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Sammanfattning 
Den offentliga sektorn förändras genom så kallad ”företagisering” vilket innebär att 
organisationer inom den offentliga sektorn i allt högre grad strävar efter att likna den privata 
sektorn. Genom detta sker organisationsförändringar som i sin tur leder till ett förändrat 
arbetssätt inom offentliga organisationer. Employer branding är ett koncept som fått utrymme 
inom organisationer de senaste 10 åren och främst inom den privata sektorn. Studiens syfte blir 
därmed att få en fördjupad förståelse för hur man i kommunal kontext arbetar med employer 
branding för att behålla och utveckla befintliga kompetenser. Detta sker genom att analysera 
olika processer som sker inom organisationerna riktat mot medarbetarnas trivsel. För att uppnå 
syftet undersöktes två organisationer; kommunövergripande samt Region Norrbotten. Inom den 
kommunövergripande organisationen undersöktes två förvaltningar. Empirin utgjordes av fem 
intervjupersoner inom de två organisationerna varav alla fem hade expertkunskaper inom det 
valda området. Studiens resultat visade på att organisationerna inte arbetar under konceptet 
intern employer branding men att de har olika delar som de arbetar med vilka går att applicera 
under begreppet intern employer branding. De olika delarna redogjordes och analyserades 
sedan vilket gjorde det möjligt att konstatera att intern employer branding är ett koncept som 
den offentliga sektorn kan dra nytta av och även har möjlighet att implementera i framtiden. 
Employer branding är ett koncept som kommit att växa de senare åren vilket medför att det är 
ett relativt outforskat område och då speciellt inom de interna aspekterna. Mer framtida 
forskning kring konceptet employer branding med fokus på de interna delarna och den 
offentliga sektorn är något vilket därför lär vara nödvändigt.  
 
Nyckelord: Employer branding, organisationskultur, intern employer branding och 
kompetensutveckling. 
 
  



 
 

 

Abstract 
The public sector is changing through a process called “companylization” which means that 
organisations within the public sector are increasingly striving to resemble the private sector. 
This leads to organisational changes which in turn leads to a change in working procedures of 
the public sector. Employer branding is a concept which has gained ground in organisations 
during the last ten years, mainly in the private sector. The purpose of the study is therefore to 
get an increased understanding of how to work with employer branding in a municipal context 
to retain and develop existing competences. This is done by analysing the different processes 
taking place within the organisations that are directed towards the well-being of their 
employees. To fulfill the purpose, two organisations were examined; a municipality and the 
region of Norrbotten. Within the municipality, two administrations were examined. The 
empirical data consisted of five interviews with experts in the area from the two organisations. 
The results of the study showed that the organisations do not use the term internal employer 
branding in their organisations, but they are working with similar strategies. The different 
strategies were accounted for and analysed which made it possible to conclude that internal 
employer branding is something which the public sector can benefit from and are able to 
implement in the future. Employer branding is a concept which has grown over the past ten 
years which means that it is an area lacking research, especially in the internal aspects. More 
future research around the concept of employer branding with a focus towards the internal 
aspects in the context of the public sector is then something which may be necessary.  
 
Keywords: Employer branding, organizational culture, intern employer branding and 
competence. 
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1.0 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
Vissa samhällsvetare hävdar att vi är på väg in i ett nytt samhälle som bland annat har kommit 
att kallas för det postindustriella samhället, informationsåldern eller kunskapssamhället. Det 
nya samhället kan beskrivas som ett samhälle där idéer, kunskaper och information ger upphov 
till innovation och ekonomisk tillväxt (Giddens, 2015). Denna innovation och ekonomiska 
tillväxt har bidragit till en trend i samhället som främjar slimmande organisationer och flexibla 
arbeten. Dessa har kommit att förändra det traditionella löftet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare där arbetstagaren utlovar sin lojalitet i utbyte mot anställningssäkerhet. Numera 
handlar det om att arbetsgivaren erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter i utbyte mot 
arbetstagarens ansträngning och flexibilitet (Backhaus & Tikoo, 2004). Även utbildning, 
kunskap och meriter blir allt viktigare inom arbetslivet där teknologin numera styrs av 
teoretiska kunskaper snarare än praktiska (Allvin, 2006). De som tillhandahåller dessa 
kunskaper är personalen vilket därför gör dem till en av företagens främsta resurser. 
Tillsammans med den tekniska utrustningen blir de därför ytterst viktiga för att kunna bygga 
ett konkurrenskraftigt företag (Backhaus & Tikoo, 2004). Då behovet av tekniska kunskaper 
har ökat på arbetsmarknaden har det lett till en brist på lämplig arbetskraft i Sverige. 
Kunskapsintensiva och specialiserade yrken såsom läkare och ingenjörer har sett en ökande 
brist av personal vilket har lett till en växande konkurrens mellan arbetsgivare (Dyhre & 
Parment, 2012). Organisationer måste därmed lägga större vikt på att utveckla strategier för att 
undvika kompetensbrist i framtiden. För att förhindra detta väljer arbetsgivare att använda sig 
av employer branding som strategi för att konkurrera om de bäst lämpande och mest 
kompetenta medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 
Den förändrade arbetsmarknaden har uppmärksammats genom utvecklingen av osäkra 
anställningar. Trots detta har de personer som besitter de kompetenser som efterfrågas på den  
åtstramande arbetsmarknaden många fördelar. Dessa arbetare har börjat kallats för ”gold-collar 
workers”, detta på grund av att de besitter de önskvärda färdigheter som arbetsgivare vill åt 
vilka lockar med större löner. Forskning gjort av Australian Centre for Industrial and Research 
and Training (ACIRRT) visar att det psykologiska löftet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
förändrats för dessa ”gold-collars workers”, något de beskriver som: 
 

Sometimes known as “gold-collar workers” this latter group has benefited 
considerable from technological change and economic deregulation. Often found 
in the cutting edge of computer technology in banking or publishing, gold collar 
workers have found high paying jobs which stimulate and challenge them. They 
often spend extremely long hours at their jobs, they are young and ambitious and 
very well paid. Their loyalty, however, is owed less to their employer than it is to 
their career. As a result they are highly mobile, lured by new jobs, which offer 
technical challenges or opportunities for self-development (ACCIRRT, 1999, s.3, 
refererad i Holland, Hecker & Steen, 2002).  
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Normen kommer inte längre vara heltidsanställningar inom organisationer, heltidsarbetare 
kommer i framtiden tillhöra minoriteter i organisationer. Arbetslivet kommer att präglas av 
konstant omskolning, jobb-byten, och karriäromväxlingar. Med hänsyn till detta är Human 
Resource Management (HRM) strategier en av de mest betydelsefulla mekanismer för att 
säkerställa att det nya förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare utvecklas till båda 
parters fördelar. De svårigheter som organisationer har framför sig är att utveckla en dynamisk 
miljö som underlättar ett skapande av en lämplig struktur och strategier för att rekrytera, behålla 
och utveckla de värdefulla arbetarna. Som resultat av den teknologiska utvecklingen och den 
globala världsekonomin har anställningsformer blivit mer flexibla vilket innebär att människor 
stannar inom samma organisation under en kortare tid (Holland, Hecker & Steen, 2002).  
 
