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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur Piteå kommun genom intern employer 

branding kan stärka varumärket som en attraktiv arbetsgivare utifrån de anställdas perspektiv. 

I studien ingår också ett genusperspektiv där likheter och skillnader mellan kvinnor och män i 

uppfattningen om en attraktiv arbetsgivare i allmänhet och om Piteå kommun som 

arbetsgivare analyseras. I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes med åtta stycken informanter som samtliga har en 

anställning på Piteå kommun. Studien inspirerades av ett fenomenografiskt angreppssätt, 

vilket lämpar sig väl för att beskriva olika individers uppfattningar om sin omvärld. Det 

framkom att anställda på Piteå kommun tycker att det som gör organisationen till en attraktiv 

arbetsgivare är en känsla av trygghet i anställningen, betydelsefulla arbetsuppgifter och att det 

finns en mottaglighet för nytänk. Vidare ansågs organisationen som flexibel tack vare god 

kommunikation och att det fanns ett förtroende för de anställdas kompetens. För att bli ännu 

attraktivare som arbetsgivare och stärka sitt interna employer brand ytterligare bör 

organisationen se över vissa förbättringsområden. Dessa är att bli bättre på att visa 

uppskattning, jobba mer enhetligt inom organisationen samt förbättra 

utvecklingsmöjligheterna. Dessutom fanns en önskan om en tydligare riktning vart 

organisation vill och att kritiskt granska arbetssätten. Slutsatsen blev att Piteå kommun 

överlag upplevs som en attraktiv arbetsgivare men att det fortfarande finns 

förbättringsmöjligheter.  

 

Nyckelord: Intern employer branding, attraktiv arbetsgivare, anställda, könsperspektiv, 

semistrukturerad intervju, Piteå kommun 
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Inledning 

Nöjda och stolta medarbetare levererar, oavsett bransch, bättre resultat. Det här är en av 

många anledningar till att Employer Branding har blivit ett så pass viktigt ämne i ledande 

organisationers strategiska prioriteringar. Employer Branding kan uppfattas som ett nytt 

fenomen på arbetsmarknaden, men faktum är att det har existerat redan innan det fick sitt 

namn (Dyhre & Parment, 2013).  Dyhre och Parment (2013) hänvisar definitionen av 

”Employer Brand” till vad två forskare vid namn Simon Barrow och Tim Ambler sade om 

begreppet. Definitionen lyder enligt: ”the package of functional, economic and psychological 

benefits provided by employment, and identified with the employing company” (s. 12). Det 

kan alltså benämnas som ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar 

som arbetsgivaren identifieras med och som anställningen hos arbetsgivaren innebär. I det 

stora hela handlar det om arbetsgivarens varumärke och hur man förknippar detta varumärke i 

relation till olika aspekter som exempelvis förmåner, lön, status, karriärmöjligheter, 

upplevelser och så vidare. Att ämnet existerade redan innan denna definition grundar sig i att 

det alltid har varit viktigt för ledande organisationer att vara en attraktiv arbetsgivare. Det har 

gjort att talanger söker sig mot organisationen och att anställda stannar kvar längre i 

organisationen vilket sparar pengar på både kort och lång sikt (Dyhre & Parment, 2013). 

 

Enligt Mosley (2007) har arbetet med Employer Branding länge fokuserat på det externa 

ryktet, och det interna arbetet med att uppmärksamma medarbetarnas engagemang i företaget 

har varit begränsat. Detta håller dock på att förändras där organisationer nu ser det som lika 

viktigt att de löften som ges om varumärket ut till arbetsmarknaden faktiskt efterlevs 

gentemot redan befintliga anställda inom organisationen. Det går alltså att se en mer 

integrerad strategi mellan externa och interna faktorer i arbetet med Employer Branding 

(Mosley, 2007). I en kartläggningsrapport genomförd av Piteå kommun (2016), med syftet att 

minska sjukfrånvaron, var en av de identifierade åtgärderna att “stärka det interna varumärket 

som arbetsgivare genom intern employer branding” (Piteå kommun, 2016, s. 11). På uppdrag 

av Piteå kommun genomfördes studien för att beskriva och analysera hur det går att arbeta 

med denna typ av åtgärd för att i framtiden sänka sjuktalen inom organisationen. Det fanns 

även ett intresse från Piteå kommun att inkludera genusperspektivet i studien.  
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Studien skrevs med en pedagogisk inriktning. Så här definierar Umeå universitet (2017) 

pedagogik: 

“Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom 

vilken människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. 

Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, 

lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser.” (Umeå universitet, 2017). 

 

Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter 

uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer 

(Umeå universitet, 2017). Studien behandlar hur individer som har socialiserats in i 

organisationen, utifrån sina personliga värderingar, uppfattar en attraktiv arbetsgivare. Det är 

dessutom intressant att se hur detta efterlevs av organisationen för att bilda kunskap kring 

påverkansfaktorer. Med anledningen av detta faller studien in under definitionen av 

pedagogik. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Piteå kommun genom intern employer 

branding kan stärka varumärket som en attraktiv arbetsgivare utifrån sina anställdas 

perspektiv. 

 

För att kunna besvara syftet utgår vi från dessa frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer bidrar till att de anställda uppfattar en arbetsgivare som attraktiv i 

allmänhet? 

 

 Hur uppfattar de anställda Piteå kommun som arbetsgivare? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvinnor och män i uppfattningen om en 

attraktiv arbetsgivare i allmänhet och om Piteå kommun som arbetsgivare? 
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Litteraturgenomgång 

 

I avsnittet beskrivs vad intern employer branding är och varför det kan vara viktigt för 

organisationer att arbeta med detta. Sedan presenteras även ett antal faktorer som kan bidra till 

ett lyckat arbete med intern employer branding. Detta för att läsaren ska få en inblick i hur det 

går att arbeta med intern employer branding. 

 

 

Vad är intern employer branding? 

   

Ambler och Barrow (1996) menar att begreppet “Employer Branding” kan förklaras av alla 

fördelar som erbjuds av ett företag, vilket skapar en unik entusiasm som arbetsgivare i 

medvetandet hos både jobbsökande och anställda som gör dem villiga att ansluta sig till eller 

stanna kvar i företaget. Ambler och Barrow (1996) föreslår också att precis som ett 

konsumentvarumärke så har arbetsgivarvarumärket en personlighet på arbetsmarknaden som i 

sin tur kan skapa en relation mellan arbetsgivarvarumärket och dess anställda. Ett 

arbetsgivarvarumärke representerar även ett värde som individen tror sig få genom att arbeta 

för arbetsgivaren (Fernandez-Lores, Gavilan, Avello & Blasco, 2016).  

Intern employer branding handlar om hur ledningen i en organisation kommunicerar sitt 

arbetsgivarvarumärke för att påverka anställdas intryck av det. Detta används för att skapa 

medarbetare som delar organisationens värderingar och målsättningar. Nyckeln till detta är att 

få medarbetarna att förverkliga arbetsgivarvarumärket genom att skapa ett engagemang kring 

det (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011).     

 

 

Varför är intern employer branding viktigt? 

 

Det finns både praktiker och akademiker som anser att de mest värdefulla tillgångarna i ett 

bolag är varumärket och produkterna. Målet är att skapa ett varumärkesvärde hos 

konsumenterna genom att attrahera, behålla och engagera kunder. Det har länge bara varit 

externa parter utanför företaget som har betraktats som kunder, men på senare tid har 

varumärkeslitteraturen börjat uppmuntra till att se företagets egna medarbetare som den 

viktigaste kunden. Det baseras på att anställda också är interna kunder av en intern produkt, 
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nämligen anställningen. Med anledning av detta bör varumärkesstrategier inte bara ta hänsyn 

till externa kunder, utan även interna kunder. Därför bör företag eftersträva att attrahera, 

behålla och även engagera anställda till att utföra företagets uppdrag genom att tillgodose 

deras behov och önskemål (Fernandez-Lores et al., 2016).  

