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Förord 

Kandidatuppsatsen ”Employer Branding i Kommunal Verksamhet” har genomförts under 

vårterminen 2015 vid Märlardalens Högskola i Eskilstuna på akademin för Ekonomi, Samhälle 

och Teknik. Detta som en avslutning på inriktningen Företagsekonomi som varit en del av 

Innovationsprogrammet MTO. 

Denna kandidatuppsats har möjliggjorts tack vare att flera personer, kommuner och företaget 

Universum Global som har ställt upp på intervjuer. Vi vill därför rikta vår tacksamhet till er 

samt vår handledare Magnus Linderström för stöttning och vägledning genom studien. 

Stort tack till er alla. 

Felix Andersson 

Daniel Isaksson 

Jelena Krunic 
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Frågeställningar: Vilka möjligheter och utmaningar är centrala för kommunal verksamhet i 

arbetet att skapa ett attraktivt Employer Brand?  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera vilka utmaningar kommunala verksamheter 

står inför när det kommer till att bygga ett attraktivare Employer Brand samt att bygga kunskap 

om Employer Branding i praktiken. 

  

Metod: I genomförandet av denna studie har kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 

med kommuner och specialister används för att svara på forskningsfrågan. Litteratur har sökts 

främst genom Mälardalens Högskolas biblioteksdatabaser Discovery och Emerald samt Google 

Scholar där sökord som Employer Branding, New Public Management och Talent Management 

har används. 

  

Slutsats: De största utmaningar som under studiens gång har upptäckts påverka kommunala 

verksamhetens arbetsgivarvarumärke i negativ riktning, är främst allmänhetens okunskap och 

de myter som finns om kommuner. För att effektivt kommunicera bör organisationen veta vem 

som är mottagaren, detta är en utmaning i en verksamhet som innefattar nästa alla demografiska 

aspekter. De bör därför försöka hitta gemensamma nämnare bland de personer som de vill 

attrahera, det behöver inte vara yrket utan värderingarna som är det centrala. Nästa utmaning 

som har identifierats är att skapa ett gemensamt lärande mellan kommunerna genom en 

gemensam medarbetarenkät. 
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Research questions: What challenges are central to municipal activities in the work to create 

an attractive Employer Brand? 

  

Purpose: The purpose of this study was to identify the challenges that municipal businesses 

are facing when it comes to building a more attractive Employer Brand and to build knowledge 

of Employer Branding in practice. 

  

Method: In the implementation of this study, qualititative method and semistructured 

interviews with municipalities and specialist was used to answer the research question. 

Litterature was sought mainly by Mälardalen University’ library databases; Discovery and 

Emerald as well as Google Scholar where keywords Employer Branding, New Public 

Management and Talent Management was used.   

  

Conclusion: The biggest challenges that was discovered to affect municipal operation’s 

Employer Brand in a negative direction, are mainly public ignorance and the myths from 

external factors. With effectively communication, the organization should know who the 

recipients are, which is a challenge in a business that include all demographic aspects. The 

organization should try to find a common ground among the people they want to attract, which 

has to show the central values of the organization. The other challenge that was identified is to 

create a shared learning between all municipalities trough a common employee.  
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1. Inledning 

 

I det här stycket presenteras introduktionen följt av bakgrunden av forskningsområdet och 

därefter presenteras problematisering och arbetets syfte. Vidare presenteras studiens 

forskningsfråga samt avgränsning och disposition. 

1.1 Introduktion 

En av HR-funktionens främsta arbetsuppgifter är att rekrytera och föra in människor i 

organisationen som har de färdigheter som efterfrågas idag och imorgon. Det handlar således 

om att attrahera potentiella arbetstagare, välja ut de bästa kandidaterna och sätta dem i arbete. 

Oavsett hur mycket resurser som finns i form av utbildning, kommunikation och motivation är 

det en komplicerad process att lyckas engagera omotiverad personal (Ulrich och Brockbank 

2011, s.111). För att städer och välfärden skall fungera på ett tillfredställande sätt krävs det att 

människor vill arbeta och engagera sig i kommunala verksamheter. I Eskilstuna kommun 

arbetar idag ca 8 500 människor inom 300 olika yrken, och är hela Södermanlands största 

arbetsgivare (Eskilstuna.se, 2015). Inom Stockholms stad arbetar det mer än 38 825 människor 

och varje år så rekryterar de ungefär 4 500 människor (Stockholm stad årsredovisning, 2013 

s.24). HR-strateger på Västerås stad, Stockholms stad och Eskilstuna kommun beskriver hur 

det finns yrken som de har svårt att rekrytera till och yrken där medarbetare inte stannar särskilt 

länge inom organisationen. Det har under senare år märkts i större utsträckning att det finns en 

arbetskraftsbrist i kombination med att många står utanför arbetsmarknaden. Karlsson (2015) 

beskriver att ungefär 20 procent av alla rekryteringsförsök misslyckas då arbetsgivare inte hittar 

kandidater som uppfyller de kunskaper eller kompetenser som efterfrågas (Ibid). Genom att 

skapa och bygga upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke kan kommunerna attrahera fler 

sökande till att vilja arbeta inom kommunen samt få människor i organisationen att vilja stanna 

kvar på arbetsplatsen. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en arbetsgivare och 

intresseorganisation som samtliga kommuner, landsting och regioner i Sverige är medlemmar 

i som bland annat hjälper kommuner med material och undersökningar för att stärka deras 

varumärken (skl.se, 2015). Kommuner har under de senaste åren tagit fram strategier för att 

konkurrera med företag om personal vilken i denna studie ses som en del av New Public 

Management trenden. De förändringar som sker och har skett inom offentliga verksamheter 
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under de senaste decennierna beskrivs ofta som ”new public management” där ”marknaden” 

och ”företagen” ses som förebilder för ledning av offentliga verksamheter. I och med detta har 

kundfokus även letat sig in i de offentliga verksamheter där de ser sin omgivning som kunder. 

Det har också skett förändringar i synen på konkurrens och kostnadseffektivitet där bland annat 

offentliga förhandlingar bidragit till stora besparingar (Almqvist och Wällstedt 2010 s.40). 

Bringselius (2015) beskriver New Public Management utifrån tre delar; det första handlar om 

tanken om att myndigheter efterliknar de privata företagen i sitt förhållningssätt och möjligheter 

till handlingsfrihet. Den andra handlar om konkurrensutsättning och avreglering och sist 

handlar det om ekonomisk återhållsamhet (Ibid s.2). Detta förhållningssätt kommer ligga som 

grund i studien då kommunala verksamheter kommer att jämföras utifrån teorier baserade på 

kommersiella bolag och företag.   

En Employer Brand Specialist (EBS) på företaget Universum Global beskriver Employer 

Branding som en del av Talent Management (Universum Intervju, 2015) som är det begrepp 

som används för att knyta rätt personer till företag eller organisationer. Först och främst handlar 

det om specifika talanger. Alla organisationer har olika typer av talanger och bara för att du är 

en talang i organisation A behöver du inte vara det i organisation B. Därför är det viktigt att 

rekryteringsprocessen går till på ett sådant sätt att personer med rätt kunskap och rätt 

förutsättningar anställs (Claussen, Grohsjean, Luger och Probst, 2013, s.236-238). När rätt 

personer väl är inne i organisationen krävs det tydliga strategier och program för att de ska få 

en chans att växa in i rollen och utvecklas, just karriärmöjligheter är något som får anställda att 

stanna länge på en arbetsplats (Karasar och Öztürk, 2014, s.111-113). Kan organisationer 

behålla sina anställda under en längre tid sparar de resurser genom färre rekryteringsprocesser. 

Även Joyce och Solcum (2012) beskriver vikten av möjlighet till karriärutveckling för att 

behålla talanger inom organisationen (Ibid s.183-185). Universums EBS (Universum Intervju, 

2015) framställde Employer Branding som kommunikation med medarbetare och potentiella 

medarbetare. Ett bra Employer Brand är inte bara en attraktiv organisation som arbetsplats, det 

är också hur väl det överensstämmer med verkligheten. Har arbetstagare för höga förväntningar 

på en arbetsplats och organisationen inte levererar vad de har förväntat sig kommer de snart 

välja att byta arbete, det gör det viktigt att kommunicera en bild som överensstämmer med 

verkligheten. Målsättningen är att rekrytera och behålla personal som vill utvecklas inom 

organisationen (Universum Intervju, 2015). Mitchell (2008) beskriver att alla organisationer 

har ett Employer Brand som är den uppfattning anställda och potentiella arbetstagare har om 

organisationen som arbetsplats (Ibid, s.128). 
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1.2 Bakgrund 

Den vetenskapliga artikeln “The Employer Brand” av Tim Ambler och Simon Barrow 

publicerades 1996 i ”The Journal of Brand Management” och sägs vara ursprunget till 

begreppet “Employer Brand” (Ambler och Barrow 1996, s.187). Där de undersökte hur det går 

att applicera marknadsföringstekniker på HR-avdelningens arbete. Detta med anledning av att 

det i allt större utsträckning uttalats att anställda är organisationens viktigaste resurser och att 

det är anställda som bygger relationer till kunderna. De beskriver Employer Brand som ett 

samlingsbegrepp för de funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som finns hos en 

organisation i förhållandet mellan anställda och potentiella arbetstagare (Ibid).  

 

“The 'Employer Brand' can be defined as 'the package of functional, economic and 

psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company'. 

The ongoing company employee relationship provides a series of exchanges of mutual benefit, 

and is an integral part of the company's total business network”  

(Ambler och Barrow 1996, s.187). 

 

Hedlund, Andersson och Rosén (2010) delar upp ett attraktivt arbete i tre steg där det handlar 

om att rekrytera, behålla och engagera sina medarbetare. Det första handlar om att någon ska 

vilja börja arbeta i organisationen, det andra om att de ska vilja stanna på sitt arbete och det 

sista att det ska känna sig engagerade i sitt arbete (Ibid, s.32). Organisationernas framgång anses 

av de flesta chefer ha en direkt påverkan av de anställdas förmåga till innovation, organisatorisk 

prestation och konkurrenskraft. Detta har gjort att organisationer idag fokuserar mer på 

personlig utveckling och human kapital (Bakker och Schaufeli 2008, s.147). Det viktigaste för 

att medarbetare ska prestera i enlighet med de förväntningar som finns i dagens moderna 

organisationer är engagemang (Hedlund, Andersson och Rosén 2010, s.32). Bakker och 

Schaufeli (2008) beskriver att det är viktigt att engagera sina medarbetare på ett djupare plan. 

Medarbetare som känner ett egenvärde till arbetsgivaren och dess framgång kommer inte bara 

känna sig engagerade i sina arbetsuppgifter. De kommer känna sig själsligt engagerade i hur 

det går för organisationen och engagera sig i arbetsuppgifter som ligger utanför deras 

rollbeskrivning (Ibid s.148).  
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1.3 Problemdiskussion och Nulägesbeskrivning 

Svenskt Näringsliv genomförde 2014 en rekryteringsenkät som visar att vart femte 

rekryteringsförsök misslyckas med anledning av att arbetsgivarna inte hittar kandidater som har 

de kompetenser som efterfrågas. Hälften av alla som genomfört rekryteringar under året svarar 

att de haft svårt att hitta kandidater med rätt erfarenhet och kompetens (Karlsson, 2014, s.17). 

65 procent av de som upplevt svårigheter i rekryteringsprocessen uppger att det dels berott på 

brist på rätt yrkeserfarenhet, 50 procent har upplevt att det är svårt att hitta kandidater med rätt 

utbildning och 41 procent har upplevt brist på arbetslivserfarenhet som en av anledningarna till 

att de misslyckats (Ibid s.20). Hedlund et al (2010, s.31) menar att organisationer är beroende 

av att kunna rekrytera och behålla kompetent personal för att överleva och kunna utvecklas 

(Ibid). Bakker och Schaufeli (2008, s.188-189) beskriver hur viktigt det är att få medarbetare 

att engagera sig i sitt arbete och den organisation som de arbetar för. Medarbetare som känner 

ett egenvärde i att prestera engagerar sig inte bara i det som står i deras rollbeskrivning, de tar 

ett ansvar över deras personliga utveckling och bidrar utanför rollbeskrivningen (Ibid, s.148). 

Ulrich och Brockbank (2011, s.111) förklarar hur viktigt det är att göra rätt rekrytering då det 

nästan är omöjligt att omvända omotiverade medarbetare, oavsett hur mycket resurser och 

utbildningar som läggs ner på dem (Ibid). Hedlund et al (2010, s.32) menar att den rådande och 

kommande arbetskraftsbristen är en av anledningarna till att organisationer idag aktivt måste 

arbeta för arbetsplatsens och organisationens attraktivitet. Det behöver öka kunskapen om vad 

deras nuvarande och potentiella medarbetare värderar högst vid valet av arbetsplats (Ibid). 

Karlsson (2014, s.23) beskriver i rekryteringsenkäten från Svenskt Näringsliv att de kanaler 

som arbetsgivare varit mest nöjda med vid rekrytering är informella kontakter och spontan 

ansökan (Ibid), vilket tyder på att det antingen varit när anställda rekommenderat någon eller 

när någon person själv sökt upp organisationen som de bästa rekryteringarna sker.  
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1.4 Problemformulering 

Som ovan beskrivits finns det idag en brist på arbetskraft med personer som har de kompetenser 

som arbetsgivare efterfrågar vilket hämmar utveckling och konkurrenskraft. Det gör att 

organisationer mer aktivt än tidigare måste arbeta för att attrahera potentiella medarbetare till 

att vilja söka arbete hos dem. Det finns också indikationer på att de bästa rekryteringarna sker 

genom rekommendationer eller när kandidater själva söker upp arbetsgivaren. Det handlar 

således om att kommunen får medarbetare att trivas och där genom skapa en vilja för att 

rekommendera sin arbetsplats, att få människor att själva söka upp arbetsplatsen och öka 

intresset för annonserade tjänster. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie var att identifiera vilka utmaningar som kommunala verksamheter står 

inför när det kommer till att bygga ett attraktivare Employer Brand samt att bygga kunskap om 

Employer Branding i praktiken.  

1.6 Frågeställning 

Vilka utmaningar är centrala för kommunal verksamhet i arbetet att skapa ett attraktivare 

Employer Brand? 