Även organisationer i Sverige har i allt högre grad börjat arbeta med deras 
arbetsgivarvarumärke. En av de största anledningarna är för att organisationer vill att individer 
ska se dem som attraktiva arbetsgivare. För att organisationer ska bli framgångsrika är det enligt 
Abrahamsson och Andersen (2005) viktigt med en legitimitet. De beskriver legitimitet som de 
sociala normer och värderingar om vad som är rätt respektive fel, exempelvis det som står i 
lagen. Författarna talar även om en yttre respektive inre legitimitet där den yttre legitimiteten 
handlar om att visa att organisationens arbete leder till resultat. Den inre legitimiteten behandlar 
legitimiteten gentemot befintliga medarbetare. Ledningen och deras ledarskap måste accepteras 
av medarbetare eftersom negativa sinnesstämningar kan i sin tur bidra till en negativ 
produktivitet hos de anställda (Abrahamsson & Andersen, 2005). En organisations yttre och 
inre legitimitet kan i sin tur kopplas till employer branding som berör en extern respektive intern 
del på liknande sätt. Jag har valt att fokusera på konceptet employer branding med fokus på den 
interna delen. Som tidigare nämnt har employer branding två huvudsakliga ingångar, extern 
och intern employer branding varav mycket av den vetenskapliga litteraturen berör extern 
employer branding. Extern employer branding behandlar hur organisationer går tillväga för att 
skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för att attrahera eftertraktade medarbetare. Mindre 
forskning har riktats mot intern employer branding som handlar om hur organisationer arbetar 
för att utveckla samt behålla befintliga kompetenser. Konceptet employer branding behandlar 
alla delar och stadier i en medarbetares relation till en organisation, det vill säga från att 
medarbetaren söker sin tjänst till att denne lämnar tjänsten (Ulfsdotter, 2015).  
 
1.2 Problemformulering  
Organisationer består av människor samtidigt som de har en självständig existens, detta 
eftersom människor ständigt byts ut medan organisationerna finns kvar. Trots att organisationer 
existerar oberoende på enskilda individer så är varje organisation samtidigt helt beroende av 
vissa individers handlingar. En sådan handling kan vara att medarbetare åker till sitt arbete på 
morgonen eller att basketspelare dyker upp på sin match. När det sker saker inom organisationer 
är det individer som agerar och inom organisationer finns det regler och resurser men de har 
varken ben eller ögon. De individer inom organisationen handlar på så sätt i organisationens 
vägnar. Genom att varje individ handlar med sina egna erfarenheter och tankar finns det därmed 
en risk för konflikt mellan individen och det organisationen kräver av denne (Ahrne & 
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Hedström, 1999). Som tidigare nämnt har dagens arbetsmarknad förändrats på så sätt att osäkra 
anställningar, omskolning, och karriäromväxlingar präglar samhället (Holland, Hecker & 
Steen, 2002). Enligt unionens karriärbarometer från 2012 visar på att en fjärdedel av unga 
yrkesverksamma ekonomer och ingenjörer gärna byter arbetsgivare inom sex månader. Cirka 
35 procent förklarade att de sökt arbete hos en annan arbetsgivare medan 20 procent sökt ett 
annat jobb hos sin befintliga arbetsgivare. Att söka arbete idag är en livsstil och det finns 
oändliga möjligheter med sociala medier och appar. De allra flesta som söker sig till annat 
arbete gör det inte på grund av missnöje utan de vill utveckla sig och pröva nya saker. Som 
arbetsgivare behöver du lokalisera dina medarbetares drivkrafter för att på så sätt kunna 
tillmötesgå deras önskemål. Detta kan identifieras genom enkätundersökningar och 
gruppintervjuer (Dyhre & Parment, 2013). 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur man i kommunal kontext arbetar med employer 
branding med syfte att behålla och utveckla befintliga kompetenser. 

 
1.4   Frågeställningar 
Forskningsfråga 1: Hur arbetar man i offentlig sektor med intern employer branding? 
 
Forskningsfråga 2: Vilka strategier används inom offentlig sektor för att behålla samt utveckla 

         befintliga kompetenser inom kommunen?  
 
Forskningsfråga 3: Hur skall dessa strategier utvecklas? 
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1.5 Disposition 
I första kapitlet beskrivs det problemområde som studien syftar till 
att undersöka. Detta för att få en förståelse kring varför employer 
branding används inom organisationer i dagens samhälle.  
 
Andra kapitlet presenterar teori och tidigare forskning som är 
relevant för studien där teori och tidigare forskning är 
sammanflätade i texten.  
 
Metodavsnittet innehåller en utförlig beskrivning av vilka 
metoder som använts följt av motiveringar av valen. Sedan 
diskuteras även de etiska svårigheter som uppkommit under 
arbetets gång. 
 
Resultatdelen presenteras utifrån de sju olika teman som tagits 
fram med hjälp av kodning. De olika teman analyseras sedan var 
för sig för att på ett smidigt sätt bedöma de resultat som 
framkommit 
 
I sista kapitlet sker sedan en diskussion av det resultat som 
framkommit där även slutsatser och potentiell framtida forskning 
presenteras.  
 

         Figur 1: Disposition 

 

1.6 Avgränsningar            

I denna studien har jag valt att avgränsa mig till hur man i offentlig sektor kan arbeta med intern 
employer branding. Valet av att rikta in studien på den interna aspekten av employer branding 
gjordes på grund av att tidigare forskning ofta riktas mot den externa delen av konceptet och 
därför vore det intressant att lyfta fram betydelsen av den interna delen. Ytterligare en 
avgränsning gjordes när jag undersökte hur man arbetar med konceptet inom offentlig sektor, 
vilket även det var ett medvetet val på grund av att tidigare studier främst fokuserat på den 
privata sektorn. Studien är avgränsad till Norrbotten.   
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2.0 Teoretisk referensram  
I detta avsnitt presenteras teorier för att på ett smidigt sätt kunna besvara studiens syfte i slutet 
av arbetet. I detta avsnitt tas även sju vetenskapliga artiklar upp varav de är sammanflätade 
med övrig teori.  
 
2.1 Organisationer och samhälle 
Att tillhöra en organisation skapar en viss förutsägbarhet och säkerhet i en osäker värld. 
Samtidigt är det grundläggande för organisationers överlevnad att ha en god kontakt med 
omvärlden så som andra organisationer och människor. Det är lättare för organisationer att 
bygga en stabil struktur om dess omvärld är relativt oförändlig men när omgivningar förändras 
är det viktigt att organisationer har rätt möjligheter för att anpassa sig efter dem. 
Organisationsstrukturer förändras ständigt där Taylorismen är ett sådant exempel. Fredrich 
Taylor utarbetade principer för att uppnå hur man på ett effektivt sätt skulle organisera 
industriarbetet. Hans tankar bestod av att ledningen detaljplanerade arbetsuppgifterna genom 
att noggrant undersöka arbetsprocessen vilket krävde en överblick som ingen medarbetare 
kunde besitta själva. Detta kom att kallas vetenskaplig företagsledning även kallat Scientific 
Management. Utifrån detta historiska perspektiv blir det tydligt att organisationsstrukturer 
ständigt påverkas av teknologiska förändringar och har gjort det sedan en lång tid tillbaka. Trots 
att tekniken påverkar en stor del av organisationsstrukturen så är den inte avgörande för dess 
utformning. Inom varje organisation råder en spänning mellan de centripetala krafter som håller 
ihop den och de centrifugala krafter som får den att upphöra. De centripetala krafterna kan vara 
organisationens resurser och individers beroende av dessa resurser, men även de möjligheter 
som att kontrollera organisationen. De centrifugala krafterna består främst av andra 
organisationer och alternativa sysselsättningar. Blir denna kraft för stark, på så sätt att 
människor främst väljer att arbeta för att främja sysselsättning utanför organisationen, kan 
engagemang och sammanhållning påverkas. Blir däremot den centripetala kraften allt för stark 
finns en risk att organisationen förlorar kontakt med omgivningen och på så sätt upplöses 
(Ahrne & Hedström, 1999).  
 