 

Tre-komponentsmodellen (TCM) är en modell som baseras på tre olika anledningar till att 

anställda känner ett engagemang för organisationen och väljer att stanna kvar i den. Den 

första komponenten är “affective commitment” och definieras som “identifikation med, 

deltagande i, och känslomässigt engagemang för organisationen” (Fernandez-Lores et al., 

2016, s. 42). Anställda stannar kvar i organisationen därför att de vill det (Allen & Meyer, 

1996). Den andra dimensionen heter “continuance commitment” som menar att anställda 

väljer att stanna kvar i organisationen eftersom kostnaderna att lämna är för höga (Fernandez-

Lores et al., 2016). De måste helt enkelt stanna kvar (Allen & Meyer, 1996). Den sista 

komponenten är “normative commitment” som belyser att anställda stannar kvar i 

organisationen därför att de känner en moralisk förpliktelse gentemot sin arbetsgivare 

(Fernandez-Lores et al., 2016). Anställda stannar kvar därför att de borde det (Allen & Meyer, 

1996). Något som dessa olika dimensioner har gemensamt är att samtliga innehåller 

drivkrafter till varför anställda väljer att stanna kvar i eller lämna en organisation, men sedan 

skiljer dem sig åt (Allen & Meyer, 1996). Av dessa tre olika dimensioner har det visat sig vara 

“affective commitment” som gör störst nytta för organisationen och som i högst utsträckning 

leder till det önskade beteendet på jobbet. Det kan exempelvis handla om att anställda är 

beredda att göra extra insatser på arbetsplatsen eller att benägenheten till utveckling förstärks 

ytterligare (Fernandez-Lores et al., 2016). I nästa avsnitt presenteras faktorer som kan bidra 

till att uppnå det önskvärda engagemanget hos medarbetarna. 

 

 

Hur kan organisationer arbeta med intern employer branding? 

 

I det här avsnittet redogörs hur det redan tidigare nämnda och önskvärda känslomässiga 

engagemanget går att uppnå bland de anställda, och även hur dessa faktorer skiljer sig mellan 

könen. Enligt Lundkvist (2015) är kön och jämställdhet i kombination med employer 

branding en möjlighet för arbetsgivaren att skapa sig ett unikt och attraktivt varumärke. Det 

kan leda till mer innovation, ökad kompetens och en större mångfald av erfarenheter om 

arbetet med genusperspektivet fungerar effektivt. Detta är värdefulla tillgångar för 
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konkurrensutsatta organisationer. Men för att lyckas kombinera könsperspektivet med 

employer branding måste beslutet komma inifrån organisationen innan arbetet kan påbörjas. 

Det har skrivits väldigt få artiklar inom den akademiska litteraturen som behandlar detta ämne 

(Lundkvist, 2015). 

 

Däremot genomförde Tanwar och Prasad (2016) en studie med syftet att identifiera olika 

dimensioner av employer branding, och vad dessa dimensioner hade för inverkan på den 

känslomässiga arbetstillfredsställelsen. I studien undersöktes också vilken roll kön spelade i 

relationen mellan de olika dimensionerna inom employer branding och arbetstillfredsställelse. 

I studien beskriver författarna hur Hillebrandt och Ivens (2013) genomförde en omfattande 

litteraturstudie för att kunna utveckla en skala för mätning av employer branding. Hillebrand 

och Ivens (2013) genomförde även strukturerade intervjuer med ett urval av anställda och 

arbetsgivare som hade relevant arbetslivserfarenhet. Studien var den första av sitt slag och 

gick djupare in på många tidigare härledda faktorer inom employer branding. Med avstamp ur 

denna studie och vidare litteraturstudier kunde Tanwar och Prasad (2016) presentera följande 

dimensioner av employer branding kopplade till arbetstillfredsställelse ur ett könsperspektiv. 

 

 

Rykte 

Rykte är en viktig tillgång för en organisation. Det kan ses som en konkurrensfördel gentemot 

andra aktörer. Sutherland, Torricelli och Karg (2002) beskriver rykte som en bidragande 

faktor till att göra en organisation till en mer attraktiv arbetsgivare. Effekten av rykte på 

arbetstillfredsställelse visade sig vara starkare hos män än hos kvinnor (Tanwar & Prasad, 

2016). Detta tror författarna kan tillskrivas det faktum att män upplever en högre grad av 

status och självkänsla om de arbetar för en känd organisation. Resultatet återspeglar resultatet 

i en liknande studie som genomfördes av Yu och Cable (2011), som visade att manliga 

anställda ägnade större uppmärksamhet åt organisationens rykte än kvinnliga anställda. 

 

 

Work-life balance (WLB) 

Barrow och Mosley (2011) förklarar i sin studie hur det skulle vara mycket svårt för en 

organisation att utveckla sitt employer brand utan att införa WLB som en av dess 

komponenter. Hillebrandt och Ivens (2013) identifierade WLB som en av de viktigaste 

komponenterna för ett starkt employer brand, som i sin tur kommer generera i kvarhållande av 
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medarbetarna. WLB:s påverkan av arbetstillfredsställelse var högre bland kvinnor än hos män 

(Tanwar & Prasad, 2016). Detta tror författarna kan förklaras genom att kvinnorna ofta måste 

uppfylla familjens förväntningar samtidigt som de sköter arbetet. Resultatet stöds av Eikhof 

och Haunschild (2006), som hänvisar till att arbetsgivare har börjat inse att kvinnor ofta har 

ett stort ansvar även i hemmet med barnomsorgen som ska balanseras med arbetslivet. En 

lösning på detta kan vara att införa mer familjevänliga arbetspolicys (Eikhof & Haunschild, 

2006). 

 

 

Utbildning och utveckling 

Genom att ge medarbetare de färdigheter som behövs för deras nuvarande, men även för deras 

framtida befattningar kan organisationen skapa en större arbetstillfredsställelse. 

Organisationen som kan bidra med utvecklingsmöjligheter kommer att framstå som mer 

attraktiv i ögonen på en potentiell medarbetare i dennes utvärdering av den (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010). Utbildning och utvecklingens inverkan på arbetstillfredsställelsen 

visade sig vara starkare hos män än hos kvinnor (Tanwar & Prasad, 2016). Orsaken till detta 

tros vara att män tenderar att arbeta fler timmar än kvinnor (Altonji & Spletzer, 1991). 

 

 

Organisationskultur 

Organisationskultur kan förklaras som ett antal antaganden som styr vad som sker inom en 

organisation, genom att definiera passande beteenden för olika situationer (Ravasi & schultz, 

2006). Enligt Barrow och Mosley (2011) kan organisationens employer brand stärkas genom 

att belysa och främja de framträdande aspekterna av kulturen i en organisation. Detta kan bero 

på att arbetskulturen inom varje organisation är unik och kan fungera som de anställdas 

värderingar. Och det skiljer sig från organisation till organisation (Tanwar & Prasad, 2016).  

Effekten av organisationskulturen på arbetstillfredsställelse visade sig vara starkare för 

kvinnor än för män. En trolig orsak till det kan vara att kvinnor fäster större vikt vid en vänlig 

arbetsmiljö och kommunikation än män (Tanwar & Prasad, 2016). 

 

 

Mångfald 

Enligt Cox (2001) kan mångfald definieras som en variation av kulturella och sociala 

identiteter bland människor som jobbar ihop inom samma arbetsgrupp. Genom att införliva 
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mångfald i organisationen kan en miljö skapas där arbetskraften bidrar som bäst till sin 

arbetsgivare genom att bli en arbetsgivare dit människor gärna söker sig. Schlager, Bodderas, 

Maas och Cachelin (2011) belyser att mångfald också är en viktig faktor i organisationers 

arbete med employer branding, vilket i den aktuella studien kan vara mångfald dels inom 

arbetsstyrkan men också vad gäller variationen av arbetsuppgifter. Resultatet visade dock att 

relationen mellan arbetstillfredsställelse och mångfald inte skiljde sig mellan könen då varken 

män eller kvinnor påverkades av detta i relation till de arbetsuppgifter de blivit tilldelade eller 

deras kulturella bakgrund (Tanwar & Prasad, 2016).  

 

 

Ethics and Corporate social responsibility (CSR) 

Anställda attraheras av att jobba för en arbetsgivare som erbjuder en etisk arbetsmiljö och tar 

sitt samhällsenliga ansvar. Det är en av anledningarna till att CSR har blivit ett så pass 

effektivt verktyg att använda för organisationer som vill positionera sig så bra som möjligt på 

arbetsmarknaden (Kim & Park, 2011). Antalet organisationer som har börjat inse hur viktigt 

det är att använda CSR som en strategi för att stärka varumärket och lönsamheten har ökat 

(Schiebel & Pochtrager, 2003). Det är ett sätt att skapa en positiv bild av varumärket både 

bland potentiella och nuvarande medarbetare vilket har gjort CSR till en viktig del i employer 

branding (Hillebrandt & Ivens, 2013). CSR:s inverkan på arbetstillfredsställelse visade sig 

vara viktigare för kvinnor än för män vilket baseras på antagandet om att kvinnor värdesätter 

det välgörande beteendet i organisationen högre än männen där rättvisa och moral har en 

viktig betydelse (Tanwar & Prasad, 2016). Det antagandet stöds även av Deshpande, Joseph 

och Maximov (2000) som i sina studier kunde se att kvinnor såg det som mer oetiskt med 

tvivelaktiga affärsmetoder än männen.   
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Metod 

Nedan presenteras och motiveras de metoder som har använts vid genomförandet av studien.   

 

Kvalitativ studie 

 

Kvalitativ forskning beskriver verkligheten genom orddata. Det används vanligtvis i samband 

med beskrivningar av sociala samspel, eller inspelning av vardagligt prat och intervjuer. En 

förenkling av det primära syftet med kvalitativ forskning är att skapa en förståelse för vad 

som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Uppdragsgivaren Piteå kommun hade tidigare 

genomfört en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning gällande hur deras anställda 

upplever sin arbetsgivare, med syftet att sänka sjuktalen. En av förbättringsåtgärderna är att 

genom intern employer branding bli attraktivare som arbetsgivare. Därför låg det i deras 

intresse att höra de anställda uttrycka sig kring detta med egna ord genom intervjuer, vilket 

motiverade en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats (Dahlgren & Johansson, 

2009). 

 

Dahlgren och Johansson (2009) skriver att fenomenografi är en lämplig metod att använda sig 

av för att analysera data från enskilda individer. Fenomenografi används också för att 

beskriva olika människors individuella uppfattningar kring sin omgivning. De olika 

erfarenheterna kallas tillsammans för ”utfallsrum” (Dahlgren & Johansson, 2009). Eftersom 

studien avsåg att beskriva och analysera hur olika individer på Piteå kommun upplever en 

attraktiv arbetsgivare inspirerades vi av den fenomenografiska metodansatsen. 

 

Intervjuer 

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer. Dahlgren och Johansson (2009) anser att det 

är en passande intervjumetod då data från enskilda individer ska analyseras. Enligt Bryman 

(2011) är en semistrukturerad intervju baserad på en uppsättning av frågor som kan liknas vid 

ett frågeschema, men där ordningsföljden på frågorna kan variera. Dessutom är frågorna mer 

allmänt formulerade än vid exempelvis en strukturerad intervju. Det finns utrymme för 

intervjuaren att ställa följdfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar (Bryman, 2011). Att 

ställa följdfrågor som “Hur menar du då?” eller “Kan du utveckla ditt svar lite mer?” är 
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vanligt vid ett fenomenografiskt angreppssätt för att få så uttömmande svar som möjligt 

(Dahlgren & Johansson, 2009). 

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Vid utformandet av 

intervjuguiden ville vi ta reda på vad informanterna mer allmänt anser utgör en attraktiv 

arbetsgivare, samt mer specifikt hur de ansåg att Piteå kommun lever upp till detta. Detta 

genom att undersöka allmänna, immateriella och materiella associationer kopplade till intern 

employer branding som kan förknippas med en attraktiv arbetsgivare (Tanwar & Prasad, 

2016). Bryman (2011) föreslår bland annat att frågorna inte ska vara ledande. Det ska 

dessutom baseras på ett begripligt språk som passar målgruppen. Det ska finnas en logisk 

ordningsföljd på frågorna som följer vissa teman. Bryman (2011) beskriver också vikten av 

att fråga informanterna om bakgrundsinformation för att kunna dra slutsatser. I detta fall var 

informanternas kön relevant för att kunna besvara en av studiens frågeställningar. Samtidigt 

låg konfidentialitetskravet i åtanke genom hela studien och ingen bakgrundsinformation som 

kunde avslöja informanterna användes. Kontaktpersonerna på Piteå kommun fick också ta del 

av intervjufrågorna innan intervjuerna påbörjades för att kontrollera relevansen i frågorna. 

 

Bryman (2011) föreslår en pilotstudie innan en intervjuundersökning. Detta för att försäkra 

sig om att frågorna fungerar och även skaffa sig vana beträffande intervjun. Det är även ett 

sätt att upptäcka om intervjufrågorna är svårbegripliga för att i sådana fall kunna korrigera 

detta. Därför genomfördes en pilotstudie på två studenter från klassen som kunde ge 

återkoppling på frågorna. Det var dessutom ett sätt att testa hur lång tid det tog att göra 

intervjun, eftersom detta skulle anges i den skriftliga inbjudan till informanterna. Pilotstudien 

tog ungefär 20 minuter. Vi ville inte överskrida en halvtimme eftersom intervjuerna 

genomfördes på arbetstid. Därför utformades frågeschemat därefter. 

 

 

Urval  

 

Piteå kommun består av sju olika förvaltningar, för att försöka uppnå en så proportionerlig 

representation som möjligt av kommunens förvaltningar i vårt urval använde vi oss av ett 

stratifierat slumpmässigt urval. Ett sådant urval kännetecknas av att informanterna väljs ut 

från en population som delats upp i olika kategorier, även kallat stratum (Bryman, 2011). 

Våra kontaktpersoner på Piteå kommun skickade en lista med kontaktuppgifter till samtliga 
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chefer och medarbetare inom organisationen. Slumpmässigt valdes var fjärde informant ut 

från respektive stratum som var “kön”, “position” och ”förvaltning”. Det fanns en önskan från 

Piteå kommun att undersöka om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i uppfattningen 

om vilka faktorer som bidrar till att göra en arbetsgivare attraktiv, därför intervjuades fyra 

kvinnor och fyra män. För att sedan få en mer heltäckande bild kring uppfattningen av 

organisationen som attraktiv arbetsgivare valde vi att intervjua fyra chefer och fyra 

medarbetare från olika förvaltningar. 

 

 

Databearbetning och analys 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades efter intervjutillfället. Detta för att lättare kunna 

koncentrera sig på intervjuns förlopp, möjliggöra upprepade genomgångar av materialet och 

underlätta noggrann analys (Bryman, 2011). Inom fenomenografin föreslås begreppet 

“förhandlad samstämmighet” vid dataanalys då två eller fler forskare genomför en studie 

tillsammans där samma intervjuer ska analyseras. Det innebär att forskarna individuellt kodar 

fram kategoribegrepp som sedan jämförs med varandra (Fejes & Thornberg, 2009). Därför 

satt vi enskilt och kodade materialet var för sig efter transkriberingen för att sedan träffas och 

göra kodningen tillsammans. Till en början användes en initial kodning där i princip varje 

mening kodades. Ord och meningar markerades för att senare skapa benämningar som bestod 

av ett ord som identifierade koderna (Fejes & Thornberg, 2009). Exempel på detta kunde vara 

“Friskvårdsbidrag” eller “Semesterväxling” då informanterna berättade om sina förmåner på 

Piteå kommun. 

 

Sedan användes en mer selektiv kodning där koderna som var mest frekventa och relevanta 

för studien valdes ut (Fejes & Thornberg, 2009). Exempelvis kunde en selektiv kod vara 

“Förmåner”. På så sätt kunde materialet reduceras ytterligare. För att kunna urskilja vem som 

sagt vad fick varje transkriberad intervju en egen färg. Detta underlättade processen då 

yttranden från olika intervjuer senare fördes samman. Kategorier skapades sedan för de olika 

koderna, så exempelvis hamnade koden “Förmåner” under kategorin “Materiella 

associationer”. På så sätt kunde de olika koderna sorteras in i olika kategorier där skillnader 

och likheter kunde urskiljas. Resultatet av de sammanställda kategorierna utgjorde sedan 

utfallsrummet som presenteras i resultatavsnittet.  
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Etik 

 

Bryman (2011) lyfter fram fyra viktiga etiska principer att ta hänsyn till när det kommer till 

kvalitativ forskning. Dessa presenteras nedan:  

 

Informationskravet - Innebär att forskaren informerar informanterna om syftet med 

undersökningen och hur den är upplagd. Här ska det även nämnas att det är frivilligt att delta 

vilket innebär att de också har rätt att dra sig ur när som helst.  

 

Samtyckeskravet - Informanterna ska själva bestämma över sin medverkan i undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet - Tar hänsyn till att privata data som framkommer vid undersökningen 

och eventuellt kan identifiera deltagarna inte kommer att avslöjas.  

 

Nyttjandekravet - Den information som framkommer vid undersökningen får inte användas i 

något annat syfte än forskningsändamålet.  

 

Studien har tagit hänsyn till dessa fyra etiska principer både skriftligt och muntligt. 

Informationen mailades till informanterna innan intervjuerna. Sedan informerades även 

informanterna om detta i början av intervjuerna. Informationen innefattade undersökningens 

syfte och upplägg, att deltagandet var frivilligt och att de själva bestämde över sin medverkan. 

Det poängterades dessutom att resultatet presenteras anonymt och att informationen endast 

används i forskningssyfte. För att inte kunna spåra informanternas identitet informerades inte 

kontaktpersonerna om vilka som skulle delta. En annan viktig etisk ståndpunkt är 

organisationens anonymitet. I studien gav Piteå kommun sitt medgivande att organisationens 

namn fick användas.  
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Tillförlitlighet 

 

För att kunna säkerställa tillförlitlighet vid kvalitativ forskning nämner Bryman (2011) 

pålitlighet och objektivitet som två delkriterier: 

 

Pålitlighet - eller reliabilitet som det även kallas betyder att forskaren ska anta ett granskande 

synsätt. Detta för att kunna säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla olika faser i forskningsprocessen. Forskaren kan sedan låta kollegor granska under 

forskningens gång och bedöma kvaliteten på de procedurer som valts, och i vilken 

utsträckning de teoretiska slutsatserna är berättigade. 

 

Objektivitet - forskaren har en insikt om att det inte går att få en fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning men att hen agerat i god tro. Forskaren ska inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkat utförandet och slutsatserna. 

 

För att bemöta dessa kriterier har vi under studien vänt oss till vår handledare för återkoppling 

angående val av metoder och teoretiska slutsatser. Två andra studenter ur klassen har fått 

granska och bedöma kvaliteten på studien under arbetets gång.  

 

Att vara två stycken under arbetets gång har underlättat granskning, för att kunna säkerställa 

att personliga värderingar inte påverkat studiens teoretiska inriktning eller utförande. Vi har 

även vid analysen av data pendlat mellan individuell och gemensam kodning av data för att på 

så vis uppnå förhandlad samstämmighet och ökad objektivitet (Fejes & Thornberg, 2009). 
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Resultat 

 

I resultatavsnittet nedan redogörs studiens utfallsrum. För att besvara studiens syfte använde 

vi oss av tre olika frågeställningar. Avsnittet är därför uppdelat i tre olika huvudkategorier där 

varje kategori representerar en av studiens tre frågeställningar. För att göra resultatet mer 

begriplig är huvudkategorierna sedan indelade i underkategorier. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet benämns informanterna som “Intervjuperson 1-8”. 

 

Vilka faktorer bidrar till att de anställda uppfattar en arbetsgivare som attraktiv i 

allmänhet? 

 

Under den här rubriken presenteras vilka faktorer som informanterna allmänt förknippar med 

en attraktiv arbetsgivare. Med andra ord kan det vara faktorer av både materiell och 

immateriell karaktär som inte nödvändigtvis måste vara kopplat till Piteå kommun då 

informanterna fick möjligheten att prata om arbetsgivare i allmänhet. 

 

 

Utveckling på arbetsplatsen 

Något som flera informanter lyfte som viktigt var utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen. 

Både medarbetare och chefer ansåg att arbetstillfredsställelsen och bilden av organisationen 

som en attraktiv arbetsgivare höjdes markant om organisationen hade möjlighet att bidra till 

vidareutbildning och personlig utveckling av personerna som arbetade där. ”Jag ser det som 

viktigt att man får möjligheten att utvecklas både på det personliga planet men också 

yrkesmässigt såklart” (Intervjuperson 4). 

Men det var inte bara den individuella utvecklingen som framstod som betydande. Även 

organisationens utveckling var för flera av informanterna en viktig faktor. Det kan handla om 

att organisationen vill framåt med verksamheten och att man är tydlig med sina mål. Det 

framkom också att det är betydelsefullt hur arbetsgivaren faktiskt bemöter förslag på 

utveckling. Det vill säga hur arbetsgivaren tar emot utvecklingsförslag som kommer från 

någon på arbetsplatsen. Det viktiga var inte alla gånger att man faktiskt genomförde 

förändringen, utan att man verkligen lyssnade och tog till sig av förslaget. ”Att verksamheten 

faktiskt är öppen för nytänk är ju en förutsättning. Att man verkligen lyssnar om man har 

något att komma med” (Intervjuperson 4). 
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Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Möjligheten att kunna balansera arbetsliv och fritid ansågs av många informanter som viktigt. 

Informanterna såg möjligheten till att mer fritt kunna styra över sitt arbetsliv som ett sätt att 

minska stressen. ”Att det inte är stressigt är en viktig sak. Att man inte måste vara 

högpresterande hela tiden. Det är viktigt att man ska ha det bra och utgå ifrån att de flesta 

människor jobbar på och vill göra rätt för sig” (Intervjuperson 3). 

 

Det var framför allt åtgärder som att arbetsgivaren är tillmötesgående för flexibla arbetstider 

som informanterna såg som väsentligt för att kunna uppnå balansen mellan arbetsliv och 

privatliv. Något annat som många lyfte fram var också frihet under ansvar. Det vill säga att 

arbetsgivaren låter sina anställda själva styra hur man väljer att utföra sina arbetsuppgifter i så 

stor utsträckning som möjligt. Det kan handla om att utföra vissa av sina arbetsuppgifter 

hemifrån exempelvis, huvudsaken är att de blir gjorda. 

 

 

Kommunikation och stöd i arbetet 

En del informanter lyfte arbetsgivarens bemötande som något viktigt. Det handlade framför 

allt om bemötandet när man är i behov av hjälp med något, exempelvis att kunna be någon om 

råd kring hur man ska hantera en specifik arbetsuppgift eller att tillsätta resurser för något. 

Men det handlar också om arbetsgivarens bemötande gällande det dagliga stöd som krävs för 

både chefer och medarbetare i arbetet. ”En tillmötesgående arbetsgivare när man behöver 

hjälp med något är viktigt. I det stora hela handlar det mycket om kommunikation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Det leder till en trevligare och bättre arbetsmiljö” 

(Intervjuperson 1). 

 

Några av informanterna menar att den positiva effekten av en ökad kommunikation skulle 

innebära ett bättre flyt i arbetet eftersom det skulle minska risken för missförstånd. Ett ökat 

stöd skulle också minska stressen när det kommer till oklarheter till hur vissa specifika 

situationer ska hanteras. Ett sådant stöd kan vara just att få prata med någon som är kunnig 

inom området. 
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Lön 

Hälften av informanterna nämnde lönen som en framträdande faktor hos en attraktiv 

arbetsgivare. Informanterna menar att den ekonomiska ersättningen för tiden som läggs ner 

för att göra ett bra arbete skall vara rättvis. 

 

Övriga faktorer som också utgör en attraktiv arbetsgivare 

Utöver ovan nämnda faktorer som flera av informanterna gemensamt såg som betydande hos 

en attraktiv arbetsgivare så fanns det även faktorer som ett fåtal av individerna valde att 

belysa. En av informanterna tycker att det är viktigt att bli bekräftad och att få göra sin röst 

hörd. ”Jag tror att det är viktigt att bli bekräftad i sin roll och att man känner att arbetsgivaren 

är intresserad av vad man tycker” (Intervjuperson 2). 

Två individer belyste materiella förmåner som ett verktyg för att öka arbetsglädjen. Den ena 

informanten nämnde träning på arbetstid och bilreparationer till rabatterat pris.  Medan den 

andra informanten nämnde möjligheten till att ha stugor på skidorter som personalen kunde 

hyra till förmånliga priser och subventionerade fjällvandringar. 

 

Hur uppfattar de anställda Piteå kommun som arbetsgivare? 

 

I det här avsnittet uppmärksammas faktorer som informanterna tycker fungerar bra och bidrar 

till att göra Piteå kommun till en attraktiv arbetsgivare. Vidare presenteras även de olika 

förbättringsområden som finns för att bli ännu attraktivare som arbetsgivare. Fyra informanter 

tycker att Piteå kommun är en attraktiv arbetsgivare, tre tycker i dagsläget inte det och en 

informant är osäker. Sju av informanterna kan dock tänka sig att rekommendera Piteå 

kommun som arbetsgivare medan en informant kan göra det beroende på vilken förvaltning 

det gäller. Med andra ord finns det mycket som är bra, men det finns även mycket som kan bli 

ännu bättre. 

 

Vad gör Piteå kommun till en attraktiv arbetsgivare? 

 

Trygghet 

En av faktorerna som gör att Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är den 

tryggheten som medföljer hos en så pass stor arbetsgivare. Hälften av informanterna nämner 
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att de upplever stor trygghet i anställningen och ser det som ett attraktivt attribut hos 

kommunen. Det framkommer även under intervjuerna att tryggheten är en viktig anledning till 

att många väljer att stannar kvar inom organisationen. ”Dom är ju trygga som arbetsgivare. 

Under tiden jag har jobbat här har jag inte behövt oroa mig över den biten. Det finns en 

stabilitet och trygghet med anställningen” (Intervjuperson 3). 

 

 

Arbetsuppgifterna 

En annan anledning till att Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att många 

känner stolthet över sina arbetsuppgifter och upplever att det finns en samhällsnytta med dem. 

På frågan “Vad gör dig stolt över din arbetsplats?” svarade sju av åtta informanter att det är 

främst arbetsuppgifterna som bidrar till känslan av stolthet. ”Att vi kan erbjuda folk hjälp och 

att möta alla människor gör att jag känner stolthet. Det gillar jag att vi kan erbjuda. Så det är 

nog lite arbetsuppgiftsrelaterat” (Intervjuperson 3). 

 

 

Förändringsbenägenhet 

I ett antal av intervjuerna framkom det att förändringsbenägenheten hos Piteå kommun 

upplevs som god. Det motiveras framför allt av att organisationen uppfattas som mottaglig för 

nytänk utifrån och ser positivt på nya idéer.  Även om det inte nödvändigtvis alla gånger leder 

till en förändring är upplevelsen ändå att de får göra sin röst hörd och att arbetsgivaren tar till 

sig av idéerna.”Sett till sin storlek är Piteå kommun lagom kaxiga men är ändå intresserade att 

kolla utåt för att utvecklas. Dom har blivit bättre på att ta till sig saker utifrån” (Intervjuperson 

2). 

 

 

Frihet och flexibilitet 

Många av informanterna framhäver ledarskapets stöttning och kommunikation inom 

kommunen som en bidragande faktor till en mer flexibel och fri arbetsplats. Informanterna 

beskriver en effektiv ledningsfunktion med korta beslutsvägar där beslutsunderlaget levereras 

förhållandevis snabbt för att verka inom offentlig verksamhet.  Det finns ett upplevt 

förtroende för de olika professionerna där ledningen inte fungerar som en överdriven 

kontrollfunktion, och det i sin tur leder till att medarbetarna känner frihet att verka inom sitt 

ansvarsområde. 
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Förmåner 

Kunskapen om de olika förmånerna som tillkommer med att jobba för Piteå kommun var hög. 

Många såg jobbhälsan som en viktig förmån där det går att vända sig för att söka exempelvis 

samtalsstöd. Sedan var det några som tyckte att friskvårdsrelaterade förmåner som 

friskvårdsbidrag och friskvårdstimmen är användbara. Någon lyfte även fram semesterväxling 

som en priviligierad förmån med möjligheten att ta ut en extra semestervecka per år, då på 

bekostnad av semestertillägget. Sedan var nästan alla medvetna om att gratis 

terminalglasögon också är en förmån som organisationen erbjuder men som än så länge inte 

har behövts användas av samtliga. Att det erbjuds flexibla arbetstider var det också några som 

såg som en uppskattad och nödvändig förmån. 

 

 

Vilka förbättringsområden finns hos Piteå kommun? 

 

Visa uppskattning 

Några av informanterna tycker att Piteå kommun kan bli ännu bättre på att visa uppskattning. 

De menar att det inte behöver innebära någon större kostnad att göra detta och att det är en 

liten åtgärd som ändå betyder mycket. 

 

Det går att bli ännu bättre på att visa uppskattning. Oftast rullar det på och man får inte veta varken ris 

eller ros. Bli ännu bättre på att vara tydliga med att uppskatta. Eftersom det inte alltid är möjligt att 

matcha löner behöver man kanske bli mer kreativ och se till de unika kompetenser som finns. Det går att 

göra genom att exempelvis ställa frågan hur man kan dra nytta av någon ännu mer än vi gör idag? 

(Intervjuperson 3). 

 

Det kan alltså handla om att visa uppskattning genom att uppmärksamma olika kompetenser. 

Men det framkommer också att det kan vara enkla saker som att ge beröm för ett väl 

genomfört arbete. 

 

 

Enhetlighet och utvecklingsmöjligheter 

Något som Piteå kommun behöver arbeta med är att jobba mer enhetligt. En del av 

informanterna uppfattar att arbetet utförs självständigt inom förvaltningarna och att 

helhetsperspektivet tappas bort. Det som nämns är att organisationen behöver bli bättre på att 
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jobba som en enhet istället för att de olika förvaltningarna inom kommunen konkurrerar och 

motarbetar varandra. En individ lyfter fram fördelar med att till exempel låta personalen pröva 

på att jobba hos olika förvaltningar inom kommunen, som en möjlighet till personlig 

utveckling och ett sätt att skapa starkare relationer till andra förvaltningar. 

 

Jag kanske blir less mitt jobb och vill prova något nytt. Då kanske man ska öppna en dörr på en annan 

förvaltning så jag får gå dit och jobba ett tag, se vad de gör. Då förnyar man ju och kanske tänder en låga 

hos mig, så kan man se att man hade det bra på arbetsplatsen ändå. Eller att jag kommer med nya tankar 

och ideer och driver nya platsen framåt (Intervjuperson 8). 

 

Vissa av informanterna beskriver även hur organisationen misslyckas med att dra nytta deras 

kompetenser fullt ut, men menar att om de fick jobba på en annan förvaltning under en 

tillfällig period skulle det kunna vara ett sätt att bredda kompetensområdet och bli mer 

stimulerad i arbetet. Några andra informanter ser utvecklingsmöjligheterna på det individuella 

planet som bristfälliga. Upplevelsen är att möjligheterna till utbildning inom organisationen 

har sjunkit och antalet utbildningar är få. Det finns en förståelse för att resurserna är 

begränsade och att det finns en budget att förhålla sig till, men informanterna belyser ändå att 

det bör ses över om det på ett kostnadseffektivt sätt går att bemöta detta. 

 

 

Tydligare riktning 

Några av informanterna vill se en ännu tydligare riktning med verksamheten. Dessa var väl 

medvetna om att det exempelvis finns ett framtida mål med att uppnå 43 000 medborgare år 

2020, men talar ändå om en ännu tydligare riktning om vart man faktiskt vill inom det 

specifika området där de är verksamma. ”Våga lite mer. Att följa sitt eget ledord våga, låga, 

förmåga kan jag tycka. Stick ut hakan kanske. Hitta någon kommun som har provat det här 

tidigare, våga prova. Det går ju alltid att backa om man ser att det inte blev bra” 

(Intervjuperson 8). 

 

Det är just värdegrunden och värdeorden som några informanter tycker kan bli ännu tydligare 

genom att informera om dessa på exempelvis arbetsplatsträffar eller andra samlingsplatser där 

folk faktiskt befinner sig. Helt enkelt att hitta olika sätt att nå ut med budskapet om 

värdegrunden för att det ska bli så tydligt som möjligt. Någon ser en viss otydlighet i hur “Det 

är hit man kommer när man kommer hem” ska tolkas medan någon annan tycker att “Våga, 
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låga och förmåga” till viss del kan vara användbart på exempelvis lönesamtalet men som ändå 

inte riktigt fungerar vägledande i det dagliga arbetet. 

 

 

Flexibilitet och förändringsbenägenhet 

I intervjuerna framkom det att vissa av informanterna ansåg att kommunen som organisation 

var förändringsbenägna och följde med i utvecklingen med nytänk och öppenhet för nya 

idéer. Men i lika stor skala anser informanterna att det finns möjligheter till ytterligare 

förbättring inom området. Ett exempel kan vara att mer kritiskt granska de belägg som legat 

till grund för arbetssätten, det för att inte stagnera i utvecklingen och bli hemmablind. 

 

 

Förmåner 

Även fast det finns en förståelse för att det är en skattefinansierad organisation med 

begränsade resurser så nämner en informant att det, i det långa loppet, hade varit lönsamt med 

ännu fler gruppaktiviteter som kan göra att arbetsgrupperna svetsas samman ännu bättre. En 

informant nämner att fler aktiviteter som exempelvis konstgrupper, stavgång eller yoga hade 

kunnat bidra till mer arbetsglädje. ”Det är ju väldigt stora sjuktal på vissa ställen inom 

kommunen där psykiska gått om de fysiska. Så att jobba mer förebyggande mot det. 

Friskvårdstimme och friskvårdbidrag i all ära, men att bli bättre på att jobba ihop 

arbetsgrupperna. Mer team-buildning och gruppaktiviteter” (Intervjuperson 4). 

 

Några av informanterna nämner också att lönen gärna hade fått vara bättre. En av 

informanterna säger att lönen är betydligt högre inom den privata sektorn. En annan informant 

nämner att om det inte går att erbjuda en konkurrenskraftig lön finns risken att personal söker 

sig till andra verksamheter. En tredje informant tror att högre löner hade bidragit till en ökad 

status vilket innebär att fler söker sig mot verksamheten. 

 

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvinnor och män i uppfattningen om en 

attraktiv arbetsgivare i allmänhet och om Piteå kommun som arbetsgivare? 

 

I det här avsnittet jämförs åsikterna mellan kvinnor och män. Det innebär inte att det behöver 
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samtliga kvinnor eller samtliga män har svarat på ett visst sätt, det som fångas upp här är om 

det är något specifikt som skiljer sig samt vilka gemensamma svar som finns. 

 

Synen på en attraktiv arbetsgivare i allmänhet 

 

Gemensamt 

Gemensamt för män och kvinnor i vad som utgör en attraktiv arbetsgivare är att det ska finnas 

möjlighet för individen att arbeta flexibelt och kunna kombinera fritid med arbetsliv genom 

att själv planera och utföra arbetet utan att bli allt för kontrollerad. ”Att få vara ledig och 

kunna planera sin fritid. Möjlighet att ha ett eget liv på fritiden, det tror jag är viktigt. En 

balans mellan jobb och fritid” (Intervjuperson 7). 

 

Dessutom ses anställningsvillkor och andra förmåner som något betydelsefullt. Genom bra 

förmåner och goda anställningsvillkor kan informanterna känna att organisationen investerar i 

deras välmående. Individerna blir mer känslomässigt investerade i organisationen om de 

känner att tiden och kraften de lägger ned på att utföra ett bra jobb betalas tillbaka. Det 

behöver inte vara något storskaligt utan exempel på förmåner kan vara gruppaktiviteter med 

arbetskamraterna eller bilreparationer till rabatterat pris. 

 

 

Kvinnor 

Utmärkande för en stor del av kvinnorna är att de ser utvecklingsmöjligheterna och öppenhet 

för nytänk som attraktiva attribut hos en arbetsgivare. ”Möjlighet till personlig utveckling på 

arbetsplatsen är en viktig del hos en attraktiv arbetsgivare” (Intervjuperson 6). 

 

 

Män 

Majoriteten av männen ser det som attraktivt att det finns möjlighet till stöd och 

kommunikation med någon vid behov. Det anses också viktigt hos en arbetsgivare att det 

finns en tydlig utvecklingsinriktning. Det kan handla om att det finns ett tydligt syfte med vart 

organisationen vill, samt att det finns både kortsiktiga och långsiktiga mål att sträva efter. 

”Att man har en arbetsgivare som vill något är viktigt, att det finns ett tydligt mål och syfte 
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med hela verksamheten” (Intervjuperson 2). 

 

Piteå kommun som arbetsgivare 

 

Gemensamt 

När informanterna svarade på frågan om Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare är det en 

bra kommunikation som har lyfts fram som något positivt från båda könen. Kommunikationen 

handlar dels om att få igenom beslut och åtgärder där dialogen gentemot andra parter och 

beslutfattare fungerar effektivt. Men det är också tack vare kommunikationen som samarbetet 

upplevs som bra inom organisationen, även om vissa individer hade önskat att det fanns ännu 

mer tid att kommunicera med kollegorna. Både män och kvinnor upplever att deras idéer har 

tagits emot väldigt bra. Det finns en ömsesidig upplevelse av trygghet i anställningen. Det 

råder dessutom en gemensam känsla av frihet på arbetsplatsen där det går att styra över sina 

arbetsuppgifter med eget ansvar. Nästan alla känner stolthet över arbetsuppgifterna och tycker 

att de gör samhällsnytta. 

 

Gemensamma förbättringsförslag för att Piteå kommun ska bli ännu attraktivare som 

arbetsgivare är att se över problematiken med sjukskrivningarna, där det lyfts fram att det i 

synnerhet är kvinnor som tvingats sjukskriva sig. Även fast förmånerna redan upplevs som 

förhållandevis goda poängteras det att dessa skulle kunna utökas ytterligare. Till sist finns det 

en önskan om att bli bättre på att jobba mer enhetligt inom Piteå kommun och visa mer 

uppskattning är också något som bör ses över. ”Man förstår inte helheten, att vi är ju som ett 

oavsett vart man jobbar. Vi och dom, vi är ju allihopa Piteå kommun, man måste stå upp för 

det och vara stolt” (Intervjuperson 7). 

 

 

Kvinnor 

Det som utmärkte sig i vissa av kvinnornas svar var att utvecklingsmöjligheterna är 

begränsade, i jämförelse med männen som tyckte att utvecklingsmöjligheterna var goda. 

Några av kvinnorna upplevde också att möjligheten till vidareutbildning är otillräcklig, och 

antalet tillgängliga utbildningar är för få. Det framkommer även att organisationen som helhet 

kan bli bättre på att granska sitt arbetssätt genom att exempelvis titta mer på andra 
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framgångsrika kommuner. 

 

 

Män 

Något som karaktäriserade männen var att en del ville se en tydligare utvecklingsinriktning 

för verksamheten. Det upplevdes som viktigt att organisationen är tydlig med vad arbetet ska 

leda till i framtiden, och att det finns en tydlig plan för detta.  
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Analys 

 

I detta avsnitt presenteras en analys av studiens resultat kopplat till tidigare forskning inom 

området. För att göra avsnittet mer lättförståeligt är det uppdelat i tre huvudkategorier där 

varje kategori representerar en av studiens frågeställningar. 

 

 

Faktorer som bidrar till att de anställda uppfattar en arbetsgivare som attraktiv i 

allmänhet 

 

Enligt informanterna är utveckling och utbildning på arbetsplatsen en av de absolut mest 

framstående faktorerna när det kommer till att utgöra en attraktiv arbetsgivare. Precis som 

Wilden et al. (2010) skriver i sin studie så belyser informanterna organisationens förmåga att 

bistå med utvecklingsmöjligheter som ett effektivt sätt att öka arbetstillfredsställelsen. Om 

organisationen kan bidra till att ge individen de kunskaper denne behöver för att utföra sitt 

nuvarande yrke, och även vidareutbilda för potentiella framtida yrken eller åtaganden ser 

individen arbetsgivaren som mer attraktiv. En annan betydelsefull faktor för informanterna, 

som också går att koppla till tidigare forskning inom området var work-life balance (WLB). 

Hillebrandt och Ivens (2013) beskriver vikten av att kunna bidra med balans i arbetslivet för 

en organisation i dagens samhälle. Det stärks ytterligare genom informanternas redogörelse 

angående balansen mellan arbetsliv och fritid. Mer frihet under ansvar, och att friare kunna 

styra över hur utförandet av arbetsuppgifterna bidrar till minskad stress och ökad 

arbetstillfredsställelse. Exempel skulle kunna vara att till viss del arbeta hemifrån, det är också 

något som stöds av Eikhof och Haunschild (2006) som en mer familjevänlig arbetspolicy. 

 

 

De anställdas uppfattning om Piteå kommun som arbetsgivare 

 

I svaren angående hur de anställda uppfattar Piteå kommun som arbetsgivare finns kopplingar 

mellan informanternas betraktelsesätt om attraktiva egenskaper hos kommunen till tidigare 

kartlagda faktorer inom intern employer branding. Ethics and Corporate social responsibility 

(CSR) är en term som beskriver hur organisationer genom att erbjuda en etisk arbetsmiljö att 

ta sitt samhällsenliga ansvar framstår som attraktiva hos arbetstagare (Kim & Park, 2011). 
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Under intervjuerna betonar majoriteten hur det upplever att arbetsuppgifterna de utför gör 

samhällsnytta. Informanterna känner att de gör en insats för att hjälpa människor i vardagen, 

och eftersom att det är kommunen som bidrar med möjligheten till dessa arbetsuppgifter 

framhäver informanterna organisationen som attraktiv i det hänseendet.  

 

Organisationskultur på arbetsplatsen är ytterligare ett ämne som ofta framhävs när det pratas 

om intern employer branding. Den positiva effekten av stöttning och kommunikation som 

informanterna upplever inom organisationskulturen på Piteå kommun är en faktor som bidrar 

till göra organisationen mer attraktiv. En del av informanterna anser att kommunen kan bli 

bättre på att visa uppskattning och till exempel ge beröm för väl utfört arbete. 

Kommunikationen och stödet är redan en del av den positiva organisationskulturen som 

beskrivs ovan, men genom att ge mer feedback och uppskattning via de redan befintliga 

styrkorna kommunikation och stöd stärks organisationens varumärke ytterligare. Det går i 

linje med det som Barrow och Mosley (2005) beskriver, att organisationen genom att belysa 

och främja framträdande aspekter i kulturen, kan stärka sitt employer brand. 

 

 

Likheter och skillnader mellan kvinnor och män i uppfattningen om en attraktiv 

arbetsgivare 

 

Studien som presenteras i teoriavsnittet visar att män överlag uppfattar utbildning och 

utveckling som en viktigare faktor än kvinnor (Tanwar & Prasad, 2016), men det kan inte 

bekräftas i vår studie då det främst är kvinnor som belyser utvecklingsmöjligheterna som en 

attraktiv egenskap för att höja arbetstillfredsställelsen, och även en förbättringsåtgärd hos 

kommunen. I teorin hävdar Tanwar och Prasad (2016) att kvinnor överlag lägger större vikt 

på organisationskulturen inom företaget än vad männen gör, vilket grundar sig i antagandet att 

kvinnor vill jobba i en kommunikativ och trevlig arbetsmiljö. I vår studie förkastas detta då 

det är männen som belyser kommunikationen inom organisationskulturen som viktigt hos en 

attraktiv arbetsgivare, och ser det som en styrka hos Piteå kommun. 

 

WLB, som syftar till balansen mellan arbetsliv och fritid, framhävs i teorin av Tanwar och 

Prasad (2016) som något viktigare för kvinnor. Anledningen till att Tanwar och Prasad (2016) 

drar denna slutsats beror på antagandet om att kvinnorna förväntas ta ett större ansvar i 
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hemmet. Detta antagande får stöd i resultatet av både män och kvinnor som en möjlig 

anledning till den höga sjukfrånvaron hos kvinnliga medarbetare på Piteå kommun. Men att 

WLB ska ha en högre påverkan på arbetstillfredsställelsen hos kvinnor än hos män kan inte 

bekräftas, eftersom båda könen lyfter fram WLB som något viktigt och att det bör fungera 

rättvist oavsett könstillhörighet. 

 

Till sist är det CSR som Tanwar och Prasad (2016) hävdar är viktigare för kvinnor än för män 

och grundar sig i antagandet om att kvinnor ser det som viktigare med välgörande beteendet i 

organisationen. Detta går inte i linje med resultatet i vår studie eftersom majoriteten av både 

män och kvinnor ser samhällsnyttan i deras arbetsuppgifter som en av de främsta 

anledningarna till att de känner stolthet över att jobba för Piteå kommun. 
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Diskussion  

 

I följande avsnitt sammanfattas och reflekteras det kring de mest centrala resultaten i studien. 

Eftersom studien skrivs med en fenomenografisk ansats så är det informanternas 

uppfattningar som är det mest centrala, men resultatet jämförs mot teorin och inkluderar även 

våra egna slutsatser. Avsnittet avslutas sedan med en metoddiskussion och förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet.   

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att det egenskaperna som anses attraktiva hos Piteå kommun som arbetsgivare 

är att det finns en känsla av trygghet i anställningen, att arbetsuppgifterna upplevs som 

betydelsefulla och att organisationen är öppen för nytänk. Organisationen uppfattas dessutom 

som flexibel tack vare ett förtroende för de anställdas kompetens samt en god 

kommunikation. Vi ser det som viktigt att organisationen är medveten om vilka faktorer som 

gör organisationen attraktiv för att bevara dessa och inte ta dem för givet. Men det finns även 

förbättringspotential för organisationen. Det framkommer att Piteå kommun kan bli bättre på 

att visa uppskattning, att jobba mer enhetligt inom organisationen samt förbättra 

utvecklingsmöjligheterna. Vidare så finns det en önskan om en tydligare riktning om vart 

organisationen vill, och att bli bättre på att granska arbetssätten. Det finns en stark 

medvetenhet om förmånerna i organisationen som överlag upplevs som positiv, men det finns 

förbättringspotential även här. 

 

Vår uppfattning är att vissa förbättringsåtgärder inte behöver vara särskilt kostsamma eller 

tidskrävande för att kunna genomföras. Vi och informanterna är väl medvetna om att Piteå 

kommun har en begränsad budget att jobba efter, men en viktig faktor som att exempelvis 

visa mer uppskattning behöver inte kosta pengar. Det kan vara att ge beröm för ett väl utfört 

arbete. Det handlar mer om en medvetenhet om att detta är viktigt för att bli attraktivare som 

arbetsgivare och se till att det inkluderas i det dagliga arbetet. En annan reflektion som vi har 

gjort är att en genomförd åtgärd kan leda till att andra åtgärder också blir tillgodosedda. En 

förbättringsåtgärd som att bli bättre på att jobba mer enhetligt inom organisationen kan även 

vara ett sätt att visa uppskattning och förbättra utvecklingsmöjligheterna. Genom att 
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exempelvis låta någon chef eller medarbetare utföra en tillfällig arbetsuppgift på en annan 

förvaltning kan allt detta tillgodoses, så länge den rätta kompetensen finns och att utrymme 

skapas för detta.  

 

Vissa åtgärder kan dock inte tillgodoses utan ett ekonomiskt tillskott. Bättre 

utvecklingsmöjligheter inkluderar även fler internutbildningar vilket i sin tur kräver att det 

finns tillräckliga ekonomiska resurser. Utökade förmåner i form av gruppaktiviteter är en 

annan åtgärd som också kostar pengar. Men kortsiktiga kostnader bör ses i relation till 

långsiktiga investeringar. I Piteå kommuns kartläggningsrapport (2016) visar en grov 

beräkning av lönekostnader att för varje procentenhet som sjukfrånvaron minskar kan 

organisationen spara 2,2 miljoner kronor per år. Eftersom intern employer branding är en av 

flera identifierade åtgärder för att minska sjukfrånvaron skulle en minskad sjukfrånvaro ge 

ekonomiskt utrymme för denna typ av åtgärder. 

 

Eftersom Piteå kommun ville ha med ett könsperspektiv i studien var det lika många 

informanter av respektive kön som intervjuades. Det framkommer att skillnaderna mellan 

huruvida män och kvinnor uppfattar en attraktiv arbetsgivare inte skiljer sig särskilt mycket. 

Av det som kom fram är mycket gemensamt för både män och kvinnor. Däremot visade det 

sig att synen på utvecklingsmöjligheter skiljde sig åt där det främst var kvinnor som såg detta 

som en förbättringsåtgärd. Detta går emot studien som presenteras av Tanwar och Prasad 

(2016) i litteraturgenomgången, där det framgår att det främst är män som ser utveckling och 

utbildning som viktiga faktorer. Att inte lika många av männen nämner detta tror vi dock kan 

bero på att männen upplever att utvecklingsmöjligheterna är förhållandevis goda för dem. En 

annan intressant reflektion är att både män och kvinnor belyser problematiken med 

sjukfrånvaron som framför allt har drabbat kvinnor. Eftersom det primära syftet med denna 

studie inte är att göra en granskning av sjukfrånvaron går vi inte in mer på detta, men det är 

ändå viktigt att belysa denna problematik och försöka se det i relation till intern employer 

branding.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Studien utformades med en fenomenografisk ansats som enligt Dahlgren och Johansson 

(2009) anses vara en lämplig metod att använda vid analyser av olika individers uppfattning 
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och tankar om sin omgivning. Denna ansats används ofta när data samlats in genom intervjuer 

som är halvstrukturerade. Därför ansåg vi att en kvalitativ metod var bäst lämpad för studien 

och att intervjuguiden skulle vara semistrukturerad. Att det blev en kvalitativ studie motiveras 

också av att Piteå kommun gärna ville att vi skulle genomföra intervjuer för att få en djupare 

förståelse kring ämnet. Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer var att vi kunde 

använda en frågemall som utgångspunkt, men tilläts ändå vara flexibla vid intervjusituationen 

utan att behöva ställa frågorna i samma ordning som i intervjuguiden (Bryman, 2011). 

 

Vad gäller urvalet så använde vi ett slumpmässigt stratifierat urval. Att hitta informanter från 

olika stratum, det vill säga olika kategorier, var en förutsättning för att tillgodose Piteå 

kommuns önskemål om att hitta informanter från olika förvaltningar samt att få en jämn 

fördelning mellan könen. Detta för att få en bredare bild av Piteå kommun som arbetsgivare, 

samt att det gjorde urvalet större och vilket underlättade arbetet med att få tag på informanter. 

Vi ser dock en nackdel i möjligheten att generalisera resultaten då våra åtta informanter långt 

ifrån utgör ett tillräckligt urval för att kunna generalisera resultaten till hela organisationen.  

Det hade varit mer representativt om vi hade genomfört studien mot exempelvis en enskild 

förvaltning eller målgrupp inom Piteå kommun, men även då hade åtta personer troligtvis inte 

varit tillräckligt för att kunna generalisera resultatet.  

 

Precis som Kvale och Brinkmann (2009) nämner så är tidsdimensionen något som alltid ska 

finnas i åtanke under hela studien. Intervjuerna i sig behöver inte vara särskilt kostsamma 

tidsmässigt, men däremot den följande transkriberingen och analysen kräver ofta mest tid i en 

intervjustudie (Kvale & Birnkmann, 2009). Att vi ville förhålla oss till intervjuer som inte 

överskred en halvtimme per intervjutillfälle var delvis med hänsyn till informanterna eftersom 

det skedde under deras arbetstid. Vi tror att det hade varit svårare att få tag på informanter om 

tidsåtgången hade varit längre än så. Dessutom visste vi att samtliga intervjuer sedan skulle 

transkriberas och analyseras vilket också kräver tid. Därför kändes det rimligt utifrån 

tidsaspekten för arbetet att göra på detta sätt. En nackdel med kortare intervjuer kan dock vara 

att informationen som utvinns inte är lika fyllig som vid längre intervjuer. 

 

Eftersom majoriteten av intervjuerna genomfördes i Piteå vid ett tillfälle möjliggjorde det inte 

att vi kunde sitta och hålla i samtliga intervjuer tillsammans. Att hålla de flesta av intervjuerna 

enskilt gjorde exempelvis att vi inte kunde hjälpa varandra med intressanta följdfrågor i 

samma utsträckning som om vi hade varit två samtalsledare vid samtliga intervjutillfällen. Vi 
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tror däremot att en fördel med att endast vara en samtalsledare är att informanterna känner sig 

tryggare. Att vi höll intervjuerna i stängda rum på informanternas olika arbetsplatser tror vi 

också bidrog till att de kunde öppna upp sig kring frågorna eftersom de kände till miljön. Att 

vi har varit två personer genom hela studien ser vi som fördelaktigt. Detta har gjort att vi 

under processens gång har kunnat kritiskt granska varandras arbetssätt och slutsatser för att 

säkerställa att våra personliga värderingar inte förändrat den teoretiska inriktningen i studien. 

Vi har även haft möjlighet att uppnå förhandlad samstämmighet genom att genomföra både 

individuell och gemensam kodning av materialet, det har bidragit till en ökad objektivitet i 

studien (Fejes & Thornberg, 2009). Vi ser det dessutom som mer tidseffektivt att vara två 

personer som kan dela på arbetet som krävs vid exempelvis transkriberingen. 

 

Förslag på fortsatt forskning i ämnet 

Den här studien bidrar med kunskap som kopplas till åtta olika intervjuer från individer som 

på något sätt innehar anställning inom kommunen. Eftersom ett fenomenografiskt 

angreppssätt sätter individens uppfattning som det centrala blir det svårt att generalisera 

resultatet då antalet informanter inte är tillräckligt. Därför skulle ytterligare studier inom 

området intern employer branding kunna genomföras på ett mer inriktat sätt. Piteå kommun 

ser intern employer branding som en av åtgärderna för att få ner sjuktalen inom 

organisationen (Piteå kommun, 2016). Förslagsvis hade det varit intressant att kolla på den 

arbetsgrupp inom organisationen som har mest respektive minst sjukskrivningar och sedan 

jämföra dessa två för att på så sätt få en tydligare bild om vad som behöver göras för att bli 

attraktivare som arbetsgivare genom intern employer branding. Då kan även denna rapport 

finnas med som underlag för att se om det finns några tydliga skillnader och likheter i 

resultaten. 
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Författardeklaration 

 

Under arbetets gång har vi strävat efter en så jämn fördelning av arbetet som möjligt. Genom 

att utföra de olika momenten tillsammans har vi kunnat diskutera val av metoder, göra olika 

tolkningar och även granska varandras slutsatser för att säkerställa ett objektivt 

förhållningssätt. Ett moment i studien som vi däremot delade upp var kodningen av 

transkriberingen, men även då såg vi till att jämföra våra koder med varandra. 
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Bilaga 1.  Informationsbrev 

 

Vi är två studenter från Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Vi har fått i uppdrag 

av personalavdelningen på Piteå kommun att undersöka hur kommunen kan stärka det interna 

varumärket som en attraktiv arbetsgivare genom intern employer branding. Vi kommer därför 

att skriva vårat examensarbete om detta. Du är en av de som blivit slumpmässigt utvald till att 

delta i denna studie. Vi skulle gärna vilja träffa dig för en intervju om hur du ser på 

kommunen som arbetsgivare. Det krävs inga förberedelser eller särskilda förkunskaper för att 

delta i denna intervju. Intervjun kommer att ta ca 20 minuter och du kommer att träffa 

Andreas eller Hampus. Intervjuerna kommer att presenteras anonymt så att deltagarnas 

identitet skyddas. Resultatet och uppsatsen kommer att vara tillgängligt för alla eftersom det 

är offentliga handlingar. Samtalen kommer att spelas in och sedan transkriberas för att lättare 

kunna gå igenom materialet i efterhand. Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att avbryta 

när som helst under intervjuns gång samt att avböja att svara på frågor. Vi skulle vilja träffa 

dig 20/4-17. Vänligen återkoppla senast 6/4-17 om du har möjlighet att delta i intervjun. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjumall 

 

1. Allmänt: Berätta lite kort om din titel, arbetsuppgifter och anställningstid? 

2. Berätta lite allmänt om vad du anser utgör en attraktiv arbetsgivare? 

3. Allmänna associationer: Anser du att Piteå kommun är en attraktiv arbetsgivare? 

Utveckla? 

4. Vad kan Piteå kommun göra för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare? 

5. Vad gör Piteå kommun unik som arbetsgivare gentemot andra organisationer om du har 

arbetslivserfarenhet från andra organisationer? 

6. Vad gör dig stolt över din arbetsplats? Känner du stolthet över Piteå kommun som 

arbetsgivare? 

7. Immateriella associationer: Känner du till Piteå kommuns värderingar? Om ja, lista vilka 

du känner till och hur kom du i kontakt med dem? Stämmer de överens med dina egna? Om 

nej, hur skulle man kunna göra för att öka kunskapen om värderingarna? 

8. Materiella associationer: Beskriv organisationens förmåner? Hur fick du kunskap om 

dessa? 

9. Avrundande: Upplever du att du förstår vilken bild som Piteå kommun vill ge av sig själv 

som arbetsgivare? Hur har du lärt dig det? 

10. Av vilken anledning arbetar du fortfarande kvar på Piteå kommun? 

11. Skulle du kunna rekommendera Piteå kommun som arbetsgivare till andra? Utveckla?  

12. Är det något du vill tillägga som en avslutande fråga? 

 