 

1.7 Avgränsning 

Denna studie avgränsades till att studera Eskilstuna kommun, Västerås stad och Stockholms 

stads strategiska arbete med deras arbetsgivarvarumärke genom intervjuer med HR-strateger 

på respektive kommun. Den avgränsas också genom syftet att identifiera vilka utmaningar som 

främst påverkar kommunernas arbetsgivarvarumärke.  
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1.8 Disposition  

Denna kandidatuppsats i Företagsekonomi har disponerats i följande ordning: 

 

Inledning där ämnet som är valt presenteras och en bakgrund till det. Även syfte, frågeställning 

och problematisering kring studien. 

Metod beskriver hur studien har genomförts med metodval, ansats och etik. 

Teorier som har hittats i böcker, vetenskapliga artiklar och tidigare forskning kring ämnet. 

Empirisk data där de olika intervjuerna presenteras utifrån vad som är relevant för studien. 

Analys av den utvalda empirin från intervjuerna samt kopplingar till teorin. 

Slutsats där forskningsfrågan presenteras utifrån studiens analys och förslag.  

Diskussion där kopplingar mellan teori och empiri diskuteras för att tydliggöra samband och 

lyfta utmaningar och möjligheter.  

Förslag på vidare studier läsaren ges en chans att bygga vidare på studien med förslag på 

ämnesområden. 

Källförteckning med samtliga referenser som tas upp i studien. 

1.9  Ordlista 

Employer Brand/Branding: Översätts till arbetsgivarvarumärke. Employer branding är 

arbetet med en långsiktig strategi för att hantera medvetenheten och uppfattningen om 

anställda, potentiella medarbetare och intressenter inom en viss organisation. Employer brand 

är själva varumärket som företaget har gentemot intern och extern verksamhet.  

Talent Management: Innebär strategin för att hantera den arbetskraft i en organisation som 

behövs för att möta de externa behoven. Talent management är vetskapen om att använda 

strategisk personalplannering för att förbättra organisationers mål.  I det innefattar även att 

rekrytera, behålla, utveckla och belöna.  

New Public Management: En ny ledarskapsstil där ”marknaden” och ”företagen” ses som 

förebilder för ledning av offentliga verksamheter 

HR-strateg: En anställd som arbetar strategiskt med kommunövergripande personalfrågor 

genom att styra, stödja och samordna förvaltningarnas HR-arbete inom kommunens riktlinjer. 

Universum Global: Ett globalt ledande företag inom Employer Branding som har funits i 30 

år. De hjälper företag att attrahera, rekrytera och behålla talanger och hjälper kunder att fatta 

rätt beslut för att nå sina mål. 

Brand: Översatt från varumärke 
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SKL: Svenska Kommuner och Landsting är en medlems- och arbetsgivarorganisation för 

Sveriges 290 kommuner och landsting.  

 

  



8 
 

2. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras arbetsprocessen under studien samt de metoder som använts 

tillsammans med motiveringar och kritik. Därefter presenteras tillvägagångssättet för de 

semistrukturerade intervjuerna som genomförts i denna studie. 

2.1 Val av metod 

Grunden i denna rapport är den empiri som samlats in via intervjuer med kommunala 

verksamheter och en Employer Branding specialist. Med denna utgångspunkt har rapporten då 

valt att använda sig av vad som mest liknar en induktiv ansats (Bryman 2011, s.340). Med hjälp 

av dessa intervjuer och en förstudie i en tidigare kurs kunde forskningsfrågan ringas in inom 

ämnet Employer Branding. Det ska dock sägas att denna induktiva studie har vissa inslag av en 

deduktiv ansats vilket i detta fall är den förstudie som genomförts. Intervjuguiden som 

utformades har finjusterats till de genomförda intervjuerna och tagits fram med hjälp av 

befintliga teorier.  

Till denna studie har vad Bryman (2011, s.341) kallar för en kvalitativ metod använts. Med 

denna metod läggs mycket fokus på att förstå hur verkligheten ser ut inom det område som har 

studerats. Den är mer ingående och specifik än vad den kvantitativa metoden är vilket passade 

bättre till denna studie. Med en kvalitativ metod ges ett stort utrymme att tolka verkligheten för 

att hitta olika intressanta områden (Bryman 2011, s.341) i detta fall inom Employer Branding. 

Med den metoden skapas en större förståelse kring hur de aktuella organisationerna och 

områdena egentligen fungerar vilket gör att det blir lättare att identifiera olika delar som är 

intressanta för studiens resultat.  
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2.2 Arbetsprocessen 

1. Förstudie där artiklar och litteratur har lästs igenom för att läsa på inom området och 

för att se hur andra har studerat liknande fenomen. 

2. Studerat de artiklar som samlats in för att se hur deras problem skulle kunna studeras 

ur andra perspektiv eller om det väcker frågor som anses obesvarade. 

3. Läst igenom examensarbeten inom Employer Branding för att se hur och vad tidigare 

författare studerat. 

4. Intervju med ”Employer Branding Specialist” för att öka kunskapen och skapa en 

insikt i hur organisationer arbetar med Employer Branding praktiskt.  

5. Genomgång av källförteckningen av de nyare artiklarna för att se vilka områden de 

relaterat till Employer Branding där vi bland annat upptäckte Talent Management och 

Work Place Branding samt andra områden som kan ses som en del av Employer 

Branding.  

6. Litteratur och artiklar valdes sedan efter relevans till syfte och frågeställning samt för 

att bygga förståelse för kommande resonemang.  

7. Operationalisering av artiklar både i syfte att hitta forskningsfrågor och problem samt 

för att bygga en intervjuguide till de kommande intervjuerna. 

8. Insamlingen av empirisk data delades upp i två syften där de inledande syftar till att 

bygga kunskap genom intervju med en specialist på området. De senare syftar till att 

undersöka hur kommunerna arbetar med Employer Branding och hur deras arbete 

skulle kunna utvecklas.  

9. När de semistrukturerade intervjuerna genomfördes och respondenterna berättade fritt 

om området, framkom nya områden som gjorde att mer sökning gjordes på tidigare 

artiklar och litteratur för att hitta kompletterande teorier. I detta steg började vi samla 

teorier om New Public Management och framtidens arbetskraft för att komplettera de 

kunskapsluckor som ansågs saknas.  

10. Arbetet har sedan kontinuerligt reviderats där teorier har kompletterats och tagits bort 

för att hitta och presentera de som har störst relevans till det presenterade resultatet. 
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2.3 Litteraturgenomgång 

Som grund för att genomföra denna litteraturgenomgång har Brymans (2011, s.112-113) 

rekommendationer används. Litteraturgenomgången och inläsning av litteratur är ett arbete som 

fortlöper under hela processen och teorier både tillkommer och tas bort efter relevans (Ibid). 

Inledningsvis studerades vad som redan är känt inom området och utgick från Ambler och 

Barrow (1996) som anses ha myntat begreppet Employer Branding för att sedan följa 

utvecklingen genom senare artiklar som refererat och byggt vidare på deras studie. Därefter 

lästes teorierna som var aktuella för vår studie, vilka metoder som andra använt och kritik som 

framkommit kring dessa. 

2.3.1 Elektroniska databaser och artiklar  

I sökandet av vetenskapliga artiklar i elektroniska databaser har Google Scholar, Mälardalens 

Högskolas biblioteksdatabaser och främst databaserna Emerald och Discovery använts för att 

hitta relevanta artiklar. Sökord som använts är bland annat: New public management, Employer 

Brand, Employer Branding, Talent Management, Knowledge Management, Work Place Brand 

och arbetsgivarvarumärke.  

2.3.2 Referenser 

I strävan efter primärkällor har referenslistorna på flertalet artiklar använts till att följa upp 

teorier till ursprungskällan. Detta för att undvika att feltolkningar och skapa en större förståelse 

för i vilken kontext som studien är genomförd. Det påverkar även reliabiliteten då det har 

undvikts att göra tolkningar av redan tolkat material.  

2.3.3 Tidigare kurslitteratur 

Tidigare kurslitteratur har används både i syfte att bidra med teorier och inspirera till sökord 

och referenser. Litteratur från Innovationsprogrammet 2012-2015 med inriktning 

företagsekonomi har använts samt litteratur från de kurser som lästs utanför programmet inom 

relevanta ämnen. En av författarna av studien har även använt litteratur från studier i USA på 

University of Central Florida inom HR och management.  
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2.4 Sekundär- och primärdata 

I denna rapport delas empirin upp i två kategorier där primärdata avser förstahandsdata som 

samlades in genom de ovanstående semistrukturerade intervjuerna. Sekundärdata avser empiri 

som samlades in genom årsredovisningar och tilldelat material som mottagits av 

respondenterna. I sekundärdata presenteras även offentlig information som finns att tillgå på de 

valda kommunernas hemsidor och andra hemsidor som SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting). Sekundärdata är den data som finns i empirin och refereras till kommunernas 

hemsidor eller andra elektroniska källor och primärdata refereras till respondenterna.  

2.4.1 Empiri - Semistrukturerade intervjuer  

För att genomföra de nedan presenterade intervjuerna har en intervjuguide tagits fram där ett 

antal teman har diskuterats med respondenterna. I intervjun med Universum Global användes 

intervjuguiden i Bilaga 2 och för resterande intervjuer, Bilaga 1. För att skapa en personlig 

känsla för deras organisation och hur de arbetar har intervjuerna genomförts på plats hos 

kommunerna och Universum Global. 

Teman som återfinns i intervjuguiden är bland annat: 

 Employer Branding som begrepp  

 Rekrytera 

 Behålla 

 Engagera 

2.4.2 Empiri - Sekundärdata 

Empirisk data som presenteras som sekundärdata har främst inhämtats från respektive 

kommuns hemsida och därigenom även deras årsredovisning. I samband med intervjuer har det 

tilldelats broschyrer från bland annat SKL samt material som kommunerna använder i sitt 

arbete. Data som de valda kommunerna, Universum Global och SKL publicerat offentligt och 

som bedöms som relevant för studien presenteras som sekundärdata. Delar av denna data har 

legat som grund för intervjuguiden där bland annat sjukfrånvaro och medarbetarenkäter tagits 

in.  
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2.5 Operationaliseringsmodell 

Tema för 

intervju 

Teori Begrepp 

Rekrytering HR, talent management, generationer, 

kommunikationskanal. 

Talangpooler, samarbeten, 

högskolor, skräddarsy, 

ambassadörer. 

Behålla Kunskap om medarbetares värderingar, 

arbetsmiljö.   

Strategier, karriärmöjligheter, 

samhällsansvar.   

Engagera Hjärta och förtroende, motivation och 

engagemang. 

Belöningar, arbetsplatsen, 

företagskultur, normer.  

Uppföljning Attraktion, Vad som är sant, 

Trovärdighet, Hållbarhet, 

Särskiljande (Respondent 1 2015) 

Medarbetare, internt, externt, 

mätinstrument, mäta rätt.    

Sjukfrånvaro Egen, baserad på årsredovisningarnas 

skillnader mellan kommuner. 

 

Talanger Karasar och Öztürk (2014) om trainee 

och utvecklingsprogram för att stimulera 

talanger 

Strategi, behålla, engagera, 

program. 

Employer 

Brand 

Definiera begreppet utifrån Ambler och 

barrow (1996) 

Ekonomiska, funktionella och 

psykologiska fördelar.  
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2.6 Tillvägagångssätt 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med fem stycken respondenter med 

syfte att svara på forskningsfrågan. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med HR-

strateger på Eskilstuna kommun, Västerås stad och Stockholms stad. Detta för att ta reda på vad 

kommuner i Mälardalsregionen har för utmaningar när det kommer till att rekrytera, behålla 

och engagera medarbetare. Samtliga intervjuer med kommunerna gjordes efter en intervju med 

en Employer Brand Specialist på Universum Global som dagligen arbetar med att mäta och 

utveckla organisationers Employer Brand. Då det var okänt vilka utmaningar som kommunerna 

stod inför valdes vad Bryman (2009, s.415) kallar för semistrukturerade intervjuer. Denna 

metod ger både forskaren och respondenten frihet i utformandet av frågor och möjlighet att 

ställa följdfrågor om det som kommer fram i intervjun (Ibid). I detta fall ämnades 

utvecklingsområden att identifieras för att hitta följdfrågor och se problematiken bakom 

kommunernas utmaningar. Respondenter har valts efter befattning inom de aktuella 

kommunerna. Intervjuerna genomfördes med HR-strateger som ansvarar för strategin bakom 

kommunernas Employer Brand. Universum Global valdes av anledning av att de gör mätningar 

av företags och organisationers Employer Brand samt att deras mätningar används av 

kommunerna för att följa upp deras Employer Brand. Kommunerna valdes utifrån geografisk 

närhet av ekonomiska och tidsmässiga skäl, det fanns även ett bortfall där tre kommuner 

tackade nej till att delta i studien.  

2.6.1 Intervju Universum Global - Employer Branding Specialist 

Detta var den första intervjun som genomfördes i denna studie och syftade till att bygga upp en 

kunskap och förståelse för hur det går att studera ämnet. Personen valdes då den arbetar som 

Employer Branding Specialist på Universum Global som är kända för deras mätningar av 

arbetsgivares Employer Brand. Gruppen åkte till Stockholm och träffade Respondent 1 (2015) 

på dennes kontor och genomförde en intervju på cirka 45 minuter. Intervjun skedde i ett 

konferensrum och inleddes med en presentation av samtliga personer för att sedan starta 

inspelningen innan respondenten presenterade sig själv. Det framkom förutom det inspelade 

materialet en del tips och råd efter att inspelning stoppats vilket skrevs ner på papper. 

Respondent 1 (2015) använde en tavla att rita modeller på för att förklara och förtydliga vilka 

parametrar de använder för att genomföra mätningar av Employer Branding vilka 

dokumenterades genom fotografi och avritningar.  
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2.6.2 Intervju med Respondent på Västerås stad 

Intervjun med Respondent 2 (2015) genomfördes på Stadshuset i Västerås på respondentens 

kontor. Respondenten informerade om andra pågående studier kring Employer Branding hos 

Västerås stad och syftet med dessa, innan inspelningen startade. Respondentens namn har tagits 

bort men samtidigt har både befattning och kommun nämnts vilket gör att respondenten blir 

anonym men samtidigt är det inte omöjlig att ta reda på vem personen är. Detta då personens 

titel är av relevans för studien. Respondenten arbetar som HR-strateg vilket gör att studiens 

empiriska data kommer byggas utifrån arbetet med strategier inom det området. 

2.6.3 Intervju med Respondent på Eskilstuna kommun 

Intervjun med HR-strateg - Respondent 3 (2015) genomfördes på respondentens kontor i 

Stadshuset i Eskilstuna och varade i ungefär 60 minuter. Innan intervjun gavs kort visning av 

Stadshuset och dess utställning “Eskilstuna Evolution” som är kommunens nya satsning på 

Eskilstunas utveckling. Eskilstuna Evolution är något som ska genomsyra deras arbete inom 

alla områden från miljö, arbete till hela staden. Samtalet inleddes med de etiska aspekter som 

kommer följas i studien. Respondenten informerades om vad syftet var med studien, hur 

materialet kommer att användas, hur deras identitet kommer hanteras i uppsatsen och att 

intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Respondent 3 (2015) uttalade tydligt att 

inspelningen skulle raderas efter transkriberingen för att den inte skulle hamna i det offentliga. 

Samma etiska aspekter som i ovanstående intervju presenterades för att respondenten skulle 

känna sig säker på hur materialet skulle användas och till vilket syfte.   

 

2.6.4 Intervju med Respondent på Stockholms stad 

Intervjun med Respondent 4 och 5, även dem HR-strateger, hölls på Stockholm stads kontor på 

Hantverkargatan i Stockholm, bredvid Stadshuset. Mötet började med ett allmänt samtal för att 

de båda parterna skulle lära känna varandra. När sedan själva intervjun startades informerades 

respondenterna om de etiska aspekterna och sedan inleddes intervjun.  
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2.7 Etik 

I denna studie har Langemars (2008) etiska aspekter följts för att genomföra en etisk korrekt 

studie mot de kommuner som kontaktades. Detta för att ge en tydlig bild över hur materialet 

som samlades in från kommunen valdes att hanteras. Nedan följer några delar som valdes att 

lyftas för respondenterna. I denna typ av forskning som skedde i kandidatuppsatsen fanns en 

rad skyldigheter mot de som deltog i studien och deras rättigheter.  

2.7.1 Deltagaretik 

Langemar (2008) beskriver att det finns riktlinjer som ska följas under en forskning. I denna 

studie lades fokus på två olika krav - forskningskravet och individskyddskravet. Inom ramen 

för forskningskravet ska det som undersöks i den aktuella studien vara någonting som är till 

nytta för samhället och allmänheten. Detta innebär att när denna studie presenteras ska det ha 

genomförts en forskning som anses nyttig. Det andra är individsskyddskravet och har fyra delar 

som är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Med individskyddskravet ska 

ingen person skadas varken fysiskt eller psykiskt. Detta innebär även forskningen inte ska 

inkräkta på individens privatliv (Langemar 2008, s.147). 

 

Informationskravet - Detta innebär att de som ansvarar för studien hela tiden ska vara tydliga 

med information till olika deltagare eller respondenter om vad syftet till den aktuella studien 

är. Det måste även finnas plats för information om vissa delar som eventuellt kan uppfattas 

negativt och göra att en viss respondent inte vill medverka i studien eller bara vill delta på en 

viss del (Langemar, 2008, s.148).  

 

Samtyckeskravet - Samtliga respondenter och deltagare ska frivilligt medverka i den aktuella 

studien och ingenting ska vara under tvång. Detta innebär att informationskravet måste vara väl 

fungerande för att det ska finnas en chans att samtycka (Langemar 2008, s.149). 

 

Konfidentialitetskravet - De som ansvarar för studien måste behandla det material som kommer 

in konfidentiellt. Alla uppgifter om den aktuella respondenten ska om inte annat anges hållas 

borta från rapporten. Det ska alltså inte finnas någon information om personen i rapporten, inga 

namn eller andra former av uppgifter som kan knytas till en viss person om inte annat godkänts 

av respondenten. Behöver det av någon anledning vara med ska den typen av uppgifter kodas 

och vara inkognito. Det ska heller inte vara möjligt att med hjälp av svaren kunna koppla 
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informationen tillbaka till någon speciell person (Langemar, 2008, s.151). Detta med undantag 

av Universum som har godkänt att företagsnamnet används. 

 

Nyttjandekravet - Den empiri som samlas in under studien får endast brukas med ett tydligt 

forskningssyfte. Ska den användas till andra sammanhang måste det ske med respondentens 

godkännande (Langemar, s.152). Respondenterna har fått tillgång till information om hur 

materialet kommer nyttjas innan intervjuerna med dessa punkter och att inspelningen endast 

kommer användas i forskningssyfte. Dessa punkter har även används för att skapa en trygghet 

för respondenterna med förhoppningen att de ska våga prata mer öppet och personligt om ämnet 

och deras arbete.  

2.7.2 Inomvetenskaplig etik  

Denna etik syftar till de som genomfört studien då det finns vissa etiska aspekter som ska följas 

under arbetets gång. De som ansvarar för studien ska vara professionella, ärliga och objektiva. 

Under inga omständigheter får det förekomma plagiat eller att empirin och resultatet 

skräddarsys och förändras för att det ska bli bättre eller sämre. Ingenting får förvrängas och allt 

ska hanteras vördnadsfullt. Teori ska hela tiden refereras konsekvent och på bästa möjliga vis 

för att kunna ge framtida forskare en chans att ta del av studien och eventuellt ta vid där denna 

rapport slutar (Langemar 2008, s.153).   

2.8 Metoddiskussion och källkritik 

Nedanstående rubriker kommer systematiskt gå igenom den kritik som riktas mot de metodval 

som genomförts samt hur studien har sett ut för att minska den negativa påverkan av metod 

valen.  

2.8.1 Kvalitativ metod 

För att undvika kritik mot val av metod har åtgärder gjorts för att motverkar dess påverkan på 

resultatet. För att undvika att den blir för subjektiv (Bryman 2011, s.368) genomfördes en 

intervju med en person som arbetar som “Employer Branding Specialist” och har tio års 

erfarenhet från att studera ämnet. Sedan studerades hur andra forskare ser på Employer 

Branding. I frågan om reliabilitet och struktur dokumenterades studien och processen i en 

dagbok som dagligen beskrev studiens process. För att undvika att den skulle bli för 

kontextberoende genomfördes intervjuer med flera kommuner. Employer Branding har där 
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genom studerats i olika kontexter för att öka bredden i studien. Det finns också kritik riktad till 

att resultaten påverkas av respondenternas egna värderingar, för att undvika detta har vi 

genomfört intervjuer på tre olika kommuner och endast tagit med det som framkommit hos 

minst två respondenter.  

2.8.2 Semistrukturerad intervju 

Bryman och Bell (2011, s.475-482) beskriver att semistrukturerade intervjuer av vissa anses 

vara för informell och på grund av att den inte är strukturerad finns det risker som att vissa 

saker försvinner i periferin. I detta fall finns det en önskan att ge frihet till respondenterna att 

berätta deras syn på vad som är viktigast när de arbetar med Employer Branding. Syftet med 

denna studie är dels att identifiera möjligheter och utmaningar för att skapa en bred kunskap 

om hur organisationer och arbetsgivare ser på och arbetar med Employer Branding inom 

kommunal verksamhet. Vilket grundar valet av metod då studien på förhand inte vet vilka 

utmaningar och problem som kommunerna ser som centrala. Det sågs även som viktigt att ha 

möjligheten att ställa följdfrågor kring områden som kom upp under intervjun. För att undvika 

att saker faller bort har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats med syfte att både kunna 

gå tillbaka och koda empirin samt i efterhand kunna kontrollera att inget tagits ur dess 

sammanhang.  
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2.8.3 Narrativ litteraturgenomgång 

Till denna studie valdes det att göra en narrativ litteraturgenomgång istället för en systematisk. 

Med denna metod av litteraturgenomgång är det enklare att kunna hantera olika former av 

förändringar som kan ske under arbetets gång. Den narrativa litteraturgenomgången passar även 

bra ihop med den kvalitativa metoden, vilket gör att den kombinationen kändes mest relevant 

för denna studie. Den systematiska litteraturgenomgången är mer specifik, tydlig och inte lika 

bred som den narrativa (Bryman och Bell, 2011, s.121).  Det finns givetvis både för- och 

nackdelar med båda dessa litteraturgenomgångar. Dock var det viktigt för studien att ha ett brett 

förhållningssätt till litteraturen vilket gjorde att valet i slutändan blev ganska lätt. För att lyckas 

behövdes det finnas en möjlighet till att göra egna tolkningar av litteraturen och vara förbereda 

på förändringar vilket den narrativa gör på ett bättre sätt. 

2.8.4 Trovärdighet och autencitet 

För att en forskning av det här slaget ska anses vara det som beskrevs ovan, nämligen 

samhällsnyttig behövdes en hög grad av trovärdighet. Denna studie använder sig av en 

kvalitativ metod och enligt Bryman och Bell (2011, s. 402) finns det då vissa parametrar att ta 

hänsyn till när trovärdigheten ska granskas i rapporten. Dessa fyra punkter som är av högsta 

vikt är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Ibid, s.403). 

Tillförlitlighet - Kan även beskrivas som den interna validiteten i arbetet när en kvalitativ 

forskning ska granskas och/eller analyseras. De olika teorierna och empirin som kommer fram 

under arbetets gång ska vara relevanta och nära sammankopplade i beskrivningen (Ibid, s.402-

403).  

Överförbarhet – Med detta menas att det som kommer fram i den här studien ska kunna föras 

över till andra ämnesområden. Andra forskare ska kunna använda studiens resultat i arbeten 

som inte behöver vara direkt kopplat till kommunal verksamhet. Resultatet ska kunna föras 

över till andra kontexter (Ibid, s.402-403). 

Pålitlighet - För att skapa en pålitlighet till arbetet ska samtliga författare vara överens om vad 

resultatet har blivit. Det ska även gå att kunna göra en kopia av detta arbete om någon annan 

går till väga på samma sätt. Att kunna göra en replik är något som ökar pålitligheten (Ibid, 

s.402-403).    

Konfirmering - Detta handlar om att det ska ha funnits en tydlighet och objektivitet under hela 

arbetsprocessen (Ibid, s.402-403). 
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3. Teori och begrepp 

 

Under detta kapitel redogörs teoretiska utgångspunkter som har grundat studiens analys. 

Relevant tidigare forskning inom området presenteras genomgående.  

3.1 Talent Management 

Inom Talent Management är det viktigt att ha en affärsidé som håller och att de ekonomiska 

förutsättningarna finns för att en organisation ska lyckas. Samtidigt som en av de viktigaste 

faktorerna som ofta glöms bort är personalen vilket behövs för att möta de externa behoven. 

Det är den mänskliga faktorn som utför arbetet vilket blir en konkurrensfördel i jämförelse med 

andra konkurrenter på samma marknad. En klassisk klyscha som används i många sammanhang 

men kanske främst i företagsvärlden är våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. (Joyce och 

Solcum, 2012, s.183) Trots de orden finns det mycket att göra när det gäller rekrytering för att 

få in nya medarbetare men även förädlingen av de som redan finns i organisationen (Joyce och 

Solcum, 2012, s.183-185). För att då få in dessa personer med rätt kunskap krävs en noggrann 

och väl genomarbetad rekryteringsprocess. Sökandet efter talanger och hur de ska komma in i 

arbetet vid rätt tidpunkt och på rätt ställe kan olika rekryteringsgrupper som specialiserar sig på 

just rekrytering användas. “Talangpooler” som det kallas kan vara ett bra stöd för 

organisationens vardagliga HR-grupper som jobbar med rekrytering (Claussen, Grohsjean, 

Luger och Probst, 2013, s.236-238). Det kan vara människor som redan sitter på HR-

avdelningen men även nischat in sig mot just talanger. Det kan även vara medarbetare som är 

ute i organisationen och jobbar. Talent Management ska vara det som skapar en organisations 

framtida nyckelpersoner i form av ledare, experter och liknande viktiga poster. Därför bör det 

läggas en stor vikt på just detta och att de personer som arbetar i Talangpoolen ska vara experter 

på sitt område, det måste även finnas en bra ledning för den här processen (Claussen, Grohsjean, 

Luger och Probst, 2013, s.236-238). Hur organisationen arbetar med Talent Management och 

rekryteringsprocessen är något som är individuellt för varje enskild organisation. Därför bör det 

läggas tid, energi och resurser på att få fram det som passar bäst för den aktuella organisationen. 

Ett sätt att effektivisera och rekrytera de bästa talangerna kan vara att flera olika organisationer 

samarbetar (Chabault, Hulin och Soparnot, 2012, s.327-330). Skulle detta anammas är det dock 

viktigt att olika former av avtal tas fram mellan parterna så de vet vem som sedan har tillgång 

till talangerna (Chabault, Hulin och Soparnot, 2012, s.327-330). Ruch (2000, s.40) menar att 
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företag som Coca Cola och Microsoft har lyckats att överföra sitt varumärkeskapital i sin 

rekrytering och retention till de bästa möjliga anställda på marknaden. Det har i sin tur gett 

företagen en enorm fördel då de har genererat de bästa idéerna vilket genererats av de bästa 

anställda (Ibid). 

3.2 Framtidens arbetskraft 

Generation Baby Boomers, eller efterkrigsgenerationen som den också kallas, ett stort antal 40- 

och 50-talister som nu och inom de kommande 10 åren i pension. Det kommer att förändra och 

påverka den svenska arbetsmarknaden då det blir en stor omsättning av personal. Deras tjänster 

kommer framförallt att ersättas med personer födda mellan 1970-1980, också kallad Generation 

X samt Generation Y som benämner personer födda mellan 1980-2000, som nu är startar sin 

karriär (Reisenwitz och Ivyer, 2009, s.92). Reisenwitz och Ivyer (2009, s.91-92) beskriver att 

demografer kan gruppera en stor del av människor födda under samma tidsresa då de ofta delar 

kulturella, politiska och ekonomiska värderingar samt har liknande synsätt och värderingar 

(Ibid). För att de under sin uppväxt upplevde vissa gemensamma händelser som kan ha format 

de som personer. Generation Y är precis som Generation X också tekniskt kunniga men är den 

första generationen som har använt email, internet, mobiltelefoner och sms sedan barndomen. 

Det har gjort att deras inlärningskurva är kortare då de använder sig av verktyg som ovan nämnt. 

Generation Y är den första generationen där internetkonsumtionen överstiger tv-konsumtionen. 

(Ibid) 
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3.3 Employer Branding 

Employer Branding har fått mycket uppmärksamhet i yrkesvärlden men inte lika mycket i den 

akademiska världen, mycket för att teorin om Employer Branding fortfarande är relativt ny som 

begrepp och inte tillräckligt beprövad inom forskningen (Backhaus och Tikoo, 2004, s.503). 

Teorin bygger idag på att mänskliga resurser ger ett värde i organisationer och genom att 

investera i sina mänskliga resurser, kan deras prestationer förbättras (Backhaus och Tikoo 2004, 

s.503). De menar också att det är de anställda i en organisation som kan ge ett försprång bland 

andra konkurrenter, utöver ekonomiska fördelar (Ibid, s.500-504).  

 

Employer Brand is..”A targeted long-term strategy to manage awareness and perceptions of 

employees, potential employees, and related stakeholders with regards to a particular 

organization”(Backhaus och Tikoo, 2004, s. 502) 

 

Employer Branding är ett relativt nytt begrepp som myntades under sent 1990-tal och använder 

ett liknande tillvägagångssätt som när det gäller positionering av en organisations tjänster och 

produkter, som i marknadsföring (Love och Singh, 2011, s.1). Där beskrivs begreppet Brand 

(varumärke) som ett rykte kopplat till vad varje individ tänker och tror om en specifik tjänst 

eller en produkt (Ibid). Backhaus och Tikoo (2004, s.502) beskriver också ett Brand som ett 

namn, en term, en signatur, design eller en kombination av samtliga som identifierar en tjänst 

eller produkt och skiljer sig från sina konkurrenter. Ett varumärke användes förr som att 

identifiera en produkt men har under de senaste åren använts av både organisationer, personer 

och platser (Ibid). Organisationer kan använda sitt Employer Brand för att attrahera nya rekryter 

och se till att nuvarande anställda är engagerade i organisationens strategi, det etablerar även 

identiteten av en organisation som arbetsgivare (Backhaus och Tikoo, 2004, s.501). 

Organisationens varumärke är i grunden ett löfte om prestation och engagemang av 

organisationen som i sin tur förstärks, förminskas eller förändras av vad folk tänker och tror om 

den (Ibid). Love och Singh (2011, s.1) menar att du skapar dig ett Employer Brand genom att 

sätta ihop organisationens Human Resource strategier och metoder med varumärkesstrategier. 

Med ett starkt Employer Brand får organisationen en chans att utmärka sig från konkurrenter 

genom att skapa en identitet som uppskattas som önskvärt av de anställda och allmänheten 

(Ibid). Barrow och Mosley (2005, Preface) menar dock att Employer Branding som begrepp 

allt för ofta blir begränsat då det används som rekryteringsreklam eller interna 

kommunikationskampanjer där arbetsgivaren kan dra nytta av fördelarna som ”ett bra ställe att 
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arbeta på”. Däremot saknar dessa perspektiv en innebörd om det inte finns nuvarande och 

blivande personal som kan intyga att det är en bra arbetsplats (Ibid). Sättet nuvarande personal 

talar om arbetsplatsen är också något som formar organisationens Employer Brand då det blir 

en beskrivning av nästan allt som har en tydlig identitet och ett rykte, oavsett om det är positivt 

eller negativt (Barrow och Mosley, 2005, s. 56). Precis som Love och Singh (2011) så menar 

Barrow och Mosley (2005)  att det finns mycket bra kunskap att ta från 

marknadsföringsbranschen, då de ligger så pass nära varandra. Med bra marknadsföring så 

menar de att Employer Branding är en grundläggande inställning till hur du ska leda dina 

anställda, hålla de involverade och hur du ska lyssna på dem. De menar också att detta inte är 

en övergående fas utan något som kommer att finnas kvar på obestämd tid (Ibid).  Love och 

Singh (2011) bekräftar att Employer Branding har växt över de senaste åren och har blivit en 

stor betydelse för många chefer.  Mycket för att Employer Brand leder till positiva 

organisatoriska resultat (Ibid). 

 

Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015) beskriver Employer Branding som en del av och nära 

sammankopplat med Talent Management där det handlar om att attrahera och behålla de bästa 

medarbetarna. De beskriver sju kategorier som de anser är de viktigaste i arbetet med att bygga 

upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke (Ibid). Universums Employer Branding Specialist 

(Intervju, 2015) beskriver att Talent Management är målsättningen och Employer Branding är 

en del i det arbetet.  

 

  Figur 1– Egenmodifierad från (Narasimha-Vemkatesh och Geetha, 2015 s.221) 
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3.3.1 Effektiv rekryteringsstrategi  

Varje organisation bör utforma en effektiv rekryteringsstrategi som innefattar hur de skall 

bedöma kandidater utifrån motivation och beteenden. Det är viktigt att vid varje möte med en 

kandidat föra en talan om organisationens värderingar och Employer Brand. Oavsett om mötet 

leder till en anställning eller inte kommer de ha kvar och berätta för andra om sin upplevelse av 

organisationen. Har de en bra bild av arbetsgivaren kommer denna att spridas via “mun till 

mun”, därför bör varje möte med en extern part ses som en möjlighet att marknadsföra och visa 

upp en positiv bild av organisationen. (Narasimha-Venkatesh och Geetha 2015, s.220) 

Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015, s.221) beskriver även att ett bra Employer Brand 

slutligen leder till lägre kostnader för rekryteringsprocesser och medför att medarbetare både 

stannar inom organisationen och engagera sig i sitt arbete och arbetsgivaren (Ibid).  

 

3.3.2 Vinna hjärta och förtroende 

Ser arbetsgivaren till att de anställda är nöjda med sin tillvaro och stimuleras genom 

utvecklings- och karriärmöjligheter kommer de att berätta för andra om hur bra det är på deras 

arbetsplats. Det gör att medarbetare fungerar som ambassadörer som marknadsför sin 

arbetsplats i positiv och negativ bemärkelse. (Narasimha-Venkatesh och Geetha 2015, s.220) 

Bakker och Schaufeli (2008) och Hedlund, Andersson och Rosén (2010) beskriver båda hur 

engagemang och hjärta för organisationen leder till att medarbetare anstränger sig och bidrar 

utanför deras rollbeskrivning. Det är något som påverkar både prestation och konkurrenskraften 

(Ibid). En studie visar däremot att Generation Y i arbetslivet är inriktade på praktiska frågor 

som lön, pensionsförmåner och trygghet på arbetsplatsen och i karriären (Focused on the future, 

refererad i Reisenwitz och Ivyer 2009, s.93). Samtidigt säger en annan studie att de är flexibla 

med en positiv attityd och jobbar bra i team (How Millenial Staff, refererad i Reisenwitz och 

Ivyer 2009, s.93). Generation Y är lojala mot sin arbetsplats men endast om de kan balansera 

privatlivet med sitt arbete. Om en arbetsplats, likt kommunen, har många Baby Boomers som 

går i pension och tjänsterna tas över av Generation X och Y, så behöver arbetsmarknaden ändras 

för att kunna attrahera och behålla medarbetarna. Både Generation X och Y är mindre lojala 

mot ett varumärke än generationen Baby Boombers, vilket kan bero på att de under sin uppväxt 

blev utsatta för att olika kända varumärken hela tiden blev utmanade av andra kampanjer. Enligt 

Reisenwitz och Ivyer (2009, s.92) har det gjort att de kan vara helt lojala till ett varumärke om 

de litar på det, men den lojaliteten håller endast i sex till åtta månader.   
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Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015, s.220) beskriver att det oftast är den missnöjde 

medarbetaren som delar sitt budskap i sociala medier. Detta medför att det blir viktigt att ha en 

strategi för hur organisationen möter kritik och kommunicerar en positiv bild genom sociala 

medier (Ibid).  

 

3.3.4 Employer Brand och varumärke 

Organisationens arbetsgivarvarumärke och kundvarumärke bör bygga på samma ideologiska 

grund och tas fram tillsammans. Detta för att de ska stärka varandra istället för att skapa en 

förvirring och bidra till en otydlig bild av vad organisationen står för (Narasimha-Venkatesh 

och Geetha 2015, s.220). Ruch (2000, s.40) menade redan 2000 att vårt samhälle är konstruerat 

runt principer kring den fria marknadsplatsen, alltså att samhället har en kultur som drivs av 

varumärken. Varumärket är valutan för bilarna vi kör, kläderna vi har på oss eller vilket 

flygbolag vi väljer. Rices och Trout (Refererad i Ruch, 2000, s.40) beskriver uppfattningen om 

att en produkt eller tjänst i marknadsföringsmixen är det “enskilt viktigaste beslutet i 

marknadsföringen”. (Ruch 2000, s.40) ställer sig frågan: ”Om namnet har den största 

betydelsen, vad betyder då ditt företagsnamn för dina kunder, som är de viktigaste åskådarna 

ett företag har?” För ett medvetet företag eller organisation som vill nå framgång är det viktigt 

att redan tidigt ha ett namn som förknippas externt med det organisationen vill förmedla (Ibid). 

3.3.5 Organisationskultur och värderingar 

Organisationer bör tydligt både internt och externt kommunicera värderingar och eventuella 

välgörenhetsuppdrag eller ståndpunkter (Narasimha-Venkatesh och Geetha 2015, s.221). 

Shahzad, Luqman, Khan och Shabbir (2012, s.976) beskriver att organisationskultur är det 

kollektiva tänkande som särskiljer två grupper, som gör skillnad mellan “oss” på den här 

arbetsplatsen och dem på den andra. Organisationskultur är svårdefinierat men påverkar 

beteenden, sociala normer och kommunikationen inom organisationen (Ibid). Organisationer 

måste vara medvetna om egenskaperna hos deras inkommande rekryter för att på så sätt få dem 

att bättre möta organisationens syften och mål (Reisenwitz och Ivyer, 2009, s.91) Ett sätt att 

göra det på är att jämföra deras egenskaper med den föregående generationen, som är på väg ut 

ur organisationen för att då kunna uppfylla och attrahera deras behov på ett bättre sätt (Ibid, 

s.91).  
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Litteratur inom Human Resource beskriver Employer Branding som en tre-stegsprocess.  I det 

första steget utvecklar organisationen en värdegrund som ska genomsyra hela organisationen. 

Genom att använda bland annat organisationens kultur, ledarstil, nuvarande kompetenser som 

de anställda besitter samt den bilden som samhället redan har av organisationen som 

arbetsgivare, kan de utveckla ett koncept som beskriver det de kan erbjuda sina blivande och 

nuvarande anställda (Backhaus och Tikoo 2004, s.502). Det ska representera allt som 

organisationen står för och ge en övergripande bild. (Ibid). Steg två handlar om extern 

marknadsföring och där utvecklar organisationen sin värdegrund så att den ska rikta in sig till 

blivande anställda, rekryteringsfirmor och liknande. Extern marknadsföring är i det här fallet, 

till skillnad från andra fall, inte endast till för att rikta in sig mot sin målgrupp utan ska också 

användas för att stötta produkten eller organisationens varumärke (Ibid). Det tredje och sista 

steget i hur arbetsgivare skapar sitt Employer Brand är den interna marknadsföringen. Den 

delen är viktig då det bär på alla ”löften” som de attraherade nyanställda har blivit lovade är 

kulturen i organisationen. Målet med den interna marknadsföringen är att utveckla en stark 

arbetsgrupp som tillsammans är beredda att arbeta mot alla mål som organisationen har satt upp 

(Ibid). Bodin Danielsson (2014, s.26-27) beskriver hur viktigt det är att tänka 

varumärkesbyggande redan vid utformning av kontoret.  Kontorets utformning påverkar allt 

från normer, beteenden och de anställdas identitet gentemot organisationen. Genom att bygga 

en stark identitet som genomsyrar hela byggnaden höjs barriärerna för att lämna organisationen 

då de anställda får en personlig relation till organisationen (Ibid). Bodin Danielson siar att 

framtidens kontor i större utsträckning kommer utformas efter mjuka värden som främjar 

stimulans och kreativitet (Ibid, s.92-92). 

3.3.6 Balans i livet 

Det finns många olika sätt att skapa balans i livet för medarbetarna som påvisar att arbetsgivaren 

bryr sig om sina anställda. Det kan handla om att sponsra gymkort, inrätta en kafeteria på 

arbetsplatsen eller egen träningslokal. Genom att ge anställda möjlighet att själva styra över 

deras schema kan det skapa en positiv påverkan på deras privatliv vilket bidrar till balans i livet 

(Narasimha-Venkatesh och Geetha 2015, s.221). Reisenwitz och Ivyer (2009) beskriver 

Generation X som entreprenörer i själen, de värdesätter personlig utveckling och kulturell, 

global mångfald i organisationen, målinriktade som vill göra inverkan på organisationens 

visioner och mål. Beutell och Wittig Bergman (Refererad i Reinsenwitz och Ivyer 2009, s.92) 

tillägger att de också värdesätter sitt privatliv och försöker balansera det med arbetslivet bland 

annat genom att vilja arbeta hemifrån eller ha kortare arbetsveckor.  I sitt arbete så letar de efter 
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ett snabbspår i karriären, en varierande miljö och unika arbetsmöjligheter och byter därför jobb 

varje två till fyra år om de känner sig understimulerade. 

3.3.7 Karriärutveckling 

Karriärsutvecklingsmöjligheter bidrar till att anställda vill stanna kvar och utvecklas inom 

organisationen samtidigt som det är lockande för potentiella medarbetare att söka sig till 

arbetsgivaren (Narasimha-Venkatesh och Geetha 2015, s.221). Kaufmann och Kaufmann 

(2010, s.156) beskriver hur motivationsstudier ofta ger generella svar där exempelvis variation 

i arbetet ofta lyfts som en av de viktigaste faktorerna. De lyfter dock att detta ofta är individuella 

uppfattningar där en person kan uppleva sitt arbete som varierande, utmanande och utvecklande 

samtidigt som en annan person med exakt samma arbete upplever det som monotont och tråkigt. 

De beskriver tre områden som de anser är viktiga grundstenar vid motivationsarbete där 

förväntan, prestation och belöningar är det centrala inom kognitiv motivationsteori (Ibid). 

Hamrefors (2009, s.83-84) beskriver i sin teori om FLOW-channel att medarbetare arbetar mest 

effektivt och känner sig mest motiverade när det finns balans mellan upplevd förmåga och 

upplevda krav. Medarbetare som känner att kravet överstiger förmågan hämmas av ångest, 

känner de att förmågan överstiger kravet hamnar de i tristess. Vilket gör det viktigt att se till att 

det finns en balans mellan upplevda krav och förmågan för att medarbetarna ska hamna i 

“FLOW” vilket leder till ökad motivation och fokus på uppgiften (Ibid).  
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4. Empiri 

 

I kapitlet redovisas samtlig insamlad empiri, sekundärdata från årsredovisningar och 

myndigheters webbplatser och primärdata från semistrukturerade intervjuer från de aktuella 

kommunerna samt en ”Employer Branding Specialist” som är relevant i förhållande till 

teorier och analys. 

 

4.1 ”Employer Branding Specialist”  Respondent 1 

Universum Global är ett företag som gör mätningar på hur attraktiva olika organisationer är för 

de som ska söka jobb. De jobbar med Employer Branding och Respondent 1 (2015) är expert 

på detta område med ungefär tio år i branschen. Det har gjort att han byggt på sig kunskap och 

erfarenheter under dessa år. Universum Global gör olika undersökningar som de sedan säljer 

till intressenter.  

 

Employer Branding är egentligen kommunikation och olika sätt att kommunicera ut sitt 

budskap. Dessa sätt kan vara via en podcast, videofilm, tidning eller liknande sätt att 

kommunicera. Det är olika sätt att få ut information, men sedan finns det även något bakom det 

i form av strategier, koncept och vad det är för budskap. Universum Global undersöker olika 

organisationers kommunikationsstrategier med hjälp av fem olika parametrar (Respondent 1, 

2015). 

 Attraktion 

 Vad som är sant 

 Trovärdighet 

 Hållbarhet 

 Särskiljande  

(Ibid) 

 

 

“Ska jag svara enkelt på vad Employer Branding är så är det olika former av 

kommunikation” (Respondent 1, 2015) 
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“Alla företag har ett Employer Branding, vare sig de vill eller inte. Sedan är frågan om de 

vill ta kontroll över det.” (Respondent 1, 2015) 

 

Respondent 1 (2015) beskriver att det bästa för ett företag är att kunder köper produkter eller 

tjänster av ett specifikt företag av samma anledningar som någon vill jobba där. Detta stämmer 

inte till 100 procent alltid men det är vad som är mest önskvärt sett ur ett företagsperspektiv 

eftersom när en kund köper någonting av ett företag kommer de även i kontakt med de som 

jobbar där (Respondent 1, 2015).  

 

Tjänsteföretag har under en längre tid haft ett tydligt Employer Branding jämfört med olika 

former av produktionsföretag, de har jobbat med det omedvetet historiskt då det är deras sätt 

att konkurrera eftersom de inte har någon riktigt produkt att ta på. Individerna i 

tjänsteföretagens organisationer har blivit deras konkurrensfördel jämfört med andra 

organisationer i samma bransch (Respondent 1, 2015). Fyra organisationer som verkar i samma 

bransch kan på fasaden se väldigt likadana ut, då är det deras Employer Branding som avgör 

vad du väljer. En viss person kan köpa ett speciellt smör för att det är bra för hjärtat, den 

personen associerar det med något bra. (Respondent 1, 2015) 

 

“Det är Employer Brandet som avgör att du väljer det ena eller det andra” 

(Respondent 1, 2015) 

 

Employer Branding handlar mycket om vad en viss person associerar med en organisation och 

inte vad de betalar för lön. Det bästa vore om någon vill komma och jobba inom en organisation 

för att det är trevliga kollegor där och det är en arbetsplats och arbetsuppgifter som den personen 

trivs med än att de betalar högst lön. Det gäller att hitta olika delar som särskiljer din 

organisation från ett annat utan att för den delen betala mer och då handlar det mycket återigen 

om Universums fem parametrar: särskiljande, attraktivt, trovärdighet, vad som är sant och 

hållbart över tid. (Respondent 1, 2015) 
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Organisationskultur är något som finns inom alla organisationer och det är något som är viktigt 

att ha med i tankarna under arbetet med Employer Branding. Kulturen sitter i väggarna inom 

olika organisationer och kan ofta vara svårt att sätta ord på vad som är en specifik 

organisationskultur, därför kan den vara svår att kommunicera ut. Det gäller att förstå sin 

organisationskultur och även skapa en som på ett bra sätt går att lyfta in i sitt Employer Brand. 

(Respondent 1, 2015)  

 

Det kan vara farligt att en arbetsgivare ger ut allt för fin fasad och människor får en romantiserad 

bild om hur det är att jobba på ett visst ställe. Då kan det komma tillbaka med en negativ ton på 

grund av att de blivit besviken för att det inte var som de trodde att det skulle vara att arbeta 

hos den organisationen och sedan lämnar inom kort. Det är den faran som finns när en 

organisation bara jobbar med sitt Corporate Brand och inte aktivt med sitt Employer Brand. 

Har inte en organisation ett starkt Employer Brand när de får in nya medarbetare kan det bli 

negativt vilket kan medföra att det blir en växande personalomsättning. Det ser inte bra ut och 

kostar mycket pengar när medarbetare både behöver rekryteras och läras upp i för stor 

utsträckning. (Respondent 1, 2015)  

 

“Tittar vi på anledningar till varför företag ska ha ett starkt Employer Brand är det inte bara 

för att de ska attrahera en massa personer och få de att stanna. Företag ska ju attrahera 

dessa personer av rätt anledning” (Respondent 1, 2015) 

4.2 Västerås kommun – Respondent 2 

Årsredovisningen för Västerås stad visar att det arbetade 10032 personer under 2014 var av 

7562 var tillsvidareanställda och 2470 hade visstidsanställningar. Under året 2014 hade de en 

genomsnittlig sjukfrånvaro på 6,07 procent (Årsredovisning Västerås stad 2014, s.8). I 

Västmanland har 51 procent av arbetsgivarna försökt rekrytera under en sex månaders period 

2014. (Karlsson, 2014) 

 

I Västerås kommun är Employer Branding en del av kompetensförsörjningsprocessen och 

respondenten som arbetar som HR-strateg, ansvarar för den processen. I Västerås har de arbetat 

medvetet med Employer Branding sedan 2007-2008 då kontoret fick en insikt om att de 

kommer att stå inför stora förändringar då många medarbetare kommer att gå i pension. De 
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började då tänka att de behövde ett bättre sätt profilera vilka de var och visa vad de hade att 

erbjuda samt visa upp varför de är en arbetsgivare att lita på. (Respondent 2, 2015) 

 

I Västerås stad har de tre strategier, den första handlar om att marknadsföra sig externt på 

mässor, bjuda in till studiebesök, hålla i praoaktiviteter. Den andra delen handlar om att skapa 

en organisationsidentitet hos sina anställda så att de tillsammans putsar på sitt eget varumärke. 

Rekryteringsstrategin är den tredje delen, som också handlar om att hålla en viss kvalité som 

kan mätas med kommunen som varumärke. De anställda är de bästa marknadsförarna, och det 

är viktigt för organisation att säkerhetsställa att de marknadsför organisation på rätt sätt 

(Respondent 2, 2015). Kommunens Employer Brand påverkas 24 timmar om dygnet, 365 dagar 

om året via sitt beteende, det ska man vara medveten om. En viktig del är de hårda aspekterna 

som lön, arbetsmiljön och ledarskapet men även de mjuka aspekterna som att organisationen är 

tydliga med vad de har för uppdrag och vilka värderingar det har. Att organisationen på något 

sätt knyter uppdragen med sina värderingar, är en viktig del. (Ibid)  

 

Västerås stad har samarbetat med Universum Global som vid ett flertal tillfällen har mätt 

kommunens Employer Brand och blivit nominerade som årets arbetsgivare två år i rad men 

tycker trots att de inte ger en tydlig bild som speglar organisationen. Då det är för få 

respondenter som svarar tycker respondenten att det ger för lite underlag. Däremot mäter 

kommunen sitt Employer Brand genom egna medarbetarenkäter som mäter hur varje anställd 

uppfattar kommunen som arbetsgivare, utöver det så använder de sig även av kundindex. För 

att få en ännu klarare bild av hur de uppfattas utifrån så samarbetar kommunen just nu med 

Mälardalens Högskola. Två studenter mäter och studerar Västerås kommuns Employer Brand 

som de sedan ska få ta del av. (Ibid) 

 

“Jag är ganska säker på att vi uppfattas på ett sätt som vi själva inte tycker är relevant - 

nämligen frågar man folk utanför de här väggarna så får man väldigt ofta: att vi är myten om 

offentlig verksamhet eller kommunal verksamhet, byråkratiska, det är låg status, de är 

inkompetenta, och vi är långsamma och så vidare OCH vi har låg lön” (Ibid) 

 

Det är en bild som är grundmurad i samhället och omgivningen som kommer ta tid att förändra 

då kommunen måste skruva och transferera den redan etablerade uppfattningen. Han håller med 

om att vissa delar av det som sägs är sant, men oerhört mycket har ingenting med verkligheten 
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att göra. Det är bland annat det som Västerås kommuns arbetar med inom sitt Employer Brand. 

(Ibid) 

 

Västerås stad har ständiga samarbeten med närliggande kommuner och ett stort närverk binder 

dem samman.  

 

“Jag tror att det finns utrymme att göra stora förbättringar i 

medarbetarenkätutformningarna” (Ibid) 

 

Det är inte bara utformningarna som har förbättringsmöjligheter, utan även sättet som 

engagemanget hos medarbetarna mäts på samt hur de frågorna tas fram borde också förbättras. 

Det finns misstankar om att vissa saker mäts och följs upp, borde göras på ett annorlunda sätt. 

(Ibid) 

 

För att rekrytera och attrahera nya anställda använder sig kommunen av de flesta sociala medier, 

för att synas. De försöker hela tiden lyfta fram att de har meningsfulla jobb med bra ledarskap 

och utvecklingsmöjligheter för att visa att Västerås Stad är en bra arbetsgivare där du kan göra 

karriär. Ungefär 1000 personer rekryteras årligen till organisationen och så har det varit de 

senaste fem åren och utflödet ligger på ungefär sju-åtta procent vilket är en lagom nivå för att 

få rörlighet och anställda som har nu kompetens.  De riktar sig då till den målgruppen som de 

är intresserade av att anställda just då, till exempel lärare eller tekniker. Men precis som många 

andra kommuner har Västerås svårt att attrahera tekniker, förskolelärare, socionomer och lärare 

med rätt kvalitet. Socionomer, med tanke på deras tuffa arbetssituation, är svårast att rekrytera. 

När de väl har lyckats attrahera medarbetarna har de olika utvecklingsprogram för att behålla 

sina anställda men känner ändå att det är ett område där han skulle vilja att de arbetar mer inom. 

(Ibid) 

Det finns en trygghet i att jobba för en kommun samtidigt som det är attraktivt att i sitt arbete 

bidra till att bygga ett samhälle. Det är kommunen som får stadens alla funktioner att fungera 

vilket medarbetare upplever som meningsfullt. (Respondent 2, 2015) 
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4.3 Eskilstuna kommun – Respondent 3 

Inom Eskilstuna kommun arbetade det under 2014 cirka 8500 personer uppdelat på cirka 300 

yrken. I deras medarbetarenkät kände 81,1 procent av medarbetarna att de är stolta över att 

arbeta inom kommunen. Deras genomsnittliga sjukfrånvaro ligger under året på 7,2 procent 

vilket var en ökning med 0,4 procent sedan 2013 (Året som gått, 2014, s.20). I Södermanland 

har 48 procent av arbetsgivarna försökt rekrytera under en sex månaders period 2014. 

(Karlsson, 2014, s.11) 

 

Eskilstuna kommun jobbar med ett koncept som de kallar ”Eskilstuna – den stolta fristaden”. 

Det är en vision som sträcker sig fram till år 2020 och som har blivit ett etablerat koncept som 

många nu känner igen både innehållsmässigt och hur layouten är. (Respondent 3, 2015) 

 

”Visionen är att vi är modiga och utmanar, välkomnar olikheter och idéer och tar ansvar för 

en trygg och hållbar framtid. De här deviserna försöker i leva efter väldigt mycket när vi tar 

fram koncept och vi på HR-sidan är noga med att försöka få med det” (Ibid) 

 

Under den pågående mandatperioden 2014-2018 kommer visionen att ses över och skruvas till 

om det eventuellt skulle behövas (Ibid).  

 

“Det ska kännetecknas av att det är ett brukarfokus, ett samhällsfokus och vi förmedlar att vi 

har ett roligt och intressant samhällsuppdrag. Många som kommer hit blir ofta förvånade 

över allt som faktiskt finns inom kommunen” (Ibid) 

 

Kommunen kantas utifrån av många myter och idéer om att det är tråkigt, trist och dåligt betalt 

att arbeta hos dem. Samtidigt visar interna undersökningar att 80 procent av deras medarbetare 

är stolta över sitt arbete och gärna skulle rekommendera andra att söka arbete hos dem. Det är 

motsägelsefullt att de anställda har en så pass mycket bättre bild av kommunen som arbetsplats 

och samtidigt bra att de trivs. SKL jobbar idag aktivt åt kommunerna med att motbevisa dessa 

myter via reklam både i sociala medier och i form av en broschyr. De har även börjat arbeta 

mer aktivt med den interna trivseln då det påverkar hur anställda pratar om kommunen, vad de 

säger till bekanta eller skriver på sociala medier. Det är viktigt då det påverkar personer mer då 

det redan finns myter som indirekt bekräftas när någon pratar om sitt missnöje. Alla anställda 
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är ambassadörer som marknadsför kommunen på olika sätt och i olika sammanhang. 

(Respondent 3, 2015)  

 

“Vi glider lite på vågen att många ungdomar har ett större samhällsengagemang idag än på 

80 och 90-talet” (Respondent 3, 2015) 

 

Det finns idag en annan syn hos de yngre invånarna där de vill bidra till samhället och tycker 

det är viktigt. Välfärden bygger på att det finns människor som vill arbeta inom kommunen 

vilket gör att det är en positiv utveckling även om det finns flera områden som ses som 

bristyrken och är svårare att rekrytera till. Generellt är det ganska många som söker till de 

tjänster som kommunen annonserar ut, det finns ungefär 400 yrkestitlar inom kommunen. 

Eskilstuna kommun är en stor arbetsgivare, hela Södermanlands största. Detta är något som ger 

goda möjligheter till karriärutveckling och en chans att växa i organisationen och testa nya 

positioner. Respondent 3 (2015) inledde själv sin karriär som skolkurator för att sedan få en 

möjlighet att utvecklas och tillslut hamna som HR-strateg på kommunledningskontoret. Detta 

är någonting som Eskilstuna kommun vill vara tydliga med att kommunicera ut för att locka 

personer att söka sig till dem och sedan stanna länge. De bedriver även en egen, intern, 

chefsutbildning på 1,5 år som funnits i 10 år. Där får de olika förvaltningarna olika antal platser 

efter behov och alla som vill får söka. Det enda kravet är att de inte har en ledande roll på 

kommunen för tillfället. Efter tester tas 20 personer ut som sedan får en gedigen utbildning och 

nästan 90 procent av deltagarna får sedan olika former av chefstjänster eller projektledare, 

denna utbildning görs samtidigt som de jobbar kvar på sin nuvarande tjänst. Allt sköts internt 

och är en förhållandevis billig utbildning sett till det utfall som har blivit trots att den innehåller 

övernattningar och resor till Bryssel. (Ibid)   

 

”Alla är nöjda, jag har inte hört någon som inte varit nöjd och vi ser när vi följer upp i 

medarbetarenkäten att de här cheferna har generellt högre värden som chefer än andra” 

(Ibid) 

 

Utöver den speciella chefsutbildningen finns det även mer vanliga formella utbildningar för att 

ge medarbetarna en god möjlighet till karriärsutveckling. Även dessa sköts oftast internt, vissa 

köps in men då får konsulterna en omfattande utbildning om Eskilstuna kommun om 

värderingar och visioner. (Ibid) De försöker marknadsföra det tunga uppdrag och ansvar som 

kommunen har, det kan vara svårt att utifrån förstå hur stor kommunen är. Förvaltningschefen 
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för barn och utbildning har 3000 anställda vilket är ungefär lika många som arbetar på 

Katrineholms kommun. Det gör att det finns många utmaningar och intressanta jobb där 

kommunen gör nytta för samhället. Vid besök på en mässa fick de förfrågningar som: 

“Anställer ni civilingenjörer? Anställer ni civilekonomer?”. Det beskriver lite av de myter som 

finns kring kommunen, de bygger städer och omsätter över fem miljarder kronor så det borde 

vara självklart. Det har nyligen gjorts en ny satsning som precis påbörjats där Eskilstuna 

kommun mer aktivt kommer besöka mässor och skolor. De kommer rikta in sig mot årskurs 

åtta, årskurs två på gymnasiet och sedan riktade utbildningar på högskolan. De har nyligen 

anställt personer som fått en utbildning och tagit fram material riktade mot dessa grupper. I 

årskurs åtta vet kanske inte alla vad kommunen gör, på gymnasiet börjar de fundera på vilka 

arbeten som finns inom kommunen och på högskolan blir det mer riktade insatser mot grupper 

där de har brister eller behov. (Ibid) 

4.4 Stockholm stad – Respondent 4 och 5 

Enligt Stockholm stads årsredovisning var sjukfrånvaro 2013 5,5 procent, lägst av de 

kommuner vi har studerat. (Stockholm stad årsredovisning, 2014, s.68) Stockholm stad 

sammanställer utifrån enkäter med medarbetare vad de kallar Aktivt Medskapande Index, vilket 

är en sammanställning av engagemang, motivation och hur medarbetare känner att deras arbete 

är meningsfullt. Medarbetarundersökningen visar på ett index på 79 procent vilket de hävdar är 

en indikation på att Stockholm Stad är en attraktiv arbetsgivare (Ibid, s.7). 

 

Stockholm stad började arbeta med Employer Branding för fem år sen. Innan det arbetade de 

endast med det under vissa perioder och tills de beslutade sig för att samla sig i frågan och sätta 

ihop vad det är som de faktiskt presenterar. Den största anledningen till varför de arbetar med 

den frågan är för att få personer egentligen känner till vad de faktiskt gör och det hör ihop med 

svårigheter att rekrytera rätt kompetens. (Respondent 4 och 5, 2015) 

 

”Under en mässa för 6-7 år sen bestämde vi oss för att ta med ett våffeljärn och grädda 

våfflor för att locka till oss studenterna till vårt stånd och få prata med dem innan 

konkurrenterna stal deras uppmärksamhet. Vi fick då klart för oss att väldigt få studenter på 

plats överhuvudtaget visste att de hade arbetstillfällen på Stockholm stad. Vi fick frågor som 

“Stockholm stad, vad kan man göra där? Har ni jobb?” (Respondent 4, 2015). 
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Employer Branding innebär att bättre berätta vilka Stockholm stad är som arbetsgivare. 

Organisationen har bra saker, bra verksamheter, många olika roller och yrken inom staden och 

arbetar med flera meningsfulla sysselsättningar. Då det är en så pass stor organisation finns det 

karriärs- och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Vilket är något som redan anställda har 

tagit för givet att de på utsidan känner till och Employer Branding handlar om bli bättre på 

kommunikationen. Fem år är en kort tid och begreppet Employer Branding fortfarande är en ny 

kunskap hos kommunen. Just nu pågår det stora byggnationer runt om i Stockholm stad och till 

det behövs ingenjörer och frågan blir mer akut med tiden vilket gör att de nu måste tala om 

varför just deras organisation är värd att arbeta för men det har blivit svårare att rekrytera. 

Däremot har Stockholm stad utvecklat sitt sätt att prata om kommunen. Tidigare lyfte de att 

Stockholm stad var en stor organisation men de kom inte längre med det begreppet då det var 

svårt att visa varför det var bra att arbeta för en stor organisation. De vill istället lyfta att det i 

en stor organisation finns många verksamhetsområden som det går att byta mellan. Universum 

Global har tidigare gjort en undersökning som visade att kommunen var en trygg och säker 

anställning. Det är ett positivt resultat i undersökningen men de vill inte att det ska ge signaler 

att kommunen är en arbetsplats där medarbetare vilar sig i form fram till pension. Den stämpeln 

är något de jobbar med att få bort. De har också använt sig av Universum Global för att mäta 

hur de uppfattas som arbetsgivare bland ekonomer och ingenjörer. Bland ingenjörerna låg de 

på 27 plats och ekonomerna 50. De märker skillnad internt där arbetsplatsens attraktivitet mäts 

via en årlig medarbetarenkät med bland annat frågor som: “Är du stolt över att arbeta för 

Stockholm stad” och “Skulle du rekommendera andra till att arbeta för Stockholm stad?”. 

(Ibid) 

 

Stadsledningskontoret, där Respondent 4 och 5 arbetar, är osäkra på om de har någon 

rekryteringsstrategi i kommunen. De arbetar inte i driften och alla förvaltningar och bolag har 

i sin tur egna HR-funktioner. Deras jobb är att ha en helhetssyn och hålla ihop staden samtidigt 

som de hittar samordningsvinster, varje HR-avdelning arbetar sen själv aktivt med sin 

rekrytering. Många ramar och mallar kommer från Stadsledningskontoret och finns tillgängligt 

för förvaltningarna, till exempel ett rekryteringsstöd för chefer. De arbetar också just nu med 

att få sin annonsering enhetlig så att den stämmer överens med budskapsformen som 

kommunen har.  Stadsledningskontorets arbete handlar också om att erbjuda verktyg som stöd 

och inspiration från deras sida till cheferna och HR-funktionerna i organisationen. Den 

informationen finns att hämta på intranätet. (Ibid) 
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Stockholm stad kan dock se skillnad på hur de blir bemötta på mässorna de går på, både bland 

yngre och äldre som kommer fram till montern. Intrycket och känslan mot Stockholm stad är 

annorlunda på ett positivt sätt. Bland ekonomer och jurister var de totalt ointressanta, om de 

ens kände till dem. Förra året var första gången som någon kom fram till montern och sa: 

”Åh, Stockholm stad, det är min drömarbetsplats. Tänk att få arbeta i en så stor organisation 

med de värderingarna”. (Ibid) 

 

Det är en generell trend bland den yngre generationen, att göra samhällsnytta i sitt arbete, något 

som inte var så stort på 80- och 90-talet och att det kan vara orsaken till det mer positiva 

bemötandet mot kommunen. Några områden som är viktiga för kommunens Employer Brand 

är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla och det är något de måste arbeta mycket med. 

Framför allt måste medarbetarnas kunskaper uppdateras så att de är ändamålsenliga, det räcker 

inte att ha arbetat länge i en organisation utan det är viktigt att kompetensutvecklas. Det ser 

olika ut med olika yrkesgrupper, ingenjörer är svårare att behålla när de väl har blivit 

rekryterade medan förskolelärare inte slutar i samma utsträckning. Socialsekreterare har även 

dem en högre omsättning samtidigt som det saknas lärare och förskolelärare. Stockholm stad 

rekryterar 4500-5000 personer varje år och det gäller att rusta inför hur framtiden kommer att 

se ut och att se till att de får den kompetensutveckling de behöver för att kunna prestera inför 

nya utmaningar. Det är viktigt att börja tänka strategiskt i frågan redan nu och lyfta blicken och 

analysera några år framåt för att kunna möta de krav som de står inför då. Därefter kan behoven 

av vilken kompetens som kommer att behövas kartläggas. (Ibid) 

 

“I enklare steg går det att börja med sin egen enhet för att se efter omsättning och 

pensionsavgångar samt ta vara på den kompetens som redan finns inom organisationen”. 

(Respondent 4, 2015) 

 

Bland de nästan 39 000 anställda inom organisationen så uppfattas Stockholm stad som en 

positiv arbetsplats enligt medarbetarenkäter som fylls i årligen. De anställda är stolta, de trivs 

och skulle rekommendera sin arbetsplats till andra. Däremot finns ett stort steg från där de 

anställda är idag till att vara en ambassadör för organisationen, att vara aktiv och sälja in 

organisationen till andra personer externt.  Styrkan de har inom organisationen till skillnad från 

andra organisationer är att anställda tycker att de har ett meningsfullt arbete och gör skillnad 

för andra människor. Trots det så är det en kulturfråga då det inte sitter i ryggmärgen att 

framhäva sig över sin arbetsplats utan det är mer blygsamt. Externt är deras största utmaning är 
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att det finns en stor okunskap om Stockholm stad som arbetsgivare. Stockholm stad förknippas 

som en plats och inte arbetsgivare och få känner till vad det egentligen finns för tjänster inom 

organisationen. Om du har ett barn på förskolan eller en förälder inom äldrevården så är de 

flesta nöjda och talar gott om organisationen. Det talas inte om att det är ett ställe de skulle vilja 

arbeta på av den anledningen. För många yrkesgrupper är kommunen en självklar arbetsgivare, 

till exempel för lärare och socialsekreterare men i yrkesgrupper som har en öppen marknad, där 

sitter utmaningen. Externt uppfattas även organisationen som att de har dåligt betalt, är 

lågutbildade och har dåliga arbetstider. För att få bort de associationerna krävs det att 

kommunen använder olika kommunikationskanaler för att få folk externt att förknippa hela 

kommunen som ett varumärke. Stockholm stad är ett paraply och ramverk för hela 

organisationen men samtidigt attraherar och rekryterar varje förvaltning och bolag själva till sin 

lokala arbetsplats. Uppdraget är att få alla anställda att få en bra introduktion till organisationen 

så att de känner att de är en del av något större än deras egna mindre arbetsplats. Hade det 

funnits resurser hade Stockholm stad gärna velat vara ute på skolor och berätta om sin 

arbetsplats, både innan gymnasievalet men även tidigare än så. Däremot så samarbetar de med 

studievägledarna på gymnasieskolorna som ska hjälpa till att sälja in organisationen till 

studenterna. Utöver det så finns ett nätverk som finansavdelningen har bildat, som riktar sig 

mot ekonomistudenter på Handelshögskolan och Stockholms universitet där de arbetar 

intensivt. (Ibid)   

 

“Vi borde vara ute och möta fler studenter.” (Respondent 5, 2015) 

 

Utöver SKL och Sweco som mäter de kvantitativa frågorna, finns det ingen gemensam mätning 

som görs på samtliga kommuner i Sverige. Alla har sin medarbetarenkät och utefter det så 

jämför de sig med varandra och samarbetar mycket inom kommunerna. Storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö samarbetar genom ett storstadssamarbete men även 

kranskommunerna samarbetar. Stockholm stad har en lägre sjukfrånvaro än många andra 

kommuner och de har arbetat med att sänka siffran i sju-åtta år genom extra insatser. De har 

jobbat aktivt med de som har varit långsjukskrivna men även tittat på att belastning och 

arbetsmiljöfrågor. När de aktivt tittade på att få ner frånvaron så såg de ett mönster att de flesta 

som var borta en dag från jobbet var för rädslan att inte kunna klara av arbetet. De dagarna de 

var borta var då de skulle prestera något eller göra något speciellt och det kan handla om 

svårigheter med språk eller utbildningsnivå. (Respondent 4-5, 2015) 
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Stockholm stad har inget uttalat arbete för att behålla sina talanger på Stadsledningskontoret, 

men vissa förvaltningar har de. De har bland annat ett Traineeprogram för unga akademiker 

inom förvaltningen som nu startar för tredje året i rad. Målet är att de ska stanna kvar inom 

organisationen då de får en övergripande bild över hela staden och sen vilja fortsätta 

kompetensutveckla frågor de stött på under tiden. Stadsledningskontoret har sen skapat ett 

nätverk för de personerna som tidigare har varit trainees. Där träffas de regelbundet och 

diskuterar olika teman som dyker upp. Det har bland annat handlat om ”Ungt chefskap” där 

den höga åldern på chefskapet diskuterades. Utöver det har det skapats en utvecklingsgrupp 

med ökat fokus på medarbetarskap som de har arbetat med i många år. Det är handledning för 

chefer och ledare under ett års tid med internt utbildade samtalsledare. Därifrån har det öppnat 

upp för medarbetarna att sitta i så kallade främlingsgrupper där de får diskutera vardagliga 

dilemman kopplade till olika verksamheter. På så sätt får de en bredare inblick i staden och alla 

dess verksamheter. Det är ett sätt att utveckla medarbetarskapet inom organisationen men även 

för varje individ att stärka sin självkänsla. (Ibid)  
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5. Analys 

 

Under denna rubrik kommer teori ställas mot empiri för att analysera hur kommuner i 

Mälardalsregionen arbetar med Employer Branding. Detta utifrån från några specifikt valda 

områden som är attrahera, engagera och bevara. 

 

Lathund:  

Respondent 1 (2015) Universum Employer Branding Specialist. 

Respondent 2 (2015) HR-strateg Västerås stad. 

Respondent 3 (2015) HR-strateg Eskilstuna kommun. 

Respondent 4-5 (2015) HR-strateger Stockholm stad. 

 

5.1 Attrahera - sökande till organisationen 

Barrow och Mosley (2006, s.56) beskriver att Employer Branding år 2006 innefattar det mesta 

som rör en organisations identitet och rykte. I samtliga intervjuer med kommunerna 

(Respondent 2-5, 2015) har det framkommit att det finns en mytbildning och en okunskap hos 

invånarna angående hur det är att arbeta på kommunen. Det har både i Eskilstuna och 

Stockholm fått frågor från studenter som: “Har ni civilekonomer?” “Har ni civilingenjörer?” 

trots det faktum att kommunerna omsätter flera miljarder kronor och bygger stora städer. I 

kommunerna finns flera hundra yrkestitlar bland de flera tusen anställda inom olika områden. 

För Stockholms stad arbetar nästan 39 000 personer de rekryterar varje år över 4500 

medarbetare. Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015) beskriver att Employer Branding både 

handlar om att rekrytera men även att behålla anställda. Universum Globals Employer Brand 

Specialist (Universum Intervju, 2015) beskriver att Employer Branding handlar om hur 

omgivningen uppfattar organisationen utifrån och hur väl den uppfattningen stämmer med 

verkligheten. I kommunernas interna medarbetarenkät hävdar samtliga tre kommuner att deras 

personal är nöjda och mellan 76-80 procent svarade att de skulle rekommendera arbetsplatsen 

till vänner och bekanta och i Eskilstuna svarade 81,6 procent att de känner sig stolta över att 

arbeta i kommunen. Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015) beskriver hur viktigt det är att se 

till att anställda är nöjda med tillvaron på arbetsplatsen för att de fungerar som ambassadörer 

som kommer berätta för vänner och bekanta hur det är att jobba på deras arbetsplats. Detta både 
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positivt och negativt beroende på deras uppfattning (Ibid). Samtliga tre kommuner är aktiva 

med att delta på mässor och träffar som ger möjligheter att kommunicera ut vilka möjligheter 

som finns inom kommunen för att förändra bilden av att det skulle vara tråkigt och dåligt betalt 

att arbeta kommunalt. I Eskilstuna har de inrättat en ny strategi där de aktivt ska besöka skolor 

i årskurs åtta, andra året på gymnasiet och specifika program på högskolan för att informera 

och berätta hur det är att arbeta inom kommunen och vilka möjligheter som finns i en så pass 

stor organisation. Medarbetarna arbetar med kommunens Employer Brand 24 timmar per dygn 

i vardagliga konversationer med vänner och familj (Respondent 2, 2015). Ulrich och Brockbank 

(2011, s.111) beskriver att HR-avdelningens viktigaste arbetsuppgift är att föra in människor i 

organisationen som har de kompetenser som efterfrågas idag och imorgon. Det handlar om att 

attrahera människor till att vilja söka sig till organisationen och sedan välja ut de bästa 

kandidaterna och sätta dem i arbete.  

 

5.2 Hjärta, förtroende och karriärmöjligheter 

Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015, s.220) beskriver att en anställd som trivs på sitt arbete 

och stimuleras genom utvecklings- och karriärmöjligheter kommer att berätta för andra hur bra 

det är på dennes arbetsplats (Ibid). Kommunens medarbetare påverkar organisationens 

Employer Brand varje dag dygnet runt (Respondent 2, 2015). Detta gör att de måste bli bättre 

på att se till att de marknadsför kommunen på rätt sätt (Ibid). En av de mest attraktiva 

förmånerna en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda och framtida medarbetare är olika former 

av karriärutveckling. Detta gör att de anställdas engagemang för organisationen ökar och de ser 

en vinning i att stanna kvar och utvecklas. Finns det även en möjlighet att klättra i 

organisationen och på så sätt få nya utmaningar och chanser till chefstjänster med högre lön är 

även det attraktivt. Finns ett engagemang hos medarbetarna så kommer de att vilja anstränga 

sig mer (Bakker och Schaufeli, 2008; Hedlund, Andersson och Rosén, 2010, s.31-32). I 

kommunernas medarbetarenkäter har samtliga slutat att mäta hur nöjda medarbetare är till att 

idag mäta engagemang (Respondent 2-5, 2015). Engagerade medarbetare tenderar till att känna 

ett egenvärde för organisationen och vill därför bidra även utanför sin egen rollbeskrivning 

(Hedlund, Andersson och Rosén, 2010, s.32-33). Idag känner många ungdomar ett större 

samhällsengagemang vilket gjort att synen på kommunen förändrats under de senaste årtiondet 

i positiv riktning. Detta har gjort att flera ser sin chans att utvecklas karriärmässigt inom en 

kommunal verksamhet samtidigt som de kan bidra till samhällets välfärd (Respondet 2 och 3, 
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2015). Det finns ungefär 300 olika titlar inom Eskilstuna kommun vilket medför att det också 

finns stora möjligheter att byta arbete inom organisationen till andra områden (Respondent 3, 

2015). Respondent 2-5 (2015) beskriver alla hur kommunerna vill bli bättre på att berätta för 

omvärlden hur det är att arbeta i en så stor organisation och vilka möjligheter som finns. 

Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015, s.220-221) beskriver att medarbetare är ambassadörer 

för deras arbetsplats och kommer berätta för andra hur det är att arbeta där. Respondent 2 (2015) 

beskriver att det finns en felaktig bild av kommuner som arbetsplats, vilket dels innefattar att 

det är låg status och dålig lön. Reisenwitz och Ivyer (2009, s.93) beskriver att olika generationer 

beroende på uppväxt har generellt olika värderingar vilket medför att organisationen måste veta 

vilka medarbetare som engageras och värderar vad. Detta för att veta hur deras medarbetare vill 

och bör stimuleras i sina arbeten (Ibid). Eskilstuna kommun har ett eget chef-program på ett år 

där personer som har ambitionen att bli chefer kan ansöka (Respondent 3, 2015). Det är ett antal 

platser som alla konkurrera om genom personligt brev och olika tester. Det har visat sig i deras 

undersökningar att de som genomgått programmet har fått bättre omdömen än chefer som inte 

gått utbildningen. Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015, s.220) beskriver att 

karriärmöjligheter är en av de faktorer som värderas högst när personer ska söka arbete. 

Kaufman och Kaufman (2010, s.156) lyfter variation i arbetet som en av det faktorer som ökar 

motivationen hos medarbetare. Respondent 2-5 (2015) beskriver att kommunen genom dess 

storlek öppnar många dörrar att byta arbetsuppgifter inom organisationen. Respondent 2 (2015) 

började sin karriär inom kommunen som kurator och arbetar idag som HR-strateg, vilket 

påvisar hur kommunal verksamhet kan ge möjligheter att byta inriktning inom organisationen.  

5.3 Organisationskultur och värderingar 

Narasimha-Venkatesh och Geetha (2015, s.221) menar att varje organisation tydligt internt och 

externt måste kommunicera ut sina värderingar och ståndpunkter. Respondent 1 (2015), 

Employer Branding specialist på Universum Global förklarar att Employer Branding egentligen 

handlar om kommunikation och olika sätt att kommunicera ut organisationens budskap, vilket 

samtliga kommuner har insett. Västerås stad har arbetat med att kommunicera ut hur deras 

organisation ser ut sedan 2007-2008 då de insåg att potentiella medarbetare inte visste vad de 

hade att erbjuda. Det tyder även på att begreppet fortfarande är relativt nytt för organisationen 

(Respondent 2, 2015). De var tvungna att skapa en profil för att visa att de var en organisation 

att lita på (Ibid). Det är något som samtliga respondenter har påvisat och varit ett gemensamt 

startskott till att börja arbeta med Employer Branding. Eskilstuna kommun har arbetat med sitt 
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koncept ”den stolta fristaden” som är en vision som sträcker sig fram till 2020 vilket är ett 

exempel på att de vill visa upp sin profil externt. Det är även ett sätt att visa att organisationen 

är intressant och har stora utvecklingsmöjligheter och på så sätt försöka motverka myterna som 

organisationen är kantad av. Bland annat går Eskilstuna kommun ut till skolor i Eskilstuna för 

att redan i tidig ålder berätta om möjligheterna som finns hos kommunen som arbetsgivare. 

Samtliga kommuner förklarar att medarbetarna årligen påvisar genom medarbetarenkäter att de 

trivs bättre än vad som de externa myterna säger om att vara anställd för organisationen. Det 

finns en relativt stor skillnad mellan den anställdes uppfattning och personer utanför 

organisationen där medarbetare både känner sig stolta och trivs på arbetet samtidigt som många 

utanför organisationen har en negativ bild av arbetsplatsen. (Ibid) Däremot kan det vara svårt 

att kommunicera ut organisationskultur då det är något som redan sitter i väggarna och är svårt 

att definiera men det kräver att ledningen förstår kulturen och sen lyfter in den i sitt Employer 

Brand (Universum Intervju, 2015). 

Alla organisationer har ett Employer Brand, vare sig de vill eller inte men varje organisation 

kan sedan själva välja att ta kontroll över sitt varumärke och förbättra eller ändra det 

(Universum Intervju, 2015). Västerås stad är väl medvetna om detta och vet att organisationens 

Employer Brand påverkas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, vilket är viktigt att vara 

medveten om (Respondent 2, 2015). Kommunerna har inte arbetat med sitt Employer Brand 

under en längre tid men är medvetna om att de måste ta kontroll över det för att kunna attrahera 

potentiella medarbetare. 

När en organisation har ett starkt Employer Brand så är det inte bara lönen som spelar in när en 

organisation ska attrahera potentiella medarbetare utan de ska vilja arbeta för organisationen 

för att det är en trevlig miljö med bra arbetskollegor och utvecklande arbetsuppgifter. 

(Universum Intervju, 2015) Hittar organisationen då något som särskiljer sig från en annan 

organisation utan att behöva erbjuda mer pengar för att attrahera potentiella anställda så har de 

lyckats med sitt Employer Brand (Ibid). Det kommunerna utmärker sig med till skillnad från 

andra organisationer är att de som arbetar gör samhällsnytta i sitt arbete vilket många 

medarbetarbetare känner en stolthet över (Respondent 4 och 5, 2015). Västerås stad menar att 

genom de anställdas marknadsföring kommer de mjuka aspekterna fram och blir mer viktiga 

och tydliga än till exempel lönen. Det är de mjuka aspekterna som är svåra att nå ut externt till 

allmänheten (Respondent 2, 2015). Västerås stad visar också att de har förstått vikten av den 

interna marknadsföringen då en av deras tre strategier är att skapa en organisationsidentitet 

bland de anställda (Ibid). Shahzad, Laqman, Khan och Shabbir (2012, s.976) menar också att 

organisationskultur är svårdefinierat men påverkar organisationens beteende, sociala normer 
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och kommunikation. Trots att kommunen är en stor organisation som har många olika enheter 

kan en gemensam organisationskultur tas fram som speglar hur det är att arbeta för kommunen. 

 

I tre-stegs processen som Backhaus och Tikoo (2011, s.502) beskriver är det första steget i 

utvecklingen av organisationens Employer Brand att utveckla en värdegrund som ska 

genomsyra hela organisationen. Det kan de utveckla genom att använda den nuvarande kulturen 

tillsammans med ledarstilen, nuvarande kompetenser och den bilden som samhället redan har 

av organisationen. På så sätt skapar de en värdegrund som de kan erbjuda sina potentiella 

medarbetare och nuvarande anställda (Ibid). Västerås stad har tre strategier och en av dem är 

att skapa en organisationsidentitet hos sina anställda så att de gemensamt arbetar med sitt 

varumärke vilket visar att de har förstått vikten av att ha en gemensam identitet och fördelarna 

det ger (Respondent 2, 2015). Det andra steget handlar om extern marknadsföring och hur 

viktigt det är för organisationen att visa upp sin värdegrund för att attrahera nya medarbetare 

(Backhaus och Tikoo, 2011, s.502). Stockholm stad står inför stora stadsbyggnationer, vilket 

ställer de inför en utmaning att rekrytera ingenjörer och få rekryterna att attraheras av att ha 

kommunen som arbetsgivare. Om inte lönen går att matcha från kommersiella organisationer 

måste kommunen lyfta fram andra aspekter och fördelar. Det gäller för organisationen att visa 

de egenskaperna som organisationen har, som passar de inkommande rekryterna och deras krav 

(Reisenwitz och Ivyer, 2009, s.91). Den interna marknadsföringen är det tredje steget i 

processen och innebär att alla löften om värdegrunden och kulturen som de har lovat internt 

och externt måste hållas. När organisationen håller alla löften leder det till att det skapas en 

stark arbetsgrupp som arbetar mot samma mål och blir mer trogna till sin arbetsplats (Ibid). Den 

starka identiteten gör det svårare för den anställda att lämna organisationen för att de känner en 

stark gemenskap. Organisationens värdegrund bör genomsyra allt från lokaler till 

förhållningssätt för att bygga barriärer som får medarbetare att vilja vara kvar då de identifierar 

sig med arbetsplatsen (Bodin Danielsson, 2014, s.26-27). Enligt medarbetarenkäterna på 

samtliga kommuner i studien finns det en stolthet och gemenskap inom organisationen.  
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6. Slutsats 

 

I följande kapitel presenteras studiens slutsats och ger svar på forskningsfrågan utifrån 

studiens analys och diskussion. Sedan följer förslag på vidare studier. 

 

 

De största utmaningar som studien finner påverkar kommunala verksamhetens 

arbetsgivarvarumärke i negativ riktning är främst allmänhetens okunskap och de myter som 

finns om kommuner. Myter som att kommunanställda är lågavlönade, outbildade och 

långsamma har funnits under en lång tid vilket gör dem svårhanterliga. De kommer inte 

förändras över en natt utan kommer kräva effektiv och aktiv kommunikation under en lång tid. 

Det som är positivt för utvecklingen är främst hur samtliga kommuner i denna studie har 

medarbetare som är stolta över det uppdrag som de har. Människor söker bekräftande 

information och har en person en negativ bild av kommunen kommer den i större utsträckning 

lyssna på information som bekräftar den bilden vilket gör det interna arbetet viktigt. Detta för 

att minska “mun-till-mun” marknadsföring i negativ bemärkelse som bekräftar den bild som 

finns i samhället.  

 

Det andra som vi ser som en utmaning är att identifiera mottagaren av den kommunikationen 

som bedrivs inom verksamheten. För att effektivt kommunicera bör organisationen veta vem 

mottagaren är vilket är en utmaning i en verksamhet som innefattar nästa alla demografiska 

aspekter. De bör därför försöka hitta gemensamma nämnare bland de personer som de vill 

attrahera, kanske är det inte yrket utan värderingarna som är det centrala.  

 

Nästa utmaning som vi har identifierat är att skapa ett gemensamt lärande mellan kommunerna 

genom en gemensam medarbetarenkät. Givetvis kan varje enskild kommun behålla sin egen 

enkät för att undersöka de punkter som är aktuella för dem just det året, men med en gemensam 

enkät som tas fram och sedan får vara kontinuerlig över tid kan kommunerna dra nytta av 

varandras starka sidor. Ett sådant samarbete bör vara genomförbart med hjälp av SKL som är 

kommunernas och landstigens riksorganisation. I intervjuerna framgick det att kommuner ofta 

åker på studiebesök för att lära av varandra. Med en gemensam medarbetarenkät blir det extra 

tydligt vart alla kommuner har sina starka och svaga områden i jämförelse med varandra. Det 

kan handla om allt från hur de lockar nya anställda till hur de kan dra ner på sjukfrånvaron.   
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7. Diskussion 

 

Under kapitlet diskuteras, centreras och problematiseras analys utifrån samtliga perspektiv. 

De centrala faktorerna presenteras senare mer djupgående i slutsatsen. 

 

  

I de intervjuer som genomförts i denna studie har samtliga pratat om att kommuner kantas av 

en mytbildning som inte stämmer överens med hur de som arbetar inom organisationen ser på 

sina arbeten. Dessa myter upplevs ha en stor inverkan på arbetsgivarvarumärket vilket även 

bekräftar den bilden som fanns om kommunerna innan detta arbete. Det blir också en central 

fråga i utvecklingen av kommunernas arbetsgivarvarumärke mot potentiella medarbetare. Hur 

invånarna i städerna ser på kommunerna som arbetsplats påverkas självklart av hur andra talar 

om de anställda på kommunerna. Det arbete som kommunen i Eskilstuna påbörjat med 

ambassadörer som möter elever och studenter i årskurs åtta, tvåan på gymnasiet och på 

högskolan kan vara en början på en förändring. I intervjuer med Stockholms stad och Eskilstuna 

kommun framkom att personer frågat om kommunerna har ekonomer och ingenjörer vilket vid 

en kortare eftertanke känns självklart. Kommunikationen är en viktig del i arbetet med att 

utveckla kommunernas arbete med arbetsgivarvarumärket som måste förbättras då den interna 

uppfattningen skiljer sig mycket mot bilden som finns hos allmänheten. Varje kommun 

utformar enligt respondenterna sin egen medarbetarenkät som sedan presenteras i deras 

årsredovisning. Genom att skapa en gemensam medarbetarenkät för Sveriges samtliga 

kommuner skapas synergier som att de kan jämföra och lära av ”Best Practice”. Eftersom alla 

kommuner är knutna till SKL bör en sådan enkät med enkelhet kunna utformas. På så sätt kan 

till exempel Eskilstuna kommun jämföra deras svaga punkter med de kommuner som är bäst 

på dessa områden. 
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7.1 Hjärta, förtroende och karriärmöjligheter 

I de teoretiska perspektiv som presenteras ovan är engagemang det centrala för prestation. Det 

handlar således om att få medarbetare att engagera sig för att prestera mer än endast enligt deras 

rollbeskrivning. Det vi sett i denna studie är att förtroende och karriärmöjligheter är viktiga 

faktorer för att vinna medarbetarnas engagemang och få dem att känna ett egenvärde i 

organisationens framgång. Variation i arbetet ses ofta som en viktig motivationsfaktor men är 

svår att definiera. Två medarbetare med samma arbetsuppgifter kan ha olika uppfattningar där 

den ena tycker att arbetet är varierande och utmanande samtidigt som den andra tycker att det 

är monotont. Det är svårt att på en strategisk nivå avgöra vad som är utmanande och varierande 

för en viss person då detta givetvis är saker som är individuellt. Därför är en 

personlighetsbedömning minst lika viktig och avgörande i en rekryteringsprocess som deras 

kunskaper. Det gäller att hitta personer som vill åt samma håll och till en viss grad är 

likasinnade. Det går inte att sprida arbetsuppgifter för varje enskild persons tycke om vad som 

är motiverande. Det gäller att försöka nå en så pass bred, men ändå smal strategisk linje som 

samtliga medarbetare kan tycka är motiverande och välbefinnande. Den stora utmaningen för 

kommunerna är att hitta en balans mellan de upplevda kraven och den upplevda förmågan. 

Personer blir motiverade när de känner att de har förväntningar som de kan klara av att uppnå 

men kräver att de anstränger sig. Inom kommunen finns det möjligheter att både klättra uppåt i 

organisationen och byta arbeten horisontellt. Samtliga kommuner vi intervjuat har berättat om 

hur de är den största eller en av de största arbetsgivarna på orten och att det finns ungefär 300 

olika yrkestitlar inom kommunerna. Det gör att möjligheterna för den som gör ett bra arbete 

blir många, en av respondenterna började som kurator och arbetar idag som HR-strateg med 

kontor i stadshuset. Det är viktigt att dessa möjligheter kommuniceras utanför organisationen 

för att påvisa vilka möjligheter som finns.  

 

För att engagera sina medarbetare är det viktigt att kommunen ser till att anpassa sig för de 

kommande generationerna. Generation X är entreprenörer i själen och värdesätter personlig 

utveckling och vill göra inverkan på organisationens visioner och mål. Även om teorierna kring 

generationer är en generalisering påvisar det ändå skillnader. De yngre generationerna letar i 

större utsträckning variation och karriärmöjligheter vilket resulterar i att de oftare byter arbete. 

Detta gör att kommunerna bör se till att de kan erbjuda dessa människor den stimulans och de 

möjligheterna inom organisationen för att inte tappa dessa till andra organisationer eller företag. 

Inom Talent Management och Employer Branding diskuteras det ofta hur svårt det är att hitta 
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och behålla talanger och hur svårt det är att omvända omotiverad personal. 20 procent av alla 

rekryteringsförsök misslyckas på grund av att arbetsgivaren inte får tag på de kompetenser som 

de söker. Detta gör att kommunerna måste både arbeta med att attrahera sökande men även för 

att behålla de medarbetare som gör ett bra arbete inom organisationen. Ingen av de kommuner 

vi intervjuat har en process för hur de tar hand om talanger även om de har interna utbildningar 

och ger möjligheter att söka andra arbeten inom organisationen. Varje rekrytering kostar pengar 

i både rekryteringskostnader och innan den nya medarbetaren har lärt sig allt den behöver kunna 

i sin roll. Det är därför viktigt att skapa en önskvärd balans då omsättning även ger möjligheter 

att få in nya kunskaper och kompetenser i organisationen. Det gör det viktigt att ta vara på den 

personal som finns och se till att de kan utvecklas inom organisationen för att de inte ska byta 

till företag utanför. Det handlar inte bara om att få medarbetarna att stanna i organisationen utan 

även engagera sig. Detta genom att bygga upp känslomässiga band mellan medarbetarna och 

organisationen och på så sätt skapas en ”vi mot dom-känsla” vilket gör att medarbetarna inte 

gärna lämnar för konkurrerande verksamheter. 

 

7.2 Organisationskultur och värderingar 

För att en stad skall fungera krävs det att människor vill engagera sig och arbeta i kommunala 

verksamheter. Skulle ingen arbeta i kommunen fungerar inte skolan, vården och övrig välfärd. 

Under senare år har samhällsnytta blivit ”trendigt” vilket har gjort att fler vill arbeta med saker 

som gör skillnad för samhället. Denna trend syns tydligast bland unga då det blivit mode att 

engagera sig i olika typer av sammanhang som bidrar till andras välmående och de mjuka 

faktorerna betyder mer än till exempel lönen. Dessa värderingar borde kommunerna ta vara på 

i sin kommunikation. Att jobba i kommunen betyder för vissa medarbetare att de arbetar för 

den staden som de både lever och bor i vilket skapar möjligheter att påverka sin egen 

omgivning. Det handlar om att skapa möjligheter till en så pass bra välfärd som möjligt. Sedan 

spelar det ingen roll om du är undersköterska på sjukhuset eller om du ekonom på 

kommunledningskontoret. Alla jobbar mot samma mål, oavsett vilken verksamhet inom 

kommunen du tillhör. Tidigare har kommunerna satsat mycket på att marknadsföra sig som en 

stor organisation och att det är en fördel då det finns många utvecklingsmöjligheter i en stor 

organisation. Vi ser samhällsnyttan i kombination med utvecklingsmöjligheter som de 

värderingar som bör kommuniceras. Kommunen är en plats där medarbetare kan utvecklas 

samtidigt som du gör nytta för samhället. Dessa värderingar bör kommuniceras inom och 
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utanför organisationen för oavsett vad de personliga målen är så ingår samhällsnyttan i 

uppdraget. Samtliga kommuner i studien är väl medvetna att Employer Branding handlar om 

kommunikation och tycker att de lyckas bättre internt än externt. Kommuner är präglade av 

myter som är svåra att ändra på och vet att utmaningen ligger i att få externa aktörer att förstå 

hur organisationen egentligen ser ut. Personer som vill göra samhällsnytta och delar värderingar 

som dessa tror vi kommer vilja prestera för att det i slutändan handlar om välfärd. Det finns 

mycket som tyder på att kommunerna redan står för de värderingar som många forskare 

beskriver att bör synliggöras och kommuniceras. Det gör att det snarare handlar om att 

tydliggöra vad som är kommunernas uppgift och få människor att vilja arbeta där. Inom 

kommunerna kan du arbeta, göra karriär och utveckla staden och de människor som lever i den. 

Genom att välja ett tydligt spår i kommunikationen och få med det i varje situation som 

kommunerna syns i så kommer den också fastna hos människor. Det handlar om att varje 

kommun tar kontroll av sitt eget Employer Brand och skapar ett mervärde som särskiljer dem 

från andra organisationer och företag utan att det behöver medföra extra kostnader.  
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8. Förslag på vidare studier 

Med slutsatsen färskt i minnet finns det vissa delar som skulle kunna vara en bra start som ämne 

för andra studier inom detta område. En av de stora delarna är de fördomar som finns kring 

kommuner som arbetsplatser. En studie kan vara att ta fram en ny marknadsföringsstrategi som 

får ut budskapet om hur det egentligen är att jobba på kommunen för att minimera fördomarna. 

Det skulle även gå att undersöka vilken typ av personer som jobbar inom kommuner och varför 

de gör det för att kunna rikta annonseringen av tjänster på ett bättre sätt och för att få rätt 

sökande till organisationen. I slutsatsen beskrivs även att det skulle kunna utformas en 

gemensam medarbetarenkät för Sveriges samtliga kommuner så de på ett enkelt sätt kan 

använda sig av organisatorisk lärande. Det skulle kunna göras en studie där denna 

medarbetarenkät utformas för att passa Sveriges största kommuner, men även de minsta.  

 

Det finns även stora skillnader i de material angående sjukfrånvaro som redovisats i 

årsredovisningar och presenterats i empirin där det skiljer nästan två procentenheter. Denna 

kunskap skulle kunna lägga grunden för en studie om varför dessa skiljer sig så pass mycket 

mellan kommunerna.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide till kommunerna 

 

Vad är din nuvarande tjänst på 

Kommunen? 

Bakgrundsinformation 

 

Hur länge har du/ni arbetat med Employer 

Branding som begrepp? 

 

Bakgrundsinformation 

Vad är Employer Branding för dig 

personligen? 

 

Bakgrundsinformation 

Vad tycker du ryms inom begreppet 

Employer Branding? 

 

Bakgrundsinformation 

Hur arbetar ni med Employer Branding 

idag? 

 Effektiv rekryteringsstrategi. 

 Hjärta och förtroende. 

 Employer branding genom sociala medier. 

 Employer brand och varumärke. 

 Organisationskultur och värderingar. 

 Balans i livet. 

 Karriärsutveckling. 

Teorier från (Narasimha-Venkatesh och Geetha 2015) 

Hur följer ni upp/hur mäter ni kommunens 

arbetsgivarvarumärke? 

 Attraktion 

 Vad som är sant 

 Trovärdighet 

 Hållbarhet 

 Särskiljande (Dahl 2015) 

 

Har du sett några specifika områden som 

är extra viktigt för kommunens 

arbetsgivarvarumärket? 

 

 Rekrytera medarbetare 

 Behålla medarbetare 

 Engagera medarbetare 

Hedlund, Andersson och Rosén (2010) 

Har ni olika strategier för att attrahera och 

engagera medarbetare inom olika 

verksamhetsområden? 

 

Hedlund, Andersson och Rosén (2010) beskriver att 

kunskap om vad medarbetare och potentiella 

medarbetare värderar högst blir allt viktigare.  

Hur tycker du kommunen uppfattas som 

arbetsplats i dag? (Internt och externt) 

 

Sjukfrånvaro, årsredovisningen, medarbetarenkäter.  

Hur anser du att kommunens varumärke 

kan förbättras? 

Fördjupningsområde 
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Hur tycker ni politik påverkar kommunens 

varumärke? Dvs olika beslut som fattas av 

förtroendevalda. 

 

 

Hur arbetar ni för att attrahera nya 

anställda? 

 

Kommunikationskanaler 

Har ni några exempel på aktiviteter som ni 

genomför för att bygga upp kommunens 

arbetsgivarvarumärke? 

Riktade insatser mot specifika 

målgrupper? 

 

Praktiskt,  

Finns det någon statistik från medarbetar 

undersökningar som vi kan ta del av? 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide till Universum Global 

BEFATTNING 

• Vad är din nuvarande tjänst på Universum Global? 

• Hur länge har du/ni arbetat med Employer Branding? 

• Hur finansieras era uppdrag/undersökningar? 
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EMPLOYER BRANDING 

• Vad är Employer Branding för dig? 

• Vad tycker du ryms inom begreppet Employer Branding? 

• Har du sett några specifika områden som är extra viktigt för ett företags 

arbetsgivarvarumärke? (Vad värderas högst) 

• Hur mäter ni företags Employer Branding? 

• Finns det tydliga skillnader inom yrkeskategorier eller nivåer i avseende vad som värderas 

högst hos en arbetsgivare? 

• Påverkas värderingar av den lokala arbetsmarknaden, storstad eller landsbygd, hög 

eller låg arbetslöshet, hög eller “låg” utbildning? 

• Anser du att företag bör arbeta fram flera strategier för Employer Branding beroende på 

demografi, geografi eller andra aspekter? (Målgruppsriktade insatser) 

• Hur arbetar ni på kontoret med ert eget Employer Brand? 

• Arbetar ni något själva med Employer Branding eller kollar ni bara hur andra gör det? Hur 

gör ni i så fall?  

 