2.2 Institutionell teori 
Institutionell teori förklarar hur organisationers handlande påverkas av andra organisationer, 
vilket kan vara allt från ett visst agerande till normer. En central utgångspunkt i teorin är att 
organisationer påverkas av dess omgivning samt att de tar till sig av andra organisationers idéer 
och handlade. Utifrån detta förändras organisationer över tid och blir mer stabila ju mer de 
anpassar sig efter omgivningen. Detta fungerar även i motsatt riktning, det vill säga att 
organisationers handlande påverkar omgivningen (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
2.3 Ny institutionell organisationsteori  
Meyer och Rowan (1977) riktade kritik mot den dåtida organisationsteorin, vilket blev 
genombrottet för den nyinstitutionella organisationsteorin eftersom den väckte 
organisationssociologers intresse för studerandet av korrelationen mellan organisationer och 
institutioner. Exempel på begrepp som introducerades i samband med detta är organisatoriska 



 
 

6 

fält, institutionell isormorfism och isärkopplade organisationsstrukturer. Meyer och Rowan 
(1977) ifrågasatte dåtida organisationsteorier som behandlade teknisk effektivitet som 
drivkraften bakom organisationers förändringar. De menade att organisationsförändringar även 
sker för att öka organisationers legitimitet och att den tekniska effektivitet endast är en del av 
det hela. Genom detta ifrågasatte de organisationers rationalitet och poängterade betydelsen av 
idéer, föreställningar, rutiner samt att studera organisationer som en helhet (Powell & 
Dimaggio, 1991 refererad i Ahrne & Hedström, 1999). 
 
Den nyinstitutionella organisationsteorin ämnar att förklara den institutionella isomorfismen 
och dess inverkan på organisationer som ingår under samma organisatoriska fält. Det vill säga 
organisationer som bedriver liknande verksamheter. Ju mer lika organisationer under samma 
fält blir varandra desto högre grad av isomorfism (Powell & Dimaggio, 1991 refererad i Ahrne 
& Hedström, 1999). Den institutionella organisationsteorin skiljer på tre drivkrafter till varför 
organisatoriska fält är likformiga, dessa är tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism samt 
normativ isomorfism (Powell & Dimaggio, 1991 refererad i Ahrne & Hedström, 1999). 
Tvingande isomorfism är den aktör som inför lagar vilka organisationer måste följa eftersom de 
påverkar organisationers handlingar. Mimetisk isomorfism har att göra med en process som 
skapar en likformighet på så sätt att organisationer som tillhör samma fält tenderar att imitera 
varandra för att uppnå framgång. Framgångsrika organisationer blir mallar för hur övriga 
organisationer bör agera och handla och på så sätt kan nya institutionella regler skapas (Ahrne 
& Hedström, 1999). Den sista drivkraften är normativ isomorfism vilket är en social process 
som menar att organisationer inom samma fält tenderar att anställa personer som har samma 
utbildningsbakgrund. Detta har att göra med att dessa personer ofta har likartade normer och 
idéer om vad som kännetecknar en god organisation. Genom att organisationer inom samma 
fält ofta anställer personer som har samma utbildning leder det i sin tur till att organisationerna 
blir mer likartade (Ahrne & Hedström, 1999). 
 
Inom offentlig sektor har det skett en omfattande ”företagisering”. Organisationsförändringarna 
har som syfte att öka effektiviteten genom att förändra arbetssättet. Genom dessa förändringar 
har begrepp som institutionell omvandling och identitetsbyte blivit relevanta (Sahlin-
Andersson, 1994 refererad i Ahrne & Hedström, 1999). Den effektiva modellen som den 
offentliga sektorn strävar efter att imitera är den privata sektorn. Reformivrarna tror att 
omorganisering av arbetssättet leder till effektivitet men det behöver inte betyda att det leder 
till önskade resultat (Jacobsson, 1994 refererad i Ahrne & Hedström, 1999). Dessa förändringar 
leder till nya identiteter såsom att medborgare och patienter numera kallas kunder och 
förvaltningschefer och klinikchefer blir ledare. Förändringarna skapar nya organisatoriska 
aktiviteter där andra regler om ekonomisk styrning introduceras och informationssystem börjar 
användas. Det svenska samhällets uppfattningar om hur offentlig verksamhet bedrivs på bästa 
möjliga sätt har förändras vilket antas har lett till den så kallade ”företagiseringen”. Även 
politiker som tillhör vänsterkanten har tagit till sig idéerna på ett kognitivt plan, där enda 
problemet är när den kognitiva kunskapen ska överföras i praktiskt handling. Detta eftersom de 
två identiteterna institutionen demokrati och institutionen marknad går emot varandra och på 
så sätt skapar en konflikt (Blomquist, 1994 refererad i Ahrne & Hedström, 1999). Genom den 
skandinaviska institutionalismen problematiseras institutionell anpassning som sedan går 
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djupare in på hur anpassning inträffar och i vilken fas organisationer är redo för förändringar. 
Under en organisationsförändring förhåller sig inte organisationer bara till de rådande 
institutionella mallarna. Organisationer använder modellerna och anpassar dem så att 
modellerna går att kombinera med organisationens tidigare arbetsmodell. Organisationers 
mottaglighet för dessa omfattande organisationsförändringar kan förklaras genom bland annat 
två identifierade drivkrafter: arbetsgruppers könsammansättning och att inbördes relationer 
förändras. Genom att dessa förändras leder det till att organisationers inre ordning upphör som 
i sin tur skapar problem hos ledningen. Om ledningen har problem skapas det en osäkerhet 
vilket gör organisationerna mottagliga för dessa omvandlingar (Sahlin-Andersson, 1994 
refererad i Ahrne & Hedström, 1999). Den andra drivkraften handlar om förändringar i 
organisationens kärnaktiviteter (Forssell & Jansson, 1996 refererad i Ahrne & Hedström, 1999). 
Om kärnaktiviteten förändras från exempelvis auktoritetsövning till medborgarservice följer 
oftast ett behov att organisationsförändring med på köpet (Ahrne & Hedström, 1999).  
 
2.4 Organisationskultur  
Inom socialantropologin definieras begreppet kultur som en levnadsform, det vill säga specifika 
tankemönster, uppfattningar, beteende, traditioner och ritualer vilka dominerar samhället 
(Andersen & Abrahamsson, 2014). Schein (2004) definierar organisationskultur som de inlärda 
och delade värderingar som uppkommer genom externa anpassningar och interna integrationer. 
Organisationskulturer uppstår genom medarbetares intressen, erfarenheter samt värderingar 
och påverkar en stor del av aktiviteter och processer som sker inom organisationer. För att 
organisationer ska ha möjlighet att uppnå en stabil och välfungerande organisationskultur är det 
viktigt att medarbetarna trivs och delar organisationens värderingar (Alvesson, 2013). Inom 
organisationer finns det normer och uppfattningar om arbetet vilka även påverkas av kulturen. 
Dessa normer skapas genom medarbetarnas arbete tillsamman varav exempel på normer kan 
vara: vad som ska räknas som en rimlig arbetsinsats, vad som är kvalité och vad som är rätt och 
fel. De normer som påverkar individers beteende härstammar från tre faktorer: organisationen, 
individen och samhället där grupper och organisationer kan ses som kulturbärare (Andersen & 
Abrahamsson, 2014). Att medarbetare delar samma uppfattningar, värden och förväntningar 
beror på dels den dagliga samverkan mellan individer men också på grund av att ledningen 
medvetet arbetar för att upprätthålla en bild av organisationen (Andersen & Abrahamsson, 
2014).  
 
Kulturen uppstår oftast genom den som startade organisationen. Genom att den individen gjorde 
de första anställningarna påverkar denne starkt de uppfattningar och värderingar som 
karaktäriserade organisationens första arbetsgrupp. Dessa uppfattningar och värderingar lever 
ofta kvar i organisationen när personen lämnat den. Kulturen växer sedan genom 
organisationens kontakt med omgivningen och genom behovet av att upprätthålla 
samarbetsformer mellan organisationens medlemmar och medarbetare. För att upprätthålla en 
organisationskultur är det viktigt att ha medarbetare som är kvalificerade för arbetet 
kunskapsmässigt men även de medarbetarna har ett förhållningssätt och uppfattningar som kan 
identifieras med organisationskulturens värdegrund. Ledningen har även en viktigt roll i 
organisationskulturens upprätthållande. Genom deras handlingar skapas normer som sedan 
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sprider sig nedåt i organisationen. Avslutningsvis är det viktigt att avlägsna de personer som 
inte delar organisationens värderingar och attityder (Andersen & Abrahamsson, 2014). Kultur 
kan ha en stor påverkan på en organisations framgång, de tar upp tre argument för att en stark 
kultur kan gynna organisationer. Det första argumentet är att en kultur som överensstämmer 
med organisationens mål borde underlätta arbetet att uppnå målen. Det andra argumentet är att 
en stark kultur gör det lättare för medarbetare att ställa sig bakom organisationens mål och göra 
dem till sina egna. Sist men inte minst påpekar de att en stark kultur kan leda till engagemang 
och motivation bland medarbetare. Det finns dock inga tydliga forskningar som stödjer dessa 
tre antagande (Andersen & Abrahamsson, 2014).  
 
2.5 Organisationsidentitet 
Mats Alvesson (2013) beskriver organisationsidentitet och organisationskultur som två begrepp 
vilka står nära varandra. Lyckas man skapa en god organisationsidentitet kan det i sin tur leda 
till att medarbetarna väljer att dela de gemensamma värderingarna som håller samman 
organisationskulturen. Denna relation fungerar även åt det motsatta hållet, det vill säga att en 
stark organisationskultur skapar förutsättningar för en gemensam organisationsidentitet bland 
medarbetare. Det handlar enligt Alvesson (2013) om att de tre faktorerna: organisation, grupp 
och individ påverkar varandra genom att medarbetare utvecklar sig inom organisationen 
samtidigt som organisationen utvecklas av dess medarbetare. På så sätt är en organisations 
identitet mer än bara vilka är vi som organisation?, den behandlar också vem är jag som individ? 
(Alvesson, 2013).  
 
2.6 Employer branding  
Alla organisationer har sitt employer brand (arbetsgivarvarumärke) vare sig de är medvetna om 
det eller inte. Sedan konceptet employer branding definierades år 1996 har organisationer allt 
mer börjat arbeta strategiskt med employer branding för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. 
De organisationer med ett mindre utvecklat arbetsgivarvarumärke har det svårare att attrahera 
och behålla lojala och konkurrensstarka medarbetare. Detta eftersom de inte kan positionera sig 
lika stadigt som företag som har ett utvecklat och tydligt arbetsgivarvarumärke. Vidare grundas 
det i att sådana organisationer inte har definierat sitt arbetsgivarvarumärke tillräckligt tydligt 
för att potentiella medarbetare ska kunna identifiera sig med organisationen (Aldousari, 
Robertson, Yajid & Ahmed, 2017). Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver legitimitet 
som de sociala normer och värderingar om vad som är rätt respektive fel, exempelvis det som 
står i lagen. Författarna talar om en yttre respektive inre legitimitet där den yttre legitimiteten 
handlar om att visa att organisationens arbete leder till resultat. Den inre legitimiteten behandlar 
legitimiteten gentemot befintliga medarbetare. Ledningen och deras ledarskap måste accepteras 
av medarbetare eftersom negativa sinnesstämningar kan i sin tur bidra till en negativ 
produktivitet hos de anställda (Abrahamsson & Andersen, 2005). Legitimitet kan i sin tur 
kopplas till employer branding som berör en extern respektive intern del på liknande sätt. Den 
här studien har sitt fokus på den interna delen av konceptet employer branding.  
 
Employer branding definieras av Ambler och Barrow (1996) som en kombination av 
funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en anställning innebär och kan 
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identifieras med företaget. De menar att konceptet har som huvuduppgift att ge en 
sammanhängande bild av ledarskap för att förenkla, öka produktiviteten, förbättra 
rekryteringen, behålla medarbetare samt öka medarbetarnas lojalitet (Ambler & Barrow, 1996). 
Employer branding står för arbetsgivarvarumärke samt vad det förknippas med ur olika 
perspektiv så som lön, förmåner, status, upplevelser och karriärmöjligheter. För cirka tio år 
sedan fick organisationer upp ögonen för employer branding och sen dess har konceptet fått en 
stark grund i ledande organisationers strategiska prioriteringar (Dyhre & Parment 2013). Vidare 
menar Gaddam (2008) att employer branding inte enbart behandlar Human Relations (HR)  
eller marknadsföring, utan något mycket större. Det handlar inte endast om att ha en karismatisk 
ledare utan involverar processen av ett skapande av organisationens identitet i både hjärtat och 
i själen på arbetskraften. Detta styrks även av Backhaus och Tikoo (2004) som förklarar att 
employer branding påverkar både organisationens kultur och dess identitet som i sin tur bidrar 
till medarbetarnas lojalitet mot arbetsgivaren. Organisationskulturen cirkulerar tillbaka till 
employer Branding och lojaliteten mot arbetsgivaren påverkar de anställdas produktivitet 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Genom ett etablerande av employer branding vilket innehåller 
uttalade värderingar och policys menar Backhaus och Tikoo (2004) att konceptet kan resultera 
i konkurrensfördelar så som ökad motivation hos medarbetare och lägre personalomsättning. 
Detta påstående styrks av en studie där resultatet visar att organisationer med en välutvecklad 
strategi för employer branding har högre produktivitet bland medarbetare än de organisationer 
som saknar strategi för employer branding (Aldousari, Robertson, Yajid & Ahmed, 2017). 
 
Backhaus & Tikoo (2004) förklarar employer branding som en trestegsprocess där det första 
steget behandlar ett utvecklande av en värdegrund för organisationens varumärke. Denna 
grundpelare för en arbetsgivares framgång med sitt arbetsgivarvarumärke skapas genom 
befintlig organisationskultur och kvalitetsdrag hos befintliga medarbetare (Backhaus & Tikoo, 
2004). Värdegrunden benämns ofta som Employer Value Proposition (EVP) även kallat 
medarbetarlöftet (Dyhre & Parment, 2013). Det andra steget i processen är att marknadsföra 
värderingarna utåt mot olika externa målgrupper så som rekryteringsfirmor och potentiell 
arbetskraft varav det tredje och sista steget fokuserar på den interna marknadsföringen mot 
befintliga medarbetare. Det sista steget är av betydelse för att kunna utveckla engagerade 
medarbetare som identifierar sig med organisationens kultur och värderingar via 
kommunikation men även för att ha möjlighet att leva upp till de utlovade löften som givits till 
nyrekryterade (Backhaus & Tikoo, 2004). En orsak till varför konceptet fått en fast grund inom 
organisationer tror Dyhre och Parment (2013) har att göra med att dagens medarbetare i takt 
med det ökande informationsflödet kräver att arbetsgivare blir tydligare med sitt varumärke. 
Syns du inte som arbetsgivare, finns du inte (Dyhre & Parment, 2013). Universums 
företagsbarometer nedan visar på vilka företag som ligger i topp 10 bland de mest attraktiva 
arbetsgivare under 2018 enligt Sveriges ekonomistudenter ("Sweden's Most Attractive 
Employers - Trends and Rankings", 2018). 
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Tabell 1: Attraktiva arbetsgivare 

Google    1 
Spotify    2  
IKEA     3 
H&M     4 
Nike      5 
E&Y (Ernst and Young)   6 
PWC (Pricewaterhousecoopers)   7 
McKinsey & Company   8  
Handelsbanken    9 
Volvo Cars    10 

 
Hur kommer det sig att dessa organisationer ligger i topp bland ekonomistudenter? Jo, dessa 
företag spenderar mycket tid åt att ta hand om samt utveckla sina varumärken, både 
konsumentvarumärket och arbetsgivarvarumärket. Vidare leder detta till stolta medarbetare och 
ambassadörer som gynnar arbetsgivarvarumärket genom att dessa individer är organisationens 
ansikte utåt (Dyhre & Parment, 2013). Enligt Ambler och Barrow (1996) består employer 
branding av två fokusområden vilka är extern- och intern employer branding. De två delarna 
kommer att förklaras mer utförligt nedan.  
 
Vidare menar Backhaus & Tikoo (2004) att employer branding påverkar organisatorisk 
identifiering som leder till att medarbetare blir tillfredsställda av att vara en en del av 
organisationen. Nedan har de tagit fram ett ramverk (Se figur 1) för att skapa en förståelse för 
employer branding, modellen behandlar en extern och intern del som samverkar med varandra. 
Den övre halvan beskriver den externa delen av konceptet som innefattar hur väl organisationen 
marknadsför sig utåt som arbetsgivare. Genom ett utvecklande av associationer för sitt 
employer brand kan organisationen skapa en uppfattning som en attraktiv arbetsgivare. Den 
nedre delen av modellen innefattar den interna delen av konceptet vilken förklarar hur 
organisationens kultur och identitet påverkas av employer branding och hur den kan leda till 
ökad lojalitet hos medarbetare. Medarbetarnas lojalitet till organisationen påverkar i sin tur 
deras produktivitet. Genom att organisationen har en utvecklad värdegrund och en tydlig 
identitet kan potentiella medarbetare identifiera sig med organisationen och på så sätt se 
arbetsgivaren som mer attraktiv. Harris och de Chernatony (2001) förklarar vikten av 
organisationens medarbetare och den centrala roll de har i kommunikationen inom employer 
branding. De förklarar att medarbetares beteenden kan antingen ha en positiv eller negativ 
påverkan på varumärket. Enligt Backhaus & Tikoo (2004) skapas två huvudsakliga tillgångar 
genom ett arbete med employer branding vilka är varumärkesassociation och 
varumärkeslojalitet.   
 
 

   Arbetsgivare                 Rankning 2018 
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Figur 2: Modell som beskriver employer branding 
Källa: Anpassad från Backhaus och Tikoo (2004) 

 
 
2.6.1 Extern employer branding 
Extern employer branding handlar om att kommunicera organisationens identitet utåt så att 
potentiella framtida medarbetare ges möjlighet att finna likheter mellan organisationens 
värderingar och sina egna (Gaddam, 2008). Vidare menar Backhaus och Tikoo (2004) att 
innebörden av att vara en attraktiv arbetsgivare grundas i vad organisationen har att erbjuda 
både befintliga och potentiella medarbetare. Om de erbjudna attributen ligger nära kandidatens 
önskan i en organisation desto mer attraktiv blir organisationens i dennes ögon. En viktig 
nyckelfaktor för organisationer blir därför att motsvara de förväntningar kandidaten hade som 
blivande medarbetare. 
 
2.6.2 Intern employer branding  
Den interna delen av employer branding, vilket är det primära fokus i den här studien,  utgörs 
av en god organisationskultur där organisationen besitter förmågan att upprätthålla löften, 
villkor och krav men även präglas av ett gott och ärligt ledarskap (Dyhre & Parment, 2013). 
Backhaus & Tikoo (2004) beskriver employer branding som en trestegsprocess varav det tredje 
steget i processen behandlar intern employer branding även kallat intern marknadsföring på 
svenska. Intern employer branding har som insats att utveckla medarbetare inom organisationen 
och engagera dem i organisationens mål och värden. Vidare beskriver Dyhre & Parment (2013) 
intern employer branding som den interna kommunikationen. För att möjliggöra att 
organisation ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare för nuvarande anställda är det av vikt att 
organisationen kontinuerligt kommunicerar sin värdegrund och gör värderingarna lättåtkomliga 
för medarbetarna (Dyhre & Parment, 2013). Genom att kontinuerligt arbeta med intern 
employer branding kan organisationer säkerställa medarbetarnas engagemang och lojalitet. Om 
medarbetarna upplever en tillfredsställelse gentemot organisationen kan det i sin tur leda till 
effektivisering, lönsamhet, tillväxt samt en utåt tilltalande bild av organisationen som 
arbetsgivare (Gaddam, 2008). Syftet med intern employer branding är att utforma en 
arbetsstyrka som är unik och svår att imitera men det är även till för att skapa lojalitet och 
trygghet hos medarbetarna. Medarbetare ska ha en klar bild av vad arbetsgivaren står för så de 
kan agera gentemot dessa. En attraktiv arbetsgivare har kontinuerliga möten och en regelbunden 
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kommunikation med medarbetarna för att på så sätt skapa förtroende och förståelse för 
arbetsgivarens profilering. På så sätt kan arbetsgivaren göra organisationens värderingar 
lättillgängliga (Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Författarna kan ett effektivt arbete med intern 
employer branding skapa en gemensam organisationsidentitet genom kommunikation och 
uttalade värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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3.0 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som valdes ut till studien som sedan motiveras och 
diskuteras. Slutligen presenteras de potentiella problem som kan tänkas uppstå vid val av 
metod.  
 
3.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 
Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt där fokus är tolkning av den sociala kontext som 
studerats (Bryman, 2018). Hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, utsäga samt 
klargöra. Hermeneutik är en tolkningslära vilken baseras på grundläggande antaganden och 
förutsättningar som i sin tur utgör stommen till analysmetoden (Widerberg, 2002). Vid ett 
hermeneutiskt förhållningssätt är det av vikt att klargöra vilken förförståelse författaren har när 
studien görs. Detta eftersom ju tydligare förförståelsen redovisas desto smidigare blir de olika 
momenten i tolkningsprocessen. Kunskapen blir således mer varierad och tillförlitlig. Studien 
har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom resultatet kommer att tolkas där 
Widerberg (2002) påpekar att kvalitativ forskning handlar om analyser och därmed tolkning. 
Utifrån detta ansåg jag att ett hermeneutiskt förhållningssätt stämmer bra överens med den 
kvalitativa studien och det som ska undersökas. 
 
3.2 Forskningsdesign  
För att besvara syftet tillämpades en kvalitativ studie med ett deduktivt synsätt. Detta innebär 
enligt Bryman (2018) att tidigare litteratur och teori används som utgångspunkt för att sedan 
med hjälp av empirin analysera och tolka resultatet. Ett deduktivt synsätt passar in på studien 
eftersom en viss kunskap om ämnet funnits sedan tidigare när empirin samlats in och med hjälp 
av empirin har resultatet analyserats. En kvalitativ forskning valdes eftersom fokus låg på 
intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter snarare än att arbeta med att mäta data. 
Genom att kvalitativ forskning inte är regelstyrd på samma sätt som kvantitativ forskning gav 
det mig möjligheten att vara flexibel vid insamling av material (Bryman, 2018).  
 
3.3 Litteraturstudie 
I förarbetet framkom det att det fanns en brist på vetenskapliga artiklar som behandlar forskning 
kring konceptet employer branding i Sverige. Detta resulterade i att jag fick bredda sökningar 
till vetenskapliga artiklar som gjorts i andra länder men som enligt mig ändå gick att applicera 
på studien. Detta kom sedan att bli en av anledningarna till varför denna studie valdes att göras, 
för att på så sätt bidra till ytterligare forskning inom det valda området. För att skapa den 
teoretiska referensramen användes främst Luleå tekniska universitet bibliotek samt deras 
databaser, annan akademisk sökmotor som nyttjades var Libris.  Sökord som användes i 
databaserna var följande: ”Employer branding”, ”Employer branding public sector”, 
”Employer attractivness”, ”Employer branding attractive employer”. Artiklar avgränsades till 
de som skrivits från 1990- talet och framåt. Detta för att säkerställa att artiklarna är av relevans 
för dagens samhälle och min studie. Trots avgränsningen som gjordes till artiklar från 1900-
talet och framåt har andra relevanta artiklar som är skrivna innan det årtalet använts. Dessa 
artiklar framkom genom andra artiklars referenslista inom vilka tillhörde den avgränsning som  
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gjordes till 1990-talet. Relevant kurslitteratur har även använts för att utforma den teoretiska 
referensramen. 
 

3.4 Urval  
Ett medvetenhet fanns kring valet av intervjupersoner. För att kunna besvara syfte och 
frågeställningar krävdes det att intervjupersonerna hade kunskap inom det valda området. På så 
sätt framkom det att de intressanta personer för denna studie behövde vara experter inom HR-
området i offentlig sektor, vilket blev målgruppen för studien. Antalet intervjupersoner 
motiveras på så sätt att de personer som intervjuats har expertkunskaper inom det undersökta 
områden. Antalet intervjupersoner har även påverkats av den tidsbegränsning som funnits för 
studien. Utöver att intervjupersonen skulle besitta expertkunskaper kring ämnet och arbeta 
inom offentlig sektor behövdes inga andra aspekter tas hänsyn till vid val av intervjuperson. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes därför vid val av person, förutom i ett av de fem fallen där 
kontakten skedde via snöbollsurval, vilket innebar att en av intervjupersonerna tipsade om en 
kollega som potentiell intervjukandidat. Bryman (2018) menar att snöbollsurval främst används 
vid kvalitativ forskning eftersom man ofta tar kontakt med en mindre grupp människor och via 
dem får ytterligare kontakt med andra individer. Han motiverar användandet av snöbollsurval 
på så sätt att det inte finns en tillgänglig urvalsram när man ska dra sitt stickprov vilket leder 
till att snöbollsurval blir den enda genomförbara strategin (Bryman, 2018). Genom ett 
snöbollsurval kunde det säkerställas att personen som jag blev tipsad om var relevant för 
studien. Problemet som Bryman (2018) tar upp gällande snöbollsurval är att det är osannolikt 
att urvalet kommer kunna representera hela målgruppen som är utspridda bland befolkningen 
på så sätt personerna som deltagit i studien ofta är bekanta med varandra. Detta resulterar i att 
det inte blir en bredd i urvalet av personer och därför blir det osannolikt att studien är 
representativ för den undersökta målgruppen i befolkningen. Med detta i åtanke motiveras valet 
genom att denna studie främst utgått från bekvämlighetsurval som tidigare nämnt där en bredd 
i urvalet av personer uppnåtts, snöbollsurvalet användes endast för att få tag i en av 
intervjupersonerna. Ytterligare ett val gjordes att intervjua experter inom olika organisationer 
och förvaltningar i offentlig sektor, detta möjliggjorde i sin tur ett bredare perspektiv av den 
insamlade empirin. Att samtliga intervjupersoner var kvinnor var inte något som eftersöktes, 
men det är intressant att reflektera över huruvida yrkesrollen domineras av kvinnor eller ej. 
Nedan beskrivs intervjupersonernas befattning där de går under andra namn för att behålla det 
konfidentiellt. 
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Tabell 2: De intervjuades befattningar 

 
Valet att beskriva intervjupersonerna under pseudonymer gjordes med tanke på att skydda deras 
konfidentialitet. Ett medvetet val gjordes däremot att låta intervjupersonernas befattningar stå 
kvar så som de ser ut i verkligheten. Det valet gjordes med hänsyn till att deras verkliga 
befattningar kan hjälpa läsaren att få en tydligare bild av resultatet. Intervjupersonernas olika 
positioner inom offentlig verksamhet ansågs vara av betydelse att ha med i arbetet eftersom det 
olika positionerna kan ha betydelse för deras upplevelser och på så sätt påverka resultatet.  
 
3.5 Semistrukturerade intervjuer  
I studien låg fokus främst på att förstå hur intervjupersonerna uppfattade konceptet employer 
branding och därför eftersträvades det att ställa frågor som var öppna som i sin tur kunde leda 
till beskrivande samt utvecklande svar. Med detta i åtanke valde jag att använda mig av 
semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Detta innebar att jag skapade olika teman för vad 
som kunde vara relevant att ta reda på i min studie, dessa teman bildade sedan en intervjuguide 
(se bilaga A) vilket är vanligt inom semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) tar upp de 
positiva aspekterna med semistrukturerade intervjuer på så sätt att den som intervjuar har stor 
frihet att utforma svaren som denne vill och att frågor som inte funnits med i intervjuguiden sen 
tidigare också kan ställas under intervjun. Oftast används dock de ursprungliga frågorna i den 
ursprungliga ordningen (Bryman, 2018). Semistrukturerade intervjuer är positivt på så sätt att 
det blir flexibelt, både för intervjuaren och den som blir intervjuad vilket lades märke till under 
intervjuerna. Intervjupersonerna fick utrymme att tänka fritt och reflektera kring frågorna som 
var ställda på ett öppet sätt. Detta kunde i sin tur leda till att intervjupersonerna tog upp andra 
aspekter som inte reflekterats över i intervjuguiden som resulterade i en mer djupgående 
intervju. Bryman (2018) motiverar semistrukturerade intervjuer genom att man ofta inom 
kvalitativ forskning söker efter detaljerade och fylliga svar. Semistrukturerade ger författaren 
möjligheten att få fram insikter i hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar frågor (Bryman, 
2018).  
 
3.6 Tillvägagångssätt 
Kontakt med respondenterna togs via telefon där studiens syfte förklarades, personliga 
intervjutider bokades därefter in. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas respektive 
arbetsplats eftersom de efterfrågades av samtliga personer. Vid intervjutillfället förklarades 
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återigen syftet med studien samt att deltagandet var frivillig och utifall intervjupersonen ville 
avbryta under intervjuns gång eller välja att inte svara på en viss fråga/frågor så gick det bra. 
Intervjupersonen godkände att intervjun spelades in och mindre stödanteckningar togs där fokus 
lades på den intervjuade, på så sätt gav det en möjlighet att gå tillbaka och arbeta med materialet 
och minska risken för att empirin missuppfattats. Det gav även en möjlighet att ställa 
följdfrågor. Den utformade intervjuguiden följdes inte fullt ut vid intervjutillfällena eftersom 
vissa svar från intervjupersonerna krävde utvecklande följdfrågor. Enligt Bryman (2018) har 
detta ingen större betydelse eftersom huvudfokus ska vara på respondenternas uppfattning och 
tolkning av frågorna. I slutet på vardera intervju öppnades möjligheten upp för den intervjuade 
att ställa frågor till mig. Intervjupersonen fick samtidigt frågan  huruvida det gick bra att 
kontakta denne vid eventuella frågor. Efter vardera intervjutillfälle transkriberades 
inspelningarna för att möjliggöra en noggrann analys av det som berättats (Bryman, 2018).  
 
3.7 Etiska överväganden 
Under arbetets gång har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Bryman 
(2018) hänvisar till: informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
samtyckeskravet. Genom att informera intervjupersonen om syftet med studien samt att dennes 
deltagande är frivilligt och att den när som helst kan avbryta intervjun eller dra tillbaka delar 
av det som sagts under intervjun uppfylldes information- och samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att intervjupersonerna informerats om att 
deras namn inte kommer finnas med i arbetet utan beskrivs genom pseudonymer. 
Personuppgifter har hanterats med varsamhet där uppgifterna förvarats i dokument som ingen 
utomstående haft tillgång till. Till sist har nyttjandekravet uppfyllts genom att den empiri som 
samlats in endast använts till denna forskning (Bryman, 2018).  
 
3.8 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman (2018) är reliabilitet och validitet två begrepp som utgör en viktig del av att 
säkerställa kvaliteten på kvantitativ forskning. Reliabiliteten av en forskning utgörs av hur pass 
pålitligt och följdriktighet forskarens resultat är. Validiteten utgörs av huruvida författaren 
mäter det som är tänkt att mätas (Bryman, 2018). Vad gäller kvalitativ forskning är syftet inte 
kvantifiering av siffror utan ofta ett tolkande av resultat. På så sätt anser många författare att 
innebörden av begreppen validitet och reliabilitet bör ändras vid kvalitativa studier. Bryman 
(2018) menar att kvalitativa forskare har tagit några ståndpunkter i denna frågan varav en av 
dem är ta avstånd från reliabilitet och validitet. Istället menar forskare att begreppen 
tillförlitlighet och äkthet blir mer relevanta i kvalitativ forskning vilka är en motsvarighet till 
reliabilitet och validitet (Bryman, 2018). Med det här i åtanke valdes begreppen tillförlitlighet 
och äkthet som beskrivs mer utförligt nedan.  
 
3.8.1 Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2018) menar att tillförlitlighet och äkthet är två begrepp som kan användas vid 
bedömning inom kvalitativ forskning. Tillförlitlighet och äkthet är menat att motsvara 
begreppen reliabilitet och validitet som ofta används inom kvantitativ forskning. Forskare 
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menar att kvalitativ och kvantitativ forskning ska värderas utifrån olika kriterier och på så sätt 
kom tillförlitlighet och äkthet att spela en roll inom kvalitativ forskning. Tillförlitlighet har fyra 
delar inom sig varav alla fyra delar har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Dessa fyra 
benämns nedan och hur jag gått tillväga för att uppnå dem: 
 
3.8.2 Trovärdighet 
För att skapa en trovärdighet är det viktigt att ha tagit hänsyn till de regler som finns men även 
att forskaren kontaktat de personer som deltagit i studien och rapporterar resultatet till dem. 
Dessa personer kan på så sätt säkerställa att författaren uppfattat verkligheten på rätt sätt 
(Bryman, 2018). Trovärdigheten har uppfyllts genom att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
som är mer utförligt beskrivna under avsnitt ”Etiska överväganden”. Det har även skett en 
förfrågan till vardera intervjuperson om det går bra att kontakta denne vid eventuella frågor för 
att undvika missförstånd av intervjumaterialet. När arbetet färdigställts har varje intervjuperson 
fått ta del av arbetet som skickats ut via mail.  
 
3.8.3 Överförbarhet 
Kvalitativ forskning handlar om att få fylliga och djupgående beskrivningar snarare än strävan 
efter bredd så som i kvantitativ forskning. Har studien en fyllig redogörelsen så menar Bryman 
(2018) att det ger läsaren en så kallad databas som de kan ta hjälp av vid bedömning huruvida 
resultatet är överförbart till en annan miljö. För att uppnå en fyllighet och djupgående 
beskrivningar av resultatet användes semistrukturerade intervjuer för på så sätt kunna anpassa 
intervjun till varje intervjuperson och dennes svar. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde 
friheten att ställa följdfrågor som i sin tur bidrog till djupgående svar.  
 
3.8.4 Pålitlighet 
Genom pålitlighet säkerställer författaren att dennes tillvägagångssätt redogörs noggrant, det 
vill säga en redogörelse för vilka val som gjorts under arbetets gång. Författaren kan sedan ta 
hjälp av kollegor som granskar arbetet vid slutskedet för att på så sätt säkerställa arbetets kvalité 
(Bryman, 2018). Detta tillvägagångssätt är dock inte allt för vanligt eftersom det tenderar enligt 
Bryman (2018) att bli en krävande uppgift för den/dem som ska granska arbetet. För att uppnå 
en pålitlighet har de val som gjorts under arbetets gång noggrant redogjorts och motiverats. 
Både en opponent och handledare har därefter granskat arbetet för att säkerställa kvalitén och 
dess pålitlighet.  
 
3.8.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Den sista delen av tillförlitlighet tar upp forskarens objektivitet under arbetets gång. Det handlar 
om att författare är medveten om att det inte går att säkerställa att denne varit fullständigt 
objektiv under arbetets gång men att denne handlat i god tro. Att handla i god tro innebär att 
det tydligt ska framkomma att författaren inte medvetet låtit sig påverkas av personliga 
värderingar under arbetets gång (Bryman, 2018). Innan studiens startskott fanns det redan en 
del kunskap och ett visst intresse för employer branding, hur konceptet har kommit att få en 
större betydelse inom organisationer. Denna aspekt var en av anledningarna till varför studien 
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valdes att göras. Det finns däremot en medvetenhet att den tidigare kunskapen och intresset kan 
ha påverkat mig under arbetets gång. En objektiv syn under arbetets gång har därmed försökt 
upprätthållas men det är som sagt något som Bryman (2018) påpekar inte går att säkerställa.  
 
3.8.6 Äkthet 
Äkthet behandlar fem generella kriterier som rör forskningspolitiska konsekvenser vilka är 
rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk 
autencitet (Bryman, 2018). Vad gäller dessa fem kriterier handlar de om huruvida de 
intervjuade uppnått en djupare förståelse för sin sociala situation, om de fått en bättre bild av 
andras upplevelser av saker och ting. Kriterierna handlar även om huruvida studien bidragit till 
att de intervjuade kan förändra sin situation samt om studien inneburit att de intervjuade fått 
bättre möjligheter att vidta potentiella åtgärder (Bryman, 2018). För denna studie faller de fem  
kriterierna utanför ramarna eftersom de intervjuade utgår från sitt expertkunnande och inte sina 
livsberättelser. Det finns dock en möjlighet att de intervjuade kan ha fått en mer djupgående 
förståelse för sin sociala situation yrkesmässigt, detta eftersom de förklarade saker och ting 
utifrån egna upplevelser. Det kan i sin tur leda till en utvecklande process av deras egna åsikter 
och sociala situation yrkesmässigt. Två av intervjupersonerna arbetade på samma arbetsplats 
vilket i sin tur kan bidra till att de diskuterat de som framkommit under intervjuerna med 
varandra. Vidare kan en sådan diskussion mellan intervjupersonerna leda till reflektioner av 
deras sociala position.  
 
3.9 Analysmetod 
Enligt Bryman (2018) är det lättare att analysera information om författaren delar upp den i 
teman som sedan kodas. Detta var anfallsvinkeln som användes efter intervjuerna genomförts 
och sammanställts. Där jämfördes materialet med teorin för att på så sätt koda och särskilja 
övergripande teman vilket möjliggjorde att data kunde analyseras på ett lättare och tydligare 
sätt. Genom att analysera intervjupersonernas uttalanden utifrån sju olika teman: Samhället har 
förändrats, employer branding, intern employer branding, organisationskultur och dess 
påverkan, kompetensutveckling, trivsel genom kommunikation samt förmåner kunde en helhet 
bildas av hur man i offentlig sektor arbetar med employer branding med fokus på den interna 
delen av konceptet.  
 
3.10 Metodproblem 
I ett av fallen var två av intervjupersonerna medvetna om varandras medverkande i intervjun 
vilket påverkade konfidentialiteten. Detta eftersom kontakten skedde via ett snöbollsurval där 
respondenten kontaktade mig efter att ha varit i kontakt med sin kollega. Det finns därför en 
risk att intervjupersonerna diskuterat varandras svar vilket kan påverka huruvida 
respondenterna svarat utifrån deras egen erfarenhet och uppfattning eller varandras.  
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4.0 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras den insamlande empirin från de fem intervjupersonerna. 
Resultatet är sammanställt och indelat i sju olika teman utifrån de intervjupersonerna berättat 
som sedan analyseras. 
 
4.1 Samhället har förändrats 
”Samhället idag ger ju oss möjligheten att byta jobb” 
 
Under intervjuarna framgick det av många att i takt med att samhället förändras, förändras även 
många delar av arbetsmarknaden. Kim som arbetar som kommunövergripande förklarade att 
kommunen är i behov av att rekrytera cirka 51 000 nya medarbetare innan år 2030 och att de 
därför står inför en stor utmaning då det gäller att finna nya medarbetare som innehar rätt 
kompetenser. Detta innebär att employer branding har en betydande roll i dagsläget som endast 
kommer att öka. Svårigheterna med den ökande rollen employer branding ansåg Kim ligga i att 
kommunen inte har ett tydligt arbetsgivarvarumärke då de tidigare har haft tre olika 
varumärkena de har hållit isär. Hon menade dock att de har insett att de institutionella 
samhällsförändringar som sker kräver en förändring för att bättre kunna kommunicera deras 
arbetsgivarvarumärke. Sara talade även hon om en samhällsförändring som skett. Hon menade 
att förr gick medarbetarna till sitt jobb, gjorde det de skulle, och sedan gick de hem. Idag berättar 
hon att det är annorlunda då arbetet utgör en så pass stor del av människors liv att faktorer så 
som trivsel och utvecklingsmöjligheter värderas högre. 
 
Exempel likt dessa tog alla de fem intervjupersonerna upp som anledningar till varför de 
ständigt måste anpassa sig efter förändringar som sker i samhället eftersom de arbetar inom 
offentlig sektor och därför styrs av institutioner och politik. Lisa och Karin förklarade att det 
mesta som sker inom organisationen så som förbättringsarbeten och ekonomiskt tänkt beror på 
vilket parti som styr i samhället. De menade att organisationen behöver vara flexibel och 
anpassa det mesta av sitt arbete till det styrande partiet vilket i sin tur även påverkar 
organisationskulturen. Både Kim och Karin nämnde att dagens samhälle ger medarbetare större 
möjligheter till att byta jobb då det finns fler lediga arbeten och människor är mer intresserade 
av att vilja utvecklas. Karin förklarade det som att ”om en medarbetare vill testa på att byta 
jobb och sedan inte trivs då vet den att det gamla jobbet finns kvar”. Sara beskrev liknande 
fenomen och menade att flexibiliteten arbetstagare har i dagens samhälle kan vara en orsak till 
att man idag kallar arbetsmarknaden för arbetstagarnas arbetsmarknad. Petra beskrev hur 
organisationen arbetar med flöden och att det ska genomsyra organisationen. Det ska vara så 
lite mellanhänder som möjligt, dels för att bli så effektiva som möjligt men även för att minska 
risken att medarbetare upplever sig som endast en kugge i hjulet. 
 
Samtidigt som denna flexibilitet krävs av organisationerna kräver potentiella och befintliga 
medarbetare enligt Holland, Hecker och Steen (2002) allt mer av arbetsgivare. Detta har i sin 
tur inneburit att organisationer inom offentlig sektor behöver anpassa sig utefter vad som 
efterfrågas av arbetstagarna för att både kunna attrahera nya kompetenser men även för att 
kunna behålla befintliga medarbetare. Att förhålla sig till institutioner och statliga medel 
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samtidigt som det ställs allt högre krav från arbetstagarna kan i sin tur leda till att det blir svårt 
för den offentliga sektorn att konkurrera med den privata.  
 
Meyer och Rowan (1977) ifrågasatte organisationsteorier som menade att den tekniska 
effektiviteten är drivkraften bakom organisationsförändringar. De menade på att organisationer 
behöver studeras utifrån ett helhetsperspektiv så som idéer, föreställningar och rutiner och att 
den tekniska effektiviteten endast är en del av det hela. Petra beskrev exempelvis att arbetssättet 
har förändrats genom effektivisering och bättre flöden i arbetsprocesserna, vilket kan ha att göra 
med den ”företagisering” som Sahlin-Andersson (1994, refererad i Ahrne och Hedström, 1999) 
menar har skett inom offentlig sektor. Vad som ytterligare framkom från en av 
intervjupersonerna var att Arbetsmarknadsförvaltningen likaså står inför en förändring gällande 
deras arbetssätt i syfte av att uppnå starkare resultat. Det har efter intervjuerna blivit tydligt att 
den offentliga sektorn håller på att genomgå en ”företagisering” av sina verksamheter för att 
kunna stärka sin position på arbetsmarknaden. Organisationsförändringen detta innebär betyder 
att den offentliga sektorn rör sig allt närmare den privata. Det blir därav tydligt att den 
isomorfism den privata sektorn präglas av har börjat anammats av den offentliga sektorn vilket 
märktes tydligt från flera av intervjupersonerna när de pratade om den förändring de står inför. 
 
 
4.2 Employer branding  
”Fungerar det interna får man det externa på köpet” 
 
Det som framkom under de fem intervjuerna var att samtliga intervjupersoner arbetar med 
employer branding, men inte under den benämningen. Istället kallar de det för bland annat 
kompetensförsörjning. De menar att det i stora drag handlar om hur de ska få tag i rätt 
kompetenser, hur framtiden ser ut och vilka behov som kommer behövas fyllas. Employer 
branding handlade för intervjupersonerna om att organisationens arbetsgivarvarumärke både 
externt såväl som internt står för bra saker. Region Norrbotten startade år 2010 ett projekt som 
handlade om attraktiva arbetsgivare som de sedan fortsatte med men främst ur den externa 
aspekten. Petra menade att det handlade om att hålla ihop organisationen som arbetsgivare där 
varumärket präntades in. Hon förklarade vikten av kopplingen till varumärket där hon trodde 
att arbetsgivare ofta börjar i fel ände. Hon menade att organisationer ofta börjar marknadsföra 
sig utåt istället för inåt, men att detta var fel då ifall den interna delen fungerar bra får man den 
externa på köpet. Men hon trodde sig dock se en förändring då många organisