i resultatet (Kvale, 1997: 180). De kategorierna jag valde 
att ta ut är; allmänt om alumninätverk; fördelar med alumninätverk; nackdelar med 
alumninätverk; kompetensförsörjning och rekrytering; och övergående trend. För att på ett 
enkelt och tydligt sätt koda data markerades alla kategorier med olika färger i det 
transkriberade materialet så att det blev tydligt att se vad de olika företagen svarade (tolkning 
av data). Verifiering av data är viktigt för att visa om resultatet är trovärdigt. Pålitligheten 
hänvisar till noggrannheten och precisionen i data som forskaren tagit fram. Till exempel om 
man använt sig av lämpliga metoder för att uppfylla syftet med undersökningen (Denscombe, 
2009:378). Eftersom jag enbart har gjort nedslag för att få en bild av hur privata företag ser på 
alumninätverk så går mitt resultat inte att generalisera. Jag anser dock att pålitligheten är hög i 
undersökningen. Genom att jag intervjuat fyra företag med erfarenheter av sina alumninätverk 
så har jag fått en djupgående insyn i deras alumniverksamhet trots att inte undersökningen är 
bred. Generaliserbarheten syftar till att data och resultatet från undersökningen ska kunna 
tillämpas på andra företeelser (Denscombe, 2009:379), vilket i detta fall syftar till andra 
företag i näringslivet som har eller vill starta alumninätverk. Detta kan jag inte göra på detta 
begränsade urval. Tillförlitligheten hänvisar till hur forskningsinstrumentet som använts har 
haft en neutral inverkan på resultatet och om det hade varit konsekvent om det använts vid 
fler tillfällen (Denscombe, 2009:378). Jag anser att även tillförlitligheten är hög eftersom 
samma intervjuguide (se bilaga 2) har använts vid alla intervjuer. Jag har under alla intervjuer 
utgått från samma teman och bearbetat dessa i samma ordning. Objektiviteten hänvisar till om 
forskningen har varit opartisk och neutral när det gäller forskarens inverkan på resultatet, 
detta omfattar både datainsamlingen och analysprocessen av detta (Denscombe, 2009:379). 
Jag anser att jag varit objektiv i min datainsamling och även i analysprocessen. Eftersom jag 
inte har någon erfarenhet om detta tidigare, kan jag haft en opartisk syn på processen.  

3.6 Metoddiskussion 
Jag anser att valet av kvalitativ metod var ett bra val för denna typ av undersökning då jag 
ville få en inblick i företagens syn och erfarenheter när det kommer till alumninätverk. Fanns 
tiden att göra undersökningen större tror jag att en triangulering hade givit ett lärorikt 
perspektiv på undersökningen. Ett alternativ hade då varit att skicka ut enkäter till alumner på 
de olika företagen och även intervjuat ansvariga personer på företagen. På detta sätt hade man 
kunnat jämföra alumner och företagens syn och erfarenheter. En nackdel med den kvalitativa 
metoden i denna undersökning är att det är tidskrävande, vilket ledde till att urvalet var litet 
och på detta sätt inte heller generaliserbart, vilket kan vara önskvärt.  
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För att nå mitt totalurval genomförde jag några medvetna avgränsningar. Den första 
begränsningen var att enbart intervjua privata företag. Jag ansåg att det var mest intressant då 
det redan finns undersökningar i universitets- och högskolevärlden kring detta ämne. Som jag 
beskriver i bakgrunden så saknas undersökningar om alumni gjorda bland företag i 
näringslivet. En annan avgränsning jag gjorde var att inte intervjua alumner i denna 
undersökning. Detta val gjorde jag för att jag ville koncentrera uppsatsen till vad företag 
ansåg och med alumnernas medverkan hade uppsatsen blivit för omfattande. Hade jag även 
intervjuat alumner så kan resultatet möjligen blivit annorlunda eftersom att de kan ha en 
annan uppfattning om deras nytta med alumninätverk och vad de vill få ut för värde genom att 
vara medlem i ett alumninätverk. Jag gjorde även ett val att bara vända mig till de företag som 
har marknadsfört sin alumniverksamhet på hemsidan. Jag ansåg att detta var intressant 
eftersom det är kopplat till företagets Employer Brand. Dessutom underlättade det mitt urval 
eftersom jag då kunde söka fram företagen genom sökmotorn Google. Jag fann det 
problematiskt att hitta företag med alumninätverk som inte marknadsförde sig på detta sätt. 
Efter att jag gjort mitt urval som jag beskrivit i rubriken procedur (kap. 3.2) så visade det sig 
att totalurvalet enbart bestod av revisionsföretag. Detta var alltså inte ett medvetet val utan 
slumpmässigt. Med tanke på att det enbart var revisionsföretagen som marknadsförde sin 
alumniverksamhet på sin hemsida så är det intressant. Företag B berättade bland annat att 
Employer Branding är extra viktigt för tjänsteföretag och konsultföretag, eftersom varumärket 
sitter i medarbetarna och inte en produkt. Jag vet inte vad detta samband kan bero på mer än 
att de verkar vilja marknadsföra sin Employer Branding process mer än andra företag som 
driver alumninätverk. Ett annat samband som företagen nämner i intervjuerna är att de 
rekryterar mycket juniora individer direkt från högskolan. Dessa har nästan hela sitt arbetsliv 
framför sig när de slutar på sin första arbetsplats och det kan då vara viktigt för företagen att 
hålla kontakt med dessa. En annan möjlighet till detta fenomen kan vara att av de individer 
som dem rekryterar är majoriteten från generation Y. Precis som jag skrev under teori/tidigare 
forsknings (kap. 2) så kräver denna generation mycket av sin arbetsgivare. På grund av detta 
kan det vara en bra idé att marknadsföra att företaget tar hand om sina anställda även efter 
anställningen. Faktumet att jag enbart intervjuat företag från en bransch kan möjligtvis ha 
påverkat resultatet jämfört med om urvalet hade varit företag från olika branscher. Detta och 
även det förhållandevis lilla urvalet jag gjort resulterar i att mitt resultat inte är 
generaliserbart. Jag anser dock att undersökningen är en fingervisning angående vilka åsikter 
och tankar företagen idag har kring alumninätverk. 

4. Empiri 
Under denna rubrik presenterar jag företagen som jag intervjuat och jag redovisar även 
resultatet som framkommit av intervjuerna. Redovisningen sker i form av teman som jag tagit 
ut från intervjuguiden. Intervjuerna presenteras inte var för sig. Undantaget är 
expertföretaget. Företagen nämns inte vid namn utan kommer nämnas som; expertföretaget 
(EF), företag A, företag B, företag C, företag D. Citat från intervjuerna är markerade med 
kursiv stil och övrigt resultat är mina egna ord utifrån vad som sades under intervjuerna.  

4.1 Presentation av företagen 
Expertföretaget (EF) startades 1998 av två studenter i Stockholm, grundarna är fortfarande 
verksamma i företaget. Idag finns företaget i Stockholm, Göteborg och Malmö med 
sammanlagt 22 anställda. Företaget har en uppdelning mellan IT och konsulter. EF jobbar 
idag med nätverkslösningar (både mjuka och hårda delar) till högskolor/universitet och till 
företag. En del av deras arbetsuppgifter är att hjälpa företag att implementera alumninätverk. 
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Personen som jag intervjuat på expertföretaget har en bakgrund från Handelshögskolan i 
Stockholm där även företagets första alumniuppdrag kom ifrån.  
 
Företag A är ett globalt företag inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och 
redovisning. Företaget har 167 000 medarbetare världen över. 1989 slogs två företag samman 
och grundade företag A i den form det är idag. I Sverige har företaget 2400 anställda fördelat 
på drygt 60 kontor. Företagets alumninätverk har idag 800 medlemmar i Sverige och 
nätverket har funnits i strukturerad form sedan 2006. I företag A har jag intervjuat två 
ansvariga personer för alumninätverket då de är ansvarig för olika delar av nätverket. 
Intervjuperson 1 har arbetat på företag A i 4 år och har en civilekonomutbildning som 
bakgrund. Personen har arbetat mycket med rekrytering under sina år på företag A. 
Intervjuperson 2 har arbetat på företag A i 12 år och har en utbildning som personalvetare i 
grunden.  
 
Företag B erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och 
rådgivning. Företaget är ett globalt företag som finns i 156 länder och i sammanlagt 700 
städer med 152 000 anställda. I Sverige satsar företaget på att vara starka lokalt och finns 
därför på 60 orter från norr till söder med sammanlagt 1600 anställda. I Sverige har de 94 
delägare i företaget. Alumninätverket startade 2009 i organiserad form och idag har nätverket 
drygt 500 medlemmar i Sverige. Intervjupersonen uppskattar att ungefär 50 % av alla som 
slutar på företaget går med i alumninätverket. Personen som jag intervjuat är ansvarig för 
alumninätverket i Sverige och brinner för ämnet efter att ha jobbat för företag B i USA. 
Personen är en av delägarna i företaget och har jobbat i företaget i 18 år. Pesonen är utbildad 
till finansiell revisor och det är även personens huvudsakliga arbetsuppgift i företag B.  
 
Företag C är ett revisions- och konsultföretag med 1200 anställda i Sverige, utspridda på 27 
orter. Globalt finns de i drygt 150 länder med sammanlagt 193 000 anställda. År 2002 gick 
två olika företag ihop och bildade företaget som idag är företag C. Alumninätverket har 
funnits sedan 2002 i organiserad form och har medlemmar från olika håll eftersom företaget 
ändrat form under många år. Idag har alumninätverket 1200 medlemmar i Sverige och år 
2012 fick nätverket 93 nya medlemmar. Företaget beräknar att ungefär 20 % av de som slutar 
ansluter sig till alumninätverket. Personen som jag har intervjuat är utbildad inom 
kommunikation och arbetar på marknadsavdelningen idag som kommunikatör på företag C. 
Personen har arbetar i företaget i 14 år och en av arbetsuppgifterna är företagets 
alumninätverk. På företag C är HR, marknadsavdelningen och linjecheferna involverade i 
alumninätverket men ägandeskapet ligger hos marknadsavdelningen eftersom de ser nätverket 
som en del av deras marknadskanaler.  
 
Företag D är en internationell paraplyorganisation med självständigt ägda revisionsföretag 
som inriktat sin kundkrets till mellanstora entreprenörsföretag där grundaren fortfarande är 
verksam i företaget. I världen har de 35 000 medarbetare fördelade på 118 länder. I Sverige 
grundades företaget 1950 och har idag 24 kontor, från Luleå i norr till Malmö i söder där de 
jobbar drygt 1000 personer. Företaget tillhandahåller revision, ekonomiservice och 
redovisningstjänster bland annat. Alumninätverket har funnits sedan 2000 men har inte varit 
aktivt under alla år, idag jobbar de aktivt med nätverket och de har ca 300 medlemmar i 
Sverige. Personen som jag har intervjuat på företag D är Employer Branding manager, 
personen arbetar heltid och är även ansvarig för företagets Employer Brand. Eftersom alumni 
är en del av Employer Branding processen arbetar personen även med företagets 
alumninätverk. Personen har arbetat inom företaget i 7 år men i olika roller, rollen som 
pesonen har idag har hon jobbat i sedan januari 2013.  
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4.2 Resultat 

4.2.1 Expert företaget 
När EF startades för 15 år sedan var nätverk och nätverksplattformar som Facebook inte 
etablerade på marknaden. Det fanns ett tydligt behov av att folk ville hålla kontakt med 
varandra men det fanns ingen självklar kanal. ”Jag var på utbyte i Barcelona och pluggade 
med folk från hela världen. När jag skulle åka hem så kände jag att jag kommer tappa 
kontakten med dessa människor och då tänkte jag hur man skulle kunna hålla kontakten”. Ett 
intresse hos universitet och högskolor som ville hålla kontakt med deras gamla studenter 
uppdagades och en produkt med IT stöd togs fram för detta syfte. Idag är utmaningen lite 
större, kunden vill inte ha community längre utan ett bra CRM (Customer Relationship 
Management) system så de kan få ut så mycket värde som möjligt genom sitt alumninätverk. 
Efter några år började EF försöka få företagen i näringslivet intresserade av alumninätverk 
och ett intresse fanns. Vid detta skede hade de stora managementföretagen från USA, Bane & 
Company, McKinsey & Company och The Boston Consulting Group, redan stora 
alumninätverk för sina före detta anställda och Sverige började ta efter. EF berättar att de 
universitet som de började jobba med för 15 år sedan fortfarande är deras kunder. På 
företagssidan har det däremot börjat satsats på alumninätverk men efter några år lagt ner 
alumninätverket för att det inte prioriterats i organisationen. EF tror att orsaken till detta är att 
företagen har svårt att få igång det ordentligt och sedan hålla igång verksamheten, vilket leder 
till att det slutar prioriteras av ledningen. En annan orsak som det kan bero på är att företagen 
föredrar att arbeta med detta på ett mindre aktivt sätt än vad universiteten önskar menar EF.  
 
Nyttorna för företagen som väljer att ha alumninätverk är många och beroende på företag 
prioriteras nyttorna olika. Särskilt för revision- och management företag går de före detta 
anställda över till kundsidan menar EF. Det gäller ofta konsulter som slutar och istället börjar 
på ett stort företag, där de sitter på beslutsfattande positioner. Detta faktum gör det viktigt att 
hålla kontakten för att eventuellt få detta företag som kund i framtiden. En annan nytta är 
utifrån ett Employer Branding perspektiv. För managementföretagen är det viktigt för deras 
varumärke att de kan visa att de har rekryterat de största talangerna från högskolan som sedan 
efter några år sitter som börsbolags VD. ”Alumninätverk är viktigt för att visa på den fortsatta 
karriären”. Ambassadörskap är en annan nytta för företagen beskriver EF. En alumn kan 
rekommendera andra om företaget. ”Om en alumn som känner till företaget rekommenderar 
sin kompis om företaget så blir det väldigt trovärdigt”. Bumerangrekryteringar är en tredje 
nytta med alumninätverk. Arbetsmarknaden är väldigt rörligt idag och anställda kommer och 
går på företagen. Därför är det viktigt att företagen kan locka tillbaka talanger till företaget 
efter några år poängterar EF.  
 
Att se sitt alumninätverk som en del av företagets kompetensförsörjning är solklart enligt EF. 
Givetvis beror denna strategi på vad det är för typ av företag och vad de behöver rekrytera 
och vad för typ av personal som slutar. Men finns det en matchning så är det en väldigt bra 
strategi som företag borde räkna med menar EF. Aktiviteterna på alumninätverket beror på 
företag menar EF. En alumni träff per år, där alumnerna får komma tillbaka till företagets 
lokaler, få reda på vad som händer i företaget, få träffa kollegor och chefer tror grundaren till 
EF är lagom, av rent sociala skäl.  
 
Vid konsultföretag där många alumner går över till kundsidan är det intressant att arrangera 
föreläsningar om trender i näringslivet, vilket kan bli intressanta för organisationen. En 
reklambyrå i USA använde även sina alumner till att testa nya idéer innan idéerna 
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marknadsfördes till exempel fortsätter EF att berätta. För att behålla kunskap i företaget och 
få tillbaka kunskap in i företaget kan workshops och seminarium vara intressant också. 
Företaget kan även bjuda in en alumn som kan föreläsa för antingen andra alumner eller de 
nuvarande anställda på företaget. EF påpekar också ”att man kan använda sina alumner 
genom att ta in dem på konsultbasis”. Många alumner besitter specialkunskap inom olika 
ämnen och att använda dessa som konsulter kan vara en bra idé. Att fråga sina pensionerade 
alumner för konsultuppdrag är ofta givande eftersom dessa ofta har mycket tid, kunskap och 
de behöver dessutom ingen upplärning då de redan kan organisationen menar EF.  
 
EF menar även att det är viktigt att segmentera bland sina alumner för att företaget ska få ut så 
mycket nyttor som möjligt. Ett exempel från en föreläsning tas upp som personen deltog på 
där en globalt alumniansvarig föreläste (se fig. 2). Detta företag delade upp sina alumner efter 
två variabler, engagerade och betydande. Poängen med denna typ av segmentering var att ta 
reda på hur engagerade alumnisarna var och hur betydelsefulla alumnerna var för företaget. 
Detta skapade fyra olika grupper och utifrån detta skräddarsydde företaget olika erbjudanden 
och olika aktiviteter för sina alumner. ”Segmentering är viktigt och nödvändigt om man är ett 
stort företag med många alumner” menar EF.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Ett segmenteringsförslag som EF illustrerade under intervjun. Grupp 1 i figuren visar till exempel en 
börsbolags VD, väldigt betydande alumn men inte engagerad på grund av tidsbrist. Grupp 2 är den mest 
värdefulla gruppen för företaget, i denna grupp kan det finnas pensionerade börsbolags VD´s, som har stort 
inflytande i näringslivet, mycket kontakter och dessutom tid att engagera sig och vara aktiv i alumninätverket. 
Grupp 3 är den minst värdefulla gruppen då medlemmarna i denna grupp varken är värdefulla för 
organisationen eller engagerade, men bör trots detta bjudas in till de sociala träffarna. Grupp 4 skapar inte 
något speciellt värde för organisationen men är väldigt engagerade i alumninätverket.  
 
”De främsta nackdelarna med att driva ett alumninätverk är att det tar tid, kräver 
personalkraft och kostar pengar om man vill göra det på ett bra sätt” poängterar EF. Detta är 
någonting som företaget måste ta ställning till innan ett alumninätverk inrättas. Detta är en 
uppenbar nackdel och andra sidan så får företagen väldigt mycket nyttor av ett alumninätverk 
fortsätter EF. EF berättar om en undersökning som gjorts på ett universitet i USA där 
utbildningen kostade pengar. Undersökningen visade att en tredjedel av studenterna som 
började på universitetet hade blivit tipsade av en före detta student som tillhörde deras 
alumniverksamhet. Genom denna undersökning kan universitetet enkelt räkna på att 
alumninätverk lönar sig.  
 

BETYDANDE 

ENGAGERADE 

1	   2	  

3	   4	  
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Ett framgångsrikt alumninätverk existerar när företag kan erbjuda ett attraktivt nätverk för 
alumnerna så det är givande för dessa. Det är viktigt att de känner att de har ett intresse av att 
ha en kontakt med sin före detta arbetsplats menar EF. Detta intresse skapas genom att 
annordna intressanta frukostseminarier på de lokala kontoren till exempel, så företaget skapar 
bra arenor för alumnerna. Det är viktigt för alumnerna att nätverket är intressant för deras 
egna personliga nätverk poängterar EF. 
 
Att alumninätverk skulle vara en trend som blåst in från USA är någonting som EF har en 
delad mening om. EF menar att det skulle kunna vara det hos ett företag som inte har en plan 
med sitt alumninätverk. Precis som påpekats innan så krävs det pengar och tid för att driva ett 
alumninätverk och utan detta så kan det vara en trend som dör ut efter ett tag. EF påpekar 
dock att för de amerikanska managementföretagen är det garanterat ingen trend för de ser 
tydliga nyttor med det och därför har de ingen som helst anledning till att sluta arbeta med 
alumninätverk.  

4.2.2 Företag A, B, C och D  

Allmänt om alumninätverk 
Alla företag jag har intervjuat har sin huvudsakliga alumniverksamhet i Stockholm kopplat till 
huvudkontoret eftersom det är för få alumnis på de andra orterna för att kunna arrangera 
någon aktivitet. Företagen försöker dock få igång alumniverksamheter i Göteborg och Malmö 
också. Ett av företagen berättar på intervjun att det är en teknisk fråga hur globala företag ska 
lösa den geografiska spridningen av alumner på alumniplattformen. Kontorslänkar till de 
olika kontoren på alumniplattformen skulle kunna lösa detta problem poängterar företag B. 
Företag A berättar att alla deras träffar sker på lokal nivå med fokus på storstäderna. Alla 
företagen jag har intervjuat har eller ska inom en snar framtid flytta alumninätverket från 
hemsidan till LinkedIn. Företag B ser dock en nackdel i detta. Alla har inte LinkedIn och 
företagen utesluter majoriteten av den äldre åldersgruppen på grund av detta. Återigen så blir 
det ett tekniskt problem, hur ska företagen kommunicera? Företag D har löst denna 
problematik genom att skicka ut ett nyhetsbrev via mail en gång i kvartalet för att komplettera 
LinkedIn. I nyhetsbrevet skriver de om vad som händer på företaget och vilka aktiviteter som 
ligger planerade inom en snar framtid. Företag A tar hjälp av en extern aktör med alumni 
verksamheten och är det enda undantaget som inte har valt att lägga verksamheten på 
LinkedIn. Alla företag jag intervjuat budgeterar för alumniverksamheten. Dock har varje lokal 
kontor en egen budget för de lokala träffarna utöver detta. Företag A kommer under 2013-
2014 att starta en alumniplattform globalt för hela världen. På denna plattform kommer 
medlemmarna kunna ha kontakt med alumner från hela världen. Företag A ser detta som en 
större chans till återrekryteringar. ”Genom denna plattform kommer vi kunna utveckla 
återrekryteringarna och göra fler sådana”. 
 
Framgångsfaktorn till företag C´s alumninätverk är att de har en styrgrupp med representanter 
från olika delar av organisation, bland annat HR och kommunikation menar företag C. Denna 
styrgrupp planerar och tänker till, kring alla aktiviteter för att allt ska bli så värdefullt för både 
alumnerna men också för företaget. Även företag D poängterar vikten av att ha allokerad 
personal kring alumninätverket.  
 
Företag B tror att anställda ofta har en stark relation till särskilt revisionsföretag. 
Resonemanget grundar sig på att revisionsföretag ofta anställer direkt från högskolan vilket 
resulterar i att revisionsföretaget ofta är deras första arbetsplats. ”De anställda har ofta 
väldigt stark relation till en revisionsbyrå för att det var där man började sin karriär”. Detta 
är även någonting som Företag C nämner i sin intervju. ”Det blir ett väldigt starkt nätverk”. 
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Företag C beskriver sin ansökningsprocess med start vid exitintervjun där organisationen 
erbjuder medlemskap i alumninätverket. Idag har företag C alumninätverket på LinkedIn men 
i och med att en alumn går med i nätverket så registreras pesonen även i företagets CRM 
system där all data kring personen samlas. På detta sätt kan företaget segmentera alumnerna 
till deras föreläsningar. ”Ska vi ha en föreläsning om skatterådgivning så kan vi bjuda in 
någon alumni till denna föreläsning som arbetar med skatterådgivning idag till exempel”. 
Utöver föreläsningar så har företag C en till två sociala arenor per år ”där man kan mingla 
och nätverka”. Även företag A berättar om sina övriga nätverk i organisationen, nätverk för 
kvinnor och ett 70-talist nätverk är två av dem. I dessa nätverk förekommer också många av 
företag A´s alumner som medlemmar. 
 
Idag har majoriteten av företagen en formell process där medlemskapet godkänns. Någon 
anställd på företaget går igenom ansökan till alumninätverket och kontrollerar även om 
personen som ansöker har arbetat på företaget innan, när detta är kontrollerat får alumnen 
tillgång till alumninätverket. Undantaget för detta är företag D som har sitt alumninätverk på 
LinkedIn som en öppen grupp. Här kan alla gå med och det är ingen som kontrollerar om 
personen arbetat för företag D innan pesonen får tillgång till gruppen. Företag C berättar att 
alla som någonsin varit en del av det som är företag C idag är välkomna att gå med i deras 
alumninätverk.  
 
När jag frågar vad företagen anordnar för events för sina alumner berättar företag B att de 
anordnar pubar, båtturer och konceptkvällar med efterföljande pub för alumnerna. 
Aktiviteterna anordnas för alla i nätverket men en tanke om att börja segmentera genom 
åldersgrupper eller efter de olika sektorerna på företaget finns inför framtiden. På träffarna har 
alla företag jag har intervjuat alltid ett antal värdar på plats som representerar olika 
avdelningar på företaget. Anledningen till detta är att kunna svara på frågor och funderingar 
men även att vara med och nätverka, detta för att undvika att det enbart blir en publokal. 
Företag D påpekar att det alltid är trevligt att ha träffar, men som företag måste du ha ett syfte 
med detta. ”Allt vi gör måste kopplas tillbaka till vår affär”. Företag D menar att nästa gång 
de ska ha en träff med sitt alumninätverk så måste de ha ett klart syfte och vilka som ska 
komma på träffen för att det ska bli så effektivt som möjligt för företaget. Företag B berättar 
att workshops kring allmänna intryck på marknaden skulle kunna vara ett intressant ämne, det 
är dock inget de genomfört än. Företag D anser att informella alumniträffar är det viktigaste 
”Det behöver inte vara så avancerat”. Majoriteten av företagen som intervjuats poängterar 
att aktiviteterna är välbesökta. Företag C bjuder in vissa av sina alumner när de har 
föreläsningar eller workshops för nuvarande anställda. Då selekterar de ut de alumner som är 
intressanta för kvällens ämne. ”Vi brinner för att skapa arenor där det kan uppstå intressanta 
samtal och våra alumner bidrar till detta”. Företag D menar också att selektering är viktigt. 
”Vi måste selektera de personer som vi tycker är bra”. Företag D poängterar också att 
pensionärerna i alumninätverket har svårt att bidra till deras affär eftersom de inte är aktiva i 
näringslivet längre.  
 
Företag B tror att det är en tudelad bild om vad alumnerna vill få ut av att vara med i 
alumninätverket. Att få information om företaget, en social aktivitet, chans att bli återanställd 
och till sist att göra egna affärer är några av nyttorna för alumnerna som företag B nämner, 
detta är även någonting företag D håller med om, ”det är ju ett sätt att utveckla sitt eget 
nätverk också”. Företag A nämner också att det är för den personliga utvecklingens skull. 
Företag C tror att alumnerna vill komma åt det sociala och att faktiskt ha ett nätverk. ”Sen har 
ju vi en dold agenda bakom, vi vill ju såklart att de ska köpa tjänster av oss”. För att göra ett 
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alumninätverk framgångsrikt för båda parter tror företag B att det är viktigt att många 
kommer på eventen. Majoriteten av företagen jag har intervjuat informerar sina anställda som 
väljer att sluta på exitintervjun att gå med i alumninätverket.  
 
Företag B anser att det är väldigt svårt att mäta alumninätverkets utfall. Att veta om 
bumerangrekryteringen beror på alumninätverket eller om det beror på en privat kontakt med 
den före detta chefen. ”Vi har fått nya kunder, men vi vet inte vad det beror på”. Företag D 
påpekar samma sak och berättar att cheferna har mycket informella kontakter och att det vore 
intressant att undersöka hur cheferna jobbar med att få tillbaka före detta medarbetare till 
exempel. Företag C anser att de inte har uppnått förväntat utfall, de vill bli bättre och för att 
bli bättre anser de att de måste börja mäta fakta i alumninätverket. ”Genom att mäta tror jag 
att vi kan ta alumninätverket några snäpp högre”. Företag D vill utveckla deras 
alumninätverk genom att kartlägga nätverket mer. Genom att göra detta kan företaget se på 
vilka orter det vore intressant att ha träffar men även kunna använda alumninätverket om 
företaget behöver rekrytera mer seniora personer. Företag A anser också att de måste bli 
duktigare på att mäta men tror att det kommer öka i och med att den globala plattformen 
kommer igång.  

Fördelar med alumninätverk 
Företag C berättar om sin syn på deras alumniverksamhet, ”ser man på kommunikation i tre 
nivåer så förstår man vår syn på alumninätverk”. På den första nivån har företaget 
medarbetare och partners och det är dessa som står företaget närmast. På den tredje nivån har 
företaget sina klienter som känner företaget men som inte arbetar på samma arbetsplats. Mitt 
emellan menar företag C att deras alumnis finns, på den andra nivån. ”Vi vill att de ska känna 
att de är lite närmare oss och att de har sina hjärtan här”.  
 
Företag B resonerar att det är viktigt för deras anställda och deras Employer Brand att det inte 
bara finns en anställningsprocess och en förvaltarprocess. Företaget vill kunna erbjuda ett 
avslut som involverar alumnikontakt efter att en person avslutat sin anställning. För ett 
tjänsteföretag är personalen det viktigaste företaget har, därför är det viktigt att ta hand om 
dessa även efter avslutad anställning menar företag B. Hela Employer Branding processen är 
viktigt för tjänsteföretag eftersom företag vill ha ett så brett nätverk som möjligt ute i 
näringslivet. Alumninätverk är en strategi för att uppnå detta fortsätter företag B att berätta. 
Företag C berättar att de idag består av en pyramidstruktur som har en naturlig 
genomströmning av personal vilket gör det oerhört viktigt att ha ett starkt Employer Brand. 
Företag C värnar om en positiv upplevelse när man blir anställd men även en positiv 
upplevelse efter en avslutad anställning och att alltid känna sig välkommen tillbaka. ”Vi vill 
kunna erbjuda folk som slutar att bibehålla det nätverk som de byggt upp här hos oss.  
 
Företag D beskriver nyttan med alumninätverket som tredelad, Employer Branding, 
bumerangrekrytering och framtida kunder. Företag D poängterar dock också nyttan med 
ambassadörskap. Företag D menar att före detta medarbetare är väldigt bra ambassadörer för 
företaget och att om företag tar tillvara på detta och jobbar med det på ett klokt sätt så kan 
företaget få ut mycket nytta ur ett Employer Branding perspektiv. ”Jag tror att det är 
jätteviktigt att jobba med ambassadörskap på alla nivåer, våra medarbetare som jobbar här 
idag, studenterna på högskolan och även de som har slutat hos oss”. Företag B ser sitt 
alumninätverk som en affärsmöjlighet. ”När våra anställda går vidare från oss och till slut 
börjar jobba som ekonomichefer ger det oss en möjlighet till en framtida kundkontakt”. 
Vikten och nyttan av ett affärsnätverk är även någonting som företag C ser som en given 
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fördel. Företag A anser att alumninätverkets fördelar är att hålla kontakt i kundsyfte, 
återanställningssyfte, ambassadörskap och ur ett Employer Branding perspektiv.  
 
Alla företagen poängterar en nytta med bumerangrekryteringar, slutar någon talang så vill 
företagen hålla kontakt med denna individ för att öka chanserna till att denna person kan 
komma tillbaka till organisationen och att denna ska känna sig välkommen igen. ”Det ska inte 
finnas några barriärer däremellan”. ”Genom dessa alumniträffar har man hållit kontakten 
och även försökt få tillbaka vissa till organisationen”. Företag A berättar att de på 
huvudkontoret i USA har gjort en undersökning där de räknat på hur mycket de tjänar på att 
göra en återrekrytering genom alumninätverket istället för en nyrekrytering. ”Vi tjänar mycket 
på det”. 

Nackdelar med alumninätverk 
Företag B tar upp konkurrerande verksamhet som en eventuell nackdel som inte blivit en 
nackdel på deras företag än. ”Vi har inga hemligheter och det känns konstigt att säga att 
någon inte är välkommen”. Även företag C har diskuterat frågan men räknar med att ”folk 
sköter det snyggt och inte raggar nya kunder till sitt egna företag. Företag C berättar även att 
”vi vill inte vara de som klipper bandet, det är emot alla våra grundvärderingar som företag, 
vi vill vara öppna och välkomnande”. Skulle detta problem uppstå så är majoriteten av 
företagen överens om att det är bättre att ha dörrarna öppna och lösa problemet på 
individnivå. Företag B anser att företag inte kan hindra folk från att nätverka. Att ens 
anställda är med i ett annat nätverk hos ett annat företag är inte negativt och konstigt. ”Man 
kan omöjligt hindra folk från det”. Företag D anser att detta problem kan lösas genom 
selektering, ”när man bjuder in till en träff så måste man selektera lite så rätt personer 
kommer” . 
 
Företag B anser att en annan svårighet är att utfallet från nätverket inte går att mäta. ”Det blir 
genast ett problem om företagsledningen behöver dra ner på någonting eftersom man inte kan 
bevisa att alumninätverket har gett något utfall”. Företag D påpekar även att ett 
alumninätverk utan mål kan bli en nackdel för företagets Employer Brand. Har företaget 
forum som är inaktiva så kan folk börja undra ”vad håller dom på med” vilket kan skapa ett 
oseriöst intryck. Företag C påpekar att det internt kan vara en nackdel med alumninätverk. 
Intervjupersonen menar att det är viktigt att sälja in alumninätverket som ett affärsnätverk och 
inte bara en pub. Detta för att det är viktigt att värdarna som är på alumniträffarna och 
representerar företaget gör det på ett professionellt sätt. Görs inte detta kan det ha negativa 
effekter för företagets Employer Brand menar företag C.  
 

Kompetensförsörjning och rekrytering 
Företag B anser inte att de kan se alumninätverket som en del i deras kompetensförsörjning. 
”Vi rekryterar 95 % från högskolor och universitet, resterande procent kan vara att man 
behöver en senior person och då kan ju hitta denna från alumninätverket. Men det gäller ju  
mer enstaka individer än att det är någon strategi”. Företag C anser inte heller att 
alumninätverket är en del av deras kompetensförsörjning när det gäller rekrytering. De anser 
dock att alumninätverket bidrar till kompetensförsörjningen när det gäller 
marknadsbearbetningen. ”Vår marknadsbearbetning bygger på personliga möten och alumni 
är en del av det”. För företag A är alumninätverket inte någon strategi för 
kompetensförsörjningen i dagsläget. Företaget tror dock att effekten av alumninätverket 
absolut påverkar företagets kompetensförsörjning, när företag gör återrekryteringar till 
exempel. ”Vi uppmanar våra anställda att gå ut och arbeta för att samla nya kunskaper för 
att sedan komma tillbaka till oss med ny kunskap”. 
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Övergående trend 
För företag B började arbetet strukturerat med sitt alumninätverk efter att ha inspirerats av en 
företagsresa till USA. ”I USA är det väldigt viktigt och självklart att man satsar på alumni 
verksamhet”. För att sprida kunskap om alumninätverk har företaget på en av de globala 
avdelningarna skrivit en ”manual” på hur andra delar av verksamheten ska gå till väga för att 
starta ett alumninätverk i det aktuella landet och det finns då tillgång till stöd av den globala 
avdelningen om man har frågor och liknande. 
 
Företag C anser inte att alumninätverk är en trend. Alumniverksamhet i olika former har 
funnits länge hos företag C ”och att det bara skulle vara en fluga har jag svårt att tro”. Hela 
näringslivet diskuterar ”the war of talent” och alla vill ha rätt personer på rätt plats, kunna 
behålla rätt personer och dessutom vill företag ha rätt relationer ute i näringslivet. ”För att nå 
detta är alumni en bra kanal”. Att alumninätverk skulle vara en trend som kommer försvinna 
tror inte företag B heller. De anser att nätverk är viktigt och det blir mer och mer viktigt ute i 
näringslivet. Detta är någonting som företag A också poängterar i sin intervju, ”har man 
förstått vad Employer Branding är och vad det är bra för så håller man även hårt i 
alumninätverket”. Alumninätverk är ingenting som kan genomföras på ett litet företag på 
grund av resurser menar företag B. Det är på de globala företagen som det är aktuellt och där 
finns ofta alumni på huvudkontoren i USA vilket resulterar i att det naturligt sprids till 
Sverige kontoret med hjälp av globaliseringen 

5. Analys 
Under denna rubrik kopplar jag samman teorier och tidigare forskning med resultatet från 
intervjuerna. 

5.1 Alumninätverk 
Alla företag jag har intervjuat i denna undersökning har påpekat nyttorna med att hålla 
kontakten med sina tidigare anställda efter att de slutat. Precis som framgår av artikeln Gone, 
but not forgotten (2002) så är det inte möjligt att behålla medarbetare för evigt och lösningen 
på detta är att ha en bra kontakt genom ett alumninätverk. I artikeln beskriver författarna det 
som att så ett frö inför framtiden, detta poängterar även expertföretaget när jag intervjuade 
grundaren. Att hålla kontakt med tidigare medarbetare kan till exempel skapa en kundkontakt 
i framtiden ger EF ett exempel på.  
 
Företagen jag intervjuat berättar att de på alumniträffarna alltid har värdar som representerar 
företaget. Värdarna är medarbetare som arbetar på företaget idag och finns där för att kunna 
svara på frågor och för att nätverka med alumnerna. Dyhre och Parment (2013) skriver att 
mötet mellan alumner och nuvarande anställda kan vara positivt för företaget då de nuvarande 
anställda får insikt i organisationens historia och hur det var förr. Jag föreställer mig värdarna 
som en länk mellan alumner och företaget. Det finns en möjlighet för dessa värdar att få med 
sig kunskap från alumner, kunskap i form av historia och erfarenheter om de sedan kan ta 
med sig tillbaka till företaget. I en undersökning gjord i Sydafrika har Barnard och Rensleigh 
(2007) undersökt vad alumner på högskolor vill ha för information på alumniplattformen. Jag 
vill med hjälp av denna undersökning jämföra med vad företagen tror att deras alumner 
eftersöker i ett alumninätverk. Barnard och Rensleigh (2007) visar bland annat att drygt 57 % 
vill ha information om vad som händer på högskolan. Detta överensstämmer med vad 
företagen anser att deras alumnis vill ha. Bland annat företag B tror att företagets alumner är 
intresserade av att få information om vad som händer på företaget just nu. I den sydafrikanska 
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undersökningen betonades även att det var viktigt att aktiviteter på högskolan var välbesökta 
av alumnerna då detta ökade de personliga mötena mellan alumnerna och högskolan (2007). 
Företag C betonar i sin intervju att personliga möten är väldigt viktigt i deras organisation och 
att det prioriteras. Barnard och Rensleigh skriver även att majoriteten av de tillfrågade finner 
det intressant att diskutera frågor med andra alumner i en onlinemiljö. Funktioner som chatt, 
bloggar och diskussionsforum är därför attraktiva funktioner på plattformen. Genom 
diskussionsforum på alumniplattformen kan företaget skriva ut en fråga eller ett problem som 
alumnerna kan hjälpa till att lösa, vilket kan skapa värde för företaget. 
 
Någonting som företagen var oense om, var nyttan med pensionerade alumner. EF betonar att 
ett företag kan ha mycket nytta av sina alumner. EF berättar att företag kan använda 
pensionerade alumner till konsultuppdrag då de ofta har mycket tid och på grund av detta vara 
engagerade i sin före detta arbetsplats. EF betonar även nyttan i form av ambassadörskapet 
som kvarstår trots att alumnen är pensionerad. Företag D ser dock ingen nytta med 
pensionerade alumner. De anser att de inte är verksamma i arbetslivet och därför inte 
förmedla någon nytta i alumninätverket. Parment och Dyhre (2009) betonar att pensionerade 
alumner är minst lika värdefulla som en alumn som fortfarande är arbetande. De menar att en 
pensionerad alumn är en värdefull ambassadör som ofta har tid att engagera sig vilket kan 
skapa ett mervärde för arbetsgivaren. Parment och Dyhre (2009) skriver att alumner generellt 
är värdefulla människor som gillar organisationen trots att de slutat eller pensionerats (2009). 
Detta är även någonting som alla de intervjuade företagen upplever. Företag C tror att den 
nära relation som företaget har till alumnerna beror på att företaget ofta är alumnernas första 
arbetsplats. Revisionsföretag anställer ungefär 95 % från högskola eller universitet. Företag C 
tror därför att alumninätverk är extra viktigt för revisionsföretag, det finns mycket att vinna 
eftersom alumnerna får en stark relation till företaget. Författarna skriver även att ett starkt 
Employer Brand som förmedlar ett tydligt budskap till arbetstagarna leder till alumnerna blir 
mer positivt inställda till organisationen och bara kommer att kommunicera goda saker om 
företaget. Wikström och Martin (2012) skriver att generation Y är den nya generationen som 
idag tar sig in på arbetsmarknaden med en attityd som inte näringslivet är van vid. De är 
oerfarna men med gott självförtroende och kräver mycket av arbetsgivarna. Den här 
generationen tror jag ställer höga krav på hela Employer Branding processen som jag 
illustrerar i fig. 1 i kap 2.1.2 . De vill bli attraherade innan en anställning och under en 
anställning för att stanna kvar. Elegbe (2010) beskriver ”buyer´s remorse” som kan uppstå om 
en nyanställd inte känner att varumärket som den blev attraherad av stämmer överens med 
verkligheten. Jag tror att detta inte får uppstå om man vill attrahera generation Y. Framför allt 
tror jag att det är viktigt för företagen att även attrahera generation Y efter anställningen. Jag 
tror att det är viktigt att bemöta denna generation, då de kan bidra med mycket efter en 
anställning. Företag C berättar i intervjun att revisionsföretag och även managementföretag 
rekryterar nästan alla sina medarbetare direkt från högskolan och universitet. Min slutsats av 
detta är att dessa företag överlag består av generation Y. Det är min förklaring till att 
revisionsföretag och managementföretag arbetar strategiskt med Employer Branding och 
alumninätverk. Företag som idag inte har en pyramidstruktur i sin organisation, som företag C 
beskriver det, en stor andel nyexaminerade av sina anställda, tror jag inte känner ett lika stort 
behov av Employer Branding och alumniverksamhet, eftersom generation Y inte är lika 
synliga i dessa organisationer. Wikström och Martin (2012) skriver att exit och alumni (se fig. 
1 kap. 2.1.2) ofta ersätts eller tas bort i dagens Employer Brand och Talent Management 
processer. Anledningen till det är att arbetsgivaren tappar intresset för medarbetaren så fort 
denna säger upp sig eller slutar av annan anledning. Ju mer synlig generation Y blir ute i 
organisationen ju effektivare och mer strategiskt kommer Employer Brand processen behöva 
bli ute i organisationerna för att attrahera denna generation i alla led av processen. 



	   26	  

5.1.1 Nätverk 
De intervjuade företagen poängterar att segmentering är viktigt när företagen bjuder in till 
alumniträffar. Företag D betonar att de måste segmentera för att bli effektiva och därmed få ut 
så mycket värde som möjligt ur en alumniträff. Företag D betonar även att allt måste knytas 
tillbaka till ”affären” och att företaget har något syfte med träffen om det ska vara 
genomförbart för företaget. Calvó-Armengol och Zenou (2005) betonar att nätverkets storlek 
skapar positiva och negativa effekter. De visar i sin undersökning att ett stort nätverk ökar 
kunskapsflödet och ett större och bredare kontaktnät kan skapas med hjälp av nätverkets 
storlek. De negativa effekterna kan vara att medlemmarna i nätverket inte vill dela med sig av 
sin kunskap om nätverket är för stort och anonymt. Företag A ska inom en snar framtid starta 
ett globalt alumninätverk för hela världens kontor. Alla alumner kommer då ha tillgång till en 
global plattform för att kunna nätverka. Detta kan bidra till ett kunskapsflöde som företaget 
kan få ut mycket värde av. Det blir dessutom en resurs för medlemmarna som får möjlighet 
att utveckla sitt eget affärsnätverk. Författarna (2005) skriver även att chansen för att hitta en 
jobbmatchning i ett nätverk automatiskt blir större om nätverket har många medlemmar. Jag 
tror att ett alumninätverk där alla har en bakgrund inom samma bransch ökar chanserna för en 
jobbmatchning. I förhållande till chanserna för jobbmatchning i ett nätverk som består av 
medlemmar från olika branscher. Även om ett alumninätverket inte har så många medlemmar 
så finns det goda chanser för jobbmatchning inom alumninätverket. Att segmentera för 
mycket inför träffarna kan enligt min slutsats hämma det maximala kunskapsflödet. 
Segmentering är nödvändigt inför frukostseminarier och liknande för att de ska vara 
genomförbara anser företagen som intervjuades. Jag vill dock poängtera att jag anser 
segmenteringen bör göras med noggrannhet och försiktighet.  
 
Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) skriver i sin rapport att nätverk med gemensamma 
nämnare lockar medlemmar att vara med. De menar också att gemensamma nämnare skapar 
goda förutsättningar för att utveckla sig själv som individ men också ett visst område. Ett 
alumninätverk har den före detta organisationen som gemensam nämnare vilket, enligt denna 
studie, visar att det är givande för alumner, i form att de får en möjlighet att utveckla sig 
själva och sitt egna nätverk. Det är också givande för företaget i form att medlemmarna kan 
diskutera kring ämnen som skapar värde för organisationen.  
 
Kandampully (2003) presenterar i sin undersökning att dagens teknik ger en enorm möjlighet 
till företagen att utveckla servicefunktionerna för att driva ett framgångsrikt nätverk. Internet 
har blivit en kanal för informationsflöde och en möjlighet till utbyte av kunskap. Idag kan 
företag dessutom göra detta på ett billigare och effektivare sätt än tidigare. EF betonar att 
nätverksbranschen och kunderbjudandet har ändrats mycket under tiden eftersom tekniken 
utvecklats snabbt. Idag vill inte företagen ha ett community längre för det finns redan, utan ett 
CRM system så man kan skapa värde utifrån nätverket. Detta gör det lättare för företagen att 
driva framgångsrika alumninätverk men det är en större utmaning för expertföretaget att 
uppfylla dessa krav till företaget. Ökningen av sociala medier de senaste åren bidrar till att det 
är lättare att starta och driva alumninätverk menar även Wikström och Martin (2012). Att 
driva ett alumninätverk på Facebook eller LinkedIn är idag otroliga kanaler till att nå ut till 
före detta anställda utan att det behöver kosta så mycket. De betonar också att det blir 
vanligare att före detta anställda startar egna alumninätverk som inte företaget har någon 
kontroll över (2012). Informella alumninätverk, som dessa alumninätverk kallas, är någonting 
som jag stött på när jag sökte efter mitt urval med formella nätverk. Dessa alumninätverk 
startas av en före detta anställd som vill ha kontakt med sina före detta kollegor, syftet är den 
sociala aspekten. Wikström och Martin (2012) poängterar här vikten för företag att ha kontroll 
över alumninätverket istället för att stå utanför (2012).  
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Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) benämner sju syften med nätverkande som jag vill 
koppla samman med de syften som företagen nämnde i intervjuerna. Det första syftet som 
rapporten nämner är lärande vilket kan kopplas samman med de seminarier och workshops 
som företag kan anordnar för att behålla kunskap och även öka kunskap i företaget. Det andra 
syftet som rapporten tar upp är spaning som jag vill koppla samman med 
marknadsbearbetning och den insyn som jag utifrån intervjuerna upplever att företaget får, 
genom kontakten med alumnerna, på marknaden och inom branschen. Det tredje syftet som 
Statens kvalitets- och kompetensråd nämner är kontakter. Kontakter kan kopplas samman 
med företagens avsikt att bilda affärsnätverk som kan leda till framtida kunder och 
återrekryteringar som kontakten med alumner kan leda till. Det fjärde syftet som rapporten tar 
upp är stöd vilket kan kopplas samman med den sociala kontakten som uppstår mellan 
alumner och företagets nuvarande medarbetare på alumniträffarna. Det femte syftet, påverkan 
och utveckling kan även det kopplas ihop med affärsnätverket och företagens syfte att påverka 
marknaden genom sina alumner och vara en del av utvecklingen på marknaden genom 
affärsnätverket som bildas med alumnerna.  Det sjätte syftet är samverkan mellan 
organisationerna vilket inte är relevant i denna typ av nätverk eftersom det är ett nätverk på 
ett företag och inte ett nätverk och en samverkan mellan två företag. Det sjunde och sista 
syftet som rapporten tar upp är kontinuitet som jag vill koppla samman med vikten av att hålla 
alumninätverket aktivt för att det ska bli attraktivt.  
 
Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) tar även upp nackdelar med nätverkande vilket 
stämmer väl överens med en av nackdelarna som företagen tog upp i intervjuerna. De skriver 
att det är svårt att bedöma och mäta effekterna av nätverket. Det är även någonting som 
företag B bland annat nämner som en nackdel av alumninätverket. En annan nackdel som 
nämns i rapporten (2003) är att det personliga intresset från medlemmarna kan överskugga 
organisationens syften och behov av nätverket. Företagen berättar om risken att nätverka med 
konkurrerande verksamhet och risken att alumnerna fiskar efter nya medarbetare till sina 
företag, bland företagets värdar. Skulle medlemmarna fiska nya medarbetare till sina företag 
så överskuggar detta organisationens syfte med träffen och ger istället motsatt effekt för 
företaget. Istället för att skapa värde genom alumniträffen så förlorar organisationen värde 
istället. Lösningen på detta problem tror jag är densamma som företagen nämner i 
intervjuerna, ”det är ingenting vi kan hindra”. Företagen nämner i intervjuerna att de inte vill 
vara de som stänger dörrarna och klipper banden. Jag tror att om ett liknande problem skulle 
förekomma på en alumniträff så är det någonting som kan lösas på individnivå.  
	  

5.1.2 Employer Branding och Talent Management 
I både Employer Branding och Talent Management finns alumni med som en del i processen. 
Wikström och Martin (2012) skriver att processen måste ske långsiktigt och systematiskt. 
Under intervjun med företag D poängterade intervjupersonen att all verksamhet som de 
genomför, bland annat alumninätverket, måste ske på ett kostnadseffektivt sätt och hela tiden 
knytas tillbaka till affären. Wikström och Martin (2012) skriver att alla företag har en 
affärsstrategi och processen Talent Management, är ett verktyg för hur affärsstrategin ska 
uppfyllas. Kopplingen som jag här vill poängtera är att alumninätverk, är ett verktyg för att 
uppfylla affärsstrategin. Genom ett alumninätverk kan företaget hela tiden knyta allt arbete 
tillbaka till affären. Företag D betonade även i intervjun att alumninätverket kan blir en 
nackdel om man inte arbetar med det strategiskt och det blir ett dött forum. Detta kan enligt 
företag D resultera i ett oseriöst intryck. Dyhre och Parment (2013) beskriver ett Employer 
Brand som ett varumärke företaget vill förknippas med. Ett oseriöst intryck är det sista ett 
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företag vill förknippas med. Därför är ett strategiskt arbete med Employer Branding, Talent 
Management och alumninätverk viktigt. Employer Branding måste vara en målinriktad och 
långsiktig strategi för att bli starkt menar Sullivan (2004). Sullivan (2004) skriver också att 
Employer Branding strategin gynnar kunskapshantering inom företaget, ökar chanserna till att 
attrahera potentiella medarbetare och även andra intressenter som är i kontakt med företaget 
(Sullivan, 2004). Detta är någonting som företagen betonar när de beskriver sina 
alumniverksamhet som en viktig del av företagens Employer Branding process. Syftet med 
företagens alumninätverk är att attrahera potentiella medarbetare och attrahera intressenter 
som är i kontakt med företaget. 
 
Majoriteten av företagen jag intervjuat har berättat om betydelsen och nyttan av ambassadörer 
för att stärka sitt Employer Brand. Detta är även någonting som Wilden m.fl. (2010) betonar. 
Mun till mun kommunikation är den metod som är effektivast när det gäller att stärka sitt 
Employer Brand. Företag D berättar att ambassadörskap är en stor anledning till att de driver 
ett alumninätverk. Ett av företagen jag intervjuade beskrev ambassadörskapet som en stor 
resurs och att det är väldigt trovärdigt om en alumn rekommenderar företaget eftersom en 
alumn känner företaget och dess kultur väl. Bumerangrekryteringar är också en fördel som 
alla de intervjuade företagen har nämnt. Parment och Dyhre (2009) berättar att 
bumerangrekryteringar blivit vanligare de senaste åren och de tror att anledningen till detta är 
att det är billigare med en återrekrytering än en vanlig rekrytering. Författarna betonar också 
att arbetsgivaren vet vad den får när en återrekrytering sker. Wikström och Martin (2012) 
beskriver nyttan med återrekrytering med uttrycket HiPo (High Potential). De menar att en 
arbetsgivare känner till en alumns HiPo och därför med enkelhet genomföra en 
återrekrytering av en individ till en lägre kostnad. 
 
Ambler och Barrow (1996) betonar vikten av att företagen använder sig av tvärgrupper inom 
organisationen för att stärka företagets Employer Brand. Ett exempel på att 
marknadsavdelningen och HR avdelning ska arbeta tätt tillsammans för att stärka varumärket 
nämns i undersökningen. Detta exempel tas även upp av företagen i intervjuerna. Många av 
företagen betonar vikten av ett tätt samarbete mellan marknadsavdelningen och HR 
avdelningen för att dels skapa ett starkt Employer Brand, men även när det gäller 
alumniverksamheten. Företag C beskriver en grupp i deras organisation med HR, marknad 
och linjechefer som arbetar tillsammans med alumniverksamheten för att den ska bli så 
effektiv som möjligt. Syftet med detta täta samarbete är också att få ut så mycket nytta som 
möjligt vid varje träff med alumnerna. Även Dyhre och Parment (2013) betonar vikten av att 
ha mål och visioner med alumniverksamheten och betonar att det är viktigt att ha allokerad 
personal som arbetar med att målen och visionerna uppfylls.  
	  

5.1.3 Kompetensförsörjning och rekrytering 
En irländsk fallstudie visade att alumninätverk bidrar till ett enormt kunskapsflöde och visar 
att detta kunskapsflöde sker genom sociala relationer, rekrytering och förmedlingen av 
arbetstillfällen (McNamara och McLoughlin, 2007). Emery och Oeser (1958) skriver om en 
undersökning som visade att innovation lättare sprids genom personliga kontakter genom 
skriftlig information. Detta kan skapa ett otroligt värde genom att nya idéer diskuteras på ett 
alumniseminarium eller liknande tror jag. De tre processer som McNamara och McLoughlin 
(2007) nämner är de fördelar som alla företagen främst nämnde i intervjuerna. De sociala 
relationerna nämndes speciellt i form av vikten av ett affärsnätverk för dels medlemmarna 
men också för organisationen. Många av företagen som jag intervjuade värdesatte ett 
informellt mingel vid alumniträffarna som bidrog till de sociala relationerna. Rekrytering och 
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förmedling av lediga tjänster var också en omtalad nytta som betonades på intervjuerna ute på 
företagen. Effekten av de sociala relationerna bidrog ofta till återrekryteringar vilket sågs som 
en stor fördel av alla de intervjuade företag. Detta visar också, precis som McNamaras och 
McLoughlins undersökning, att processerna korrelerar med varandra. De sociala relationerna 
leder till att återrekryteringar kan äga rum, men lediga arbeten förmedlas också via mun till 
mun utanför organisationen genom alumnernas affärsnätverk. Gustavsen och Hofmaier (1997) 
skriver att mycket tyder på att människor med ett brett kontaktnät lättare får tillgång till 
information och kunskap. Jag vill koppla samman det med affärsnätverket som företag C 
värdesatte. Ett företag med ett brett kontaktnät tror jag också får tillgång till mycket 
information och kunskap eftersom ett företag är uppbyggt av medarbetare. Breda relationer 
och kontakter ute i näringslivet tror jag, för en organisation bidrar till att den samlar på sig 
mycket kunskap som kan skapa värde för organisationen. 
 
Corredoira och Rosenkopf (2006) betonar i sin undersökning, svårigheterna att behålla och ta 
vara på tyst kunskap när personer slutar på en organisation. Detta kopplat till det Elegbe 
(2010) skriver om att globaliseringen gör att medarbetare byter arbetare ofta och att jakten på 
talanger i och med detta ökar, skapar ett stort problem för företagen. I artikeln Gone but not 
forgotten (2002) betonas att lösningen på detta är alumninätverk. Efter att ha intervjuat de fem 
företag som deltagit i uppsatsen så kan jag enbart hålla med om detta resonemang. Ett 
alumninätverk kan genom dess aktiviteter som seminarium och workshops ta tillvara på den 
kunskap som annars skulle flödat ut ur organisationen utan att kopplas tillbaka. I en rapport 
från Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) skriver man om forskning som bland annat 
gjorts på Handelshögskolan i Stockholm. Som forskningen visar att en dialog mellan två 
kollegor ofta kan förmedla mycket tyst kunskap. Forskningen visar också att nätverk är ett bra 
verktyg för att den tysta kunskapen ska höras och förmedlas vidare. I rapporten skriver man 
också att en diskussion som uppstår mellan människor från olika branscher eller olika 
sektioner kan skapa helt ny kunskap, genom att den tidigare kunskapen kombineras med nya 
insikter. EF grundare poängterar också att man kan ta in alumner på konsultbasis om någon 
alumn besitter specifika kunskaper som är svåra att hitta. 
 
Att gynna kunskapshanteringen kan göras genom seminarier och föreläsningar med 
alumnerna anser jag. I intervjun med EF ansåg grundaren att ett alumninätverk absolut kan 
vara en strategi för kompetensförsörjningen Detta har, anser jag, en koppling till 
kunskapshanteringens som Sullivan (2004) nämner. Detta är ingenting som företagen har 
samma tankar om. Företagen har svårt att se alumninätverket som en strategi i sin 
kompetensförsörjning. Företagen menar att de rekryterar cirka 95 % direkt från högskolor och 
universitet och att det därför är svårt att se alumninätverket som en del av 
kompetensförsörjningen. Min slutsats av detta är att de resterande 5 % som ska rekryteras kan 
vara seniora personer med erfarenhet. När det angår dessa 5 % så måste företaget avvika från 
sin ursprungliga strategi som är att rekrytera från högskola eller universitet. Inom 
alumninätverket finns det individer inom branschen, med erfarenhet och som även har 
erfarenhet av organisationen. Vid dessa 5 % bör man undersöka om man kan hitta kandidater, 
innan tjänsten annonseras ut. En sådan rutin kan göra att företaget sparar på 
rekryteringsbudgeten. Har företaget gjort en kartläggning över alumninätverket så blir det 
dessutom väldigt enkelt och effektivt att undersöka om det finns en matchning mellan lediga 
tjänster och medlemmarna i alumninätverket. Jag anser att alumninätverket absolut bör vara 
en del av kompetensförsörjningsstrategin. 
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6. Diskussion 
Under denna rubrik drar jag en slutsats utifrån mitt resultat av denna undersökning. Utifrån 
analysen ger jag mina förslag på vad företag ska tänka på när företag ska inrätta ett 
alumninätverk. Jag ger förslag på fortsatt forskning inom området. Hur och varför detta 
område är intressant för arbetsvetenskap. Jag för även en kritisk diskussion kring min uppsats 
och till sist knyter jag ihop säcken med en slutsats. 
	  

6.1 Min Alumniprocess 
Jag har i denna uppsats flaggat för att ämnet alumninätverk i näringslivet är ett outforskat 
område. Efter att ha undersökt ämnet i form av att läst litteratur och artiklar och genom 
intervjuer fått fram fem olika synvinklar på ämnet så vill jag här i diskussionen sammanfatta 
fakta genom att ge konkreta råd. Råden riktar sig framförallt i första hand till privata företag 
som ska starta ett alumninätverk och behöver råd.  Råden kan även användas av företag som 
redan har ett alumninätverk men vill utveckla det. Utifrån den kunskap jag skapat mig genom 
undersökningen har jag satt ihop en process, som företag kan ha användning för. Min 
förhoppning med denna process är att fler företag ska se fördelarna och möjligheten till att 
inrätta ett alumninätverk i deras organisation.  

 
 
Innan ett företag kan inrätta ett alumninätverk så tror jag att 
det är viktigt att företaget zoomar ut och skapar sig en stark 
Employer Branding strategi. Med detta menar jag att hela 
företaget arbetar för arbetsgivarvarumärket och attraherar 

medarbetare på alla plan. Jag tror att det måste finnas en 
strategi för hela Employer Branding processen om värde ska kunna skapas utifrån sin 
framtida alumniverksamhet se fig. 1.  

 
Jag skrev under rubriken teori/tidigare forskning i kapitel 2 
att alumninätverk ofta är någonting som bortprioriteras av 
ledningen. Jag tror att A och O är att ledningen är 
engagerade och ser alumninätverk som en tillgång som kan 
skapa värde till företaget. Statens kvalitets- och kompetensråd 

(2003) skriver att en förankring hos ledningen kan innebära att informera och få acceptans för 
nätverket. Det kan även vara att förankringen behövs för att ledningen ska ge det stöd och 
engagemang som behövs för att driva nätverket. Det krävs att ledningen ser nätverket som en 
långsiktig investering (2003).	  Statens kvalitets- och kompetensråd (2003) har även 
sammanfattat ett nätverks möjligheter vilket kan vara några punkter som kan presenteras för 
ledningen. Detta för att göra nyttorna med nätverket tydliga.  

• Effektivitet 
• Behålla kompetens inom företaget 
• Attraktiv arbetsgivare 
• Effektiv problemlösning 
• Hjulet behöver inte uppfinnas fler gånger 
(Statens kvalitets- och kompetensråd, 2003:16) 

 
För att ett alumninätverk ska kunna skapa värde för 
företaget behöver företaget bestämma vad målen och 
visionen är för alumninätverket. Målen kan givetvis variera 
från företag till företag. Vissa företag vill kanske 

Employer 
Branding strategi 

Ledningen 

Mål och visioner 



	   31	  

koncentrera sig på att vara en attraktiv arbetsgivare och har då som mål att skapa sociala 
arenor åt sina före detta anställda. Andra företag vill kanske att alumninätverket ska var ett 
verktyg till kompetensförsörjningen. Målen måste företaget ha klart för sig för att nätverket 
ska vara affärsmässigt och värdeskapande tror jag. Mitt råd är att alumninätverk kan vara ett 
verktyg till företagets kompetensförsörjning. Jag anser att fler företag kan se sitt 
alumninätverk på detta sätt och ha med kompetensförsörjningsstrategin i företagets mål med 
alumninätverket.  

 
För att driva ett framgångsrikt, effektivt och värdeskapande 
alumninätverk tror jag att det är viktigt att företaget har 
allokerad personal. Mitt förslag är att företaget har en 
alumniansvarig. Vilken roll denna person har i företaget är 
oviktig. En eldsjäl utan HR bakgrund kan göra ett minst lika 

bra jobb på grund av hans/hennes intresse jämfört med en Employer Branding ansvarig med 
HR bakgrund tror jag. När företaget har en alumniansvarig så är det att rekommendera att 
denna samlar en grupp ur organisationen från HR avdelningen, marknadsavdelningen och 
även linjechefer bland andra. Genom denna grupp skapas stöd och engagemang från hela 
organisationen, hur företaget ska anordna och segmentera aktiviteter men även vilka 
aktiviteter som ska genomföras. Jag tror att detta är viktigt för att skapa kontinuitet och 
struktur på alumninätverket och genom detta skapas ett strategiskt och värdeskapande verktyg 
till organisationen.  

	  
För att ett alumninätverk ska bli effektivt och 
värdeskapande för både organisationen och alumner så 
behövs en funktionell plattform. Vilka funktioner som bör 
finnas på plattformen kopplas givetvis tillbaka till syftet 
och målet med alumninätverket. Ett CRM system som är 

kopplat till plattformen är viktigt för att kunna kartlägga 
medlemmarna och därefter kunna mäta effekterna av nätverket. Jag återkommer till 
kartläggning och mätning längre fram. Information om vad som händer på företaget och om 
kommande träffar bör finnas på plattformen. Ett diskussionsforum är en funktion som kan 
gynna kunskapsflödet i nätverket och gör det även möjligt för organisationen att bolla idéer 
med alumnerna. En chattfunktion är en social tillgång för alumnerna att hålla kontakt med 
varandra. Det kan även finnas en funktion för lediga jobb för att gynna återrekryteringar. 
Många organisationer har som policy att annonsera lediga arbeten internt innan företaget 
annonserar externt. Organisationen kan här bestämma om annonseringen sker internt och för 
alumner före en extern annonsering. Detta leder till en effektiv rekrytering som anför att 
företaget sparar pengar både på rekryteringsprocessen och introduktionsprocessen. De flesta 
företag som arbetar med alumni är globala företag med fler än ett kontor i Sverige. För att 
lösa den geografiska utmaningen kan kontorslänkar på hemsidan vara en lyckad funktion. 
Alumniplattformen kan då vara indelad på en startsida för alla medlemmar och för att sedan 
kunna leda vidare till sitt lokala kontor för att få mer riktad information om ett visst kontor 
och träffar i medlemmens geografiska område.  

 
För att skapa ett attraktivt nätverk som har många medlemmar 
behöver organisationen ha en strategi för att skapa ett flöde 
som går med i nätverket. En strategi är att vid exit 
intervjuerna uppmana till att gå med i alumninätverket. En 
annan strategi är att marknadsföra alumninätverket i 

organisationen som någonting värdefullt och positivt. Det leder 

Allokerad personal 

En funktionell 
plattform 

Bjuda in alumner 
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till att det är ett naturligt steg att bli medlem i alumninätverket efter avslutad anställning så att 
det blir ett naturligt flöde in i nätverket vilket skapar ett attraktivt nätverk. 	  

	  
Att kartlägga alumninätverket så organisationen vet hur 
många medlemmar och vilka egenskaper dessa medlemmar 
har är viktigt för att kunna skapa ett effektivt och 
värdeskapande nätverk. I ett CRM system kan alla 
medlemsuppgifter samlas för att alumninätverket ska kunna 

kartläggas. Information så som utbildning, titel, nuvarande arbetsplats, roll på den tidigare 
organisationen, ålder och postnummer tror jag är uppgifter som är bra för organisationen att 
ha dels för kunskapsspridning och segmentering som jag återkommer till.  

 
Att segmentera i alumninätverket tror jag är nödvändigt. Dels 
sker det en automatisk segmentering när organisationen har 
geografiskt utspridda kontor. En medlem i Umeå kommer 
med största sannolikhet inte att medverka i en workshop i 
Stockholm. Det kan dock vara nödvändigt att ha andra 

segmenteringsgrupper också för att återigen ha ett effektivt och 
värdeskapande nätverk vilket hela tiden bör vara målet för att det ska vara attraktivt för både 
medlemmar och organisation. Hur organisationen väljer att segmentera sina alumner är svårt 
att ge råd om, eftersom det beror på aktivitet. Segmentering efter engagemang hos 
medlemmar, efter medlemmens nytta för nätverket, efter ålder eller efter roll i företaget är 
några förslag på segmentering. Se ett segmenterings exempel i fig. 2. 

	  
Som jag skrev under segmentering så bör inte alla aktiviteter 
vara för alla, då detta ej är effektivt för företaget. Jag anser 
att det varje år bör anordnas en träff för alla alumner i 
storstäderna eller där det är lönsamt att ha en träff. 
Anledningen till detta är att organisationen bör ha en arena 

där alla gamla kollegor kan träffas, det ökar chanserna till nyttiga kunskapsflöden i företaget. 
Till föreläsningar, workshops och seminarium kan företaget bjuda in aktuella alumner för 
ämnet. Ett tips på en workshop som organisationen kan anordna är när ett speciellt behov 
tydliggörs på organisation bjuder företaget in alumner till att diskutera ämnet, byta 
erfarenheter samt ge varandra och organisationen återkoppling. En annan idé kan vara att 
uppmana alumnerna till att ta med sig idéer eller funderingar till nästa träff. Ett annat råd kan 
vara att i slutet av ett seminarium eller liknande avslutar med en tipsrunda där alumnerna kan 
dela med sig om något tips eller någon metod utifrån deras erfarenheter. Vid dessa typer av 
aktiviteter kan organisation få ut värdefull kunskap som direkt kan kopplas till företaget. Tips 
på föreläsning kan vara att ta in en föreläsare externt, internt eller bjuda in en alumn som kan 
föreläsa för andra alumner eller de nuvarande medarbetarna, allt med syfte att behålla, tillföra 
och utveckla kunskapen i företaget.  
 

 
Att mäta effekterna av alumninätverket är viktigt för att 
ledningen ska fortsätta stötta och engagera sig i 
alumniverksamheten. För att kunna mäta effekterna är det 
viktigt att företaget har kartlagt alumniverksamheten 
noggrant. Det kan vara intressant att mäta hur många 

återrekryteringar förtaget har gjort genom alumninätverket och hur många kundkontakter 
företaget bundit med hjälp av alumninätverket till exempel. Att utvärdera alumninätverket är 

Kartlägga 
alumninätverket 

Segmentering 

Aktiviteter 

Mäta och utvärdera 
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också viktigt för att veta vad företaget gjort som är bra och vad som är mindre bra. Ett sätt att 
utvärdera alumninätverket kan vara att publicera en enkät på alumniplattformen som 
medlemmarna kan svara på online. Eller att som en del av den årliga alumniträffen utvärdera 
året som gått via en workshop där alumnerna kan ge förslag på förbättringar och även ge 
konstruktiv kritik på de som varit mindre bra. Detta ger företaget en chans att utveckla 
alumninätverket och hela tiden bli bättre.  

 

 
Fig. 3 En sammanfattning av min egen alumnimodell. Jag tror att denna process tillsammans med tipsen jag 
givit ovan kan resultera i ett värdeskapande alumninätverk. Ett alumninätverk som skapar värde för både 
företaget och alumnerna. Ett alumninätverk utan tillfredsställda alumner kommer inte skapa de lilla extra värdet 
till företaget.  

6.2 Kritisk reflektion 
Thompson och McHugh (2002) menar att det är en god moral att inom akademin ha ett 
kritiskt angreppssätt. Att vara kritisk brukar benämnas som ett akademiskt förhållningssätt 
(2002:7). Jag har sedan starten av denna uppsats försökt tänka kritiskt. Det är inte lätt att 
ifrågasätta någonting som alla intervjupersoner målar rosa. Jag ser väldigt positivt på 
alumninätverk och dess effekter på företag. Jag har dock tänkt på att anställda kan känna sig 
hämmade att säga någonting negativt om en process som de jobbar med på företaget. Är en 
person ansvarig för en process så är det ganska självklart att den personen har en positiv syn 
på det. Jag tror att de medverkande kan ha svårigheter att hålla sig neutrala till området 
alumninätverk när de själva arbetar med processen. Denna faktor kan ha en betydelse för det 
övervägande positiva resultatet som jag kommit fram till. För att få fram en eventuellt negativ 
bild av alumninätverk skulle framtid forskning kunna intervjua företag som valt att inte 
använda sig av alumninätverk. Alternativt intervjua alumner för att dessa eventuellt kan ge 
studien ett annat perspektiv. Enligt min mening som uppsatsskrivare tror jag att det är svårt att 
få fram ett fler nackdelar med alumninätverk än vad jag redovisat i denna uppsats. Jag har 
under terminen som jag arbetat med denna uppsats märkt att de flesta företag som inte arbetar 
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med alumninätverk inte valt att inte göra det. Dessa företag har istället okunskap om ämnet, 
de är alltid inte negativt inställda till alumninätverk.  
 
Det jag är mest kritisk till är att företagen berättar att det är viktigt att det är värdeskapande 
för både företaget och alumnerna. Jag tror att företagen enbart arbetar med alumni för att det 
skapar värde för dem. Ett alumninätverk kostar tid, pengar och resurser. Givetvis är prioritet 
ett, och enligt min åsikt den enda prioriteringen, att företaget ska ha vinning av detta. Att 
intervjua alumner och ta reda på varför de är med i nätverket vore därför intressant. Är de 
med för att det är värdeskapande och givande för dem eller är dem med för att det är trogna 
företaget? 
 
Generaliserbarheten är någonting som jag tidigare i uppsatsen ställt mig kritisk till. Denna 
uppsats går inte att generalisera. Det är viktigt att poängtera att uppsatsen är ett nedslag i hur 
det kan se ut på arbetsmarknaden när det gäller synen på alumninätverk. För att uppnå ett 
resultat som går att generalisera bör en mycket mer omfattande empirisk undersökning ske 
med fler intervjuer inom fler branscher. Urvalet i denna undersökning blev slumpmässigt 
inriktat på revisionsföretag vilket medförde för- och nackdelar för undersökningen anser jag. 
Fördelen är att revisionsföretag som tar del av denna undersökning får ett trovärdigt resultat 
som de eventuellt kan använda sig av. Nackdelen är att andra företag från andra branscher 
anser att resultatet är o relevant för deras verksamhet.  Jag anser dock att undersökningen kan 
ge en generell fingervisning inom alla branscher vad alumninätverk är och vilken fördelar och 
nackdelar denna typ av nätverk för med sig.  

6.3 Ämnet Arbetsvetenskap 
Alumni är det nya ”up coming” ordet skulle jag kaxigt vilja påstå. Alla företag som vill ligga i 
framkant inom organisation och personalarbete jobbar med detta eller har i alla fall börjat 
diskutera det på styrelsemötena. Arbetsvetenskap är ett brett ämne inom både 
organisationslära och personalarbete. Alumni innefattar båda dessa områden. Organisation i 
form av nätverk och denna typ av organiseringsform som blir allt populärare ute på företagen. 
Personalarbete i form av att arbetsmarknaden är väldigt rörlig och likaså medarbetarna. Att ha 
en strategi för hur företaget ska gå tillväga om deras bästa talang slutar är nödvändigt för att 
bli ett framgångsrikt företag på dagens arbetsmarknad, anser jag. 	  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det finns mycket inom alumninätverk att undersöka eftersom det idag är ett outforskat ämne, 
särskilt inom den privata sektorn. En större undersökning för att uppnå ett generaliserbart 
resultat hade varit intressant. Dels genom att intervjua företag inom många branscher för att 
se synen på nyttorna och effekterna skiljer sig mellan olika branscher. Ett annat förslag är att 
intervjua alumner för att ta reda på vilka nyttor de ser på sitt medlemskap och om företagen 
lever upp till detta.  

6.5 Slutsats 
Fördelarna är många med alumninätverk och det är någonting som måste spridas i 
näringslivet så fler företag börjar ta tillvara på sina före detta anställda tycker jag. För några år 
sedan introducerades vikten av att arbeta med Employer Branding processen i näringslivet i 
Sverige. Idag är min uppfattning att de allra flesta företag arbetar strategiskt med Employer 
Branding. Min uppfattning är att strategierna från USA får inte fäste över en natt utan måste 
arbetas in i näringslivet för att få fäste. När nyttorna med alumninätverk blir offentliga och 
fördelarna börjar spridas mun till mun så tror jag att även denna process kommer vara en 
självklarhet i näringslivet.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Missivbrev 
	  
C- uppsats om Alumni nätverk  
2013-03-11 
 
Hej,  
Stephanie Ekholm är mitt namn och jag studerar sista terminen på Högskolan i Halmstad, 
arbetsvetenskapliga programmet. Jag ska skriva min C-uppsats och har valt det spännande 
ämnet Alumni nätverk. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad ett alumni nätverk är och 
vad nyttan och fördelarna kan vara med att inrätta ett alumni nätverk på ett företag. För att ta 
reda på detta behöver jag er hjälp. Jag önskar att få intervjua en person på ert företag som är 
insatt i ert arbete med Alumni nätverk.  
 
Ämnen jag kommer beröra på intervjun: 

1. Företaget (vilken bransch, antal anställda m.m.) 
2. Intervjupersonen (bakgrund, roll på företaget, anställningstid m.m.) 
3. Alumni nätverket (en beskrivning av ert alumni nätverk, hur många medlemmar och 

varför det startades m.m.) 
 

Jag räknar med att intervjun tar 1 -1,5 timme. C-uppsatsen ska vara inlämnad i slutet på maj 
och efter att ha gjort en tidsplan skulle jag önska att få genomföra intervjun med er någon 
gång under vecka 13.  
 
På grund av att alumni nätverk finns i en väldigt liten skala i Sverige än så länge så är jag i 
stort behov av just er hjälp för att kunna genomföra denna undersökning. Det vore guld värt 
om ni tog er tid! Jag är tacksam för svar denna vecka (vecka 11) med förslag på intervjudatum 
från er sida. Jag återkopplar till er i slutet på denna vecka (vecka 11) om jag inte hört från er 
tidigare och bokar då gärna en intervju med er.  
 
Med vänliga hälsningar 
Stephanie Ekholm 
0739133436 
stephanie.ekholm@gmail.com 
 

8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 
	  
Inledning 
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Stephanie Ekholm, går arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Ska skriva 
en c-uppsats om alumninätverk.  
Upplägget med uppsatsen 
Kommer intervjua 5 olika företag som på eget initiativ startat ett alumninätverk. Jag skickar 
gärna ut uppsatsen när den är färdig och bedömd där ni kan dra nytta av hur andra företag 
arbetar i sitt alumninätverk.  
Syftet 
”Syftet med föreliggande studie är att undersöka för- och nackdelarna till att ett företag på 
eget initiativ ska inrätta ett Corporate Alumni Network.” 
 
Bandupptagning 
Är det okej om jag spelar in för eget bruk? 
Konfidentialitet 
Företaget kommer vara anonymt i uppsatsen och svaren från intervjun kommer inte visas för 
någon annan än mig som uppsatsskrivare.  
 
Kort om IP 
Vad har du för bakgrund? 
Vad har du för roll i företaget? 
 
Allmänt kring ert alumninätverk 
När startade ni alumni nätverket? 
Vad var det grundläggande syftet med att alumni nätverket startades? 
Hur gick det till när ni inrättade alumni nätverket?  
Hur skulle ni vilja utveckla ert alumninätverk?  
Vilka aktiviteter anordnar ni för era alumnis? 
Får era alumnis några förmåner eller erbjudanden som de anställda får?  
Vad upplever du att en alumni vill få ut av att vara med i ett alumninätverk?  
Vilka får vara med i alumni nätverket?  
Hur många procent av alla som slutar eller blir uppsagda ansluter sig till nätverket?  
Hur länge får man vara med i alumni nätverket?  
 
För-nackdelar med ett alumninätverk 
Vad anser du är fördelarna med ett alumninätverk? 
-Vilka är framgångsfaktorerna genom att inrätta ett Alumninätverk? 
Vilka effekter har ett alumninätverk för er som företag? 
Vilka effekter upplever du att ni får på ert Employer Brand genom att ha ett alumninätverk?  
Vad får ni tillbaka som företag?  
Vad ger alumni nätverket för effekter på er kompetensförsörjning? 
Sker det många bumerangrekryteringar genom alumni nätverket? 
Vad anser du är nackdelarna med ett alumninätverk?  
Vilka utgifter är kopplade till alumninätverket varje år?  
Hur ser ni på att era anställda i företaget är med i andra alumninätverk?  
Kan du tänka dig att alumninätverk kan vara en trend? 
-Kan det vara så att alumninätverk är bra för marknadsföringen av företaget och att det ”ser 
bra ut” men att det egentligen inte gynnar företaget mer än så?  
Förväntat utfall och har ni uppnått det?  
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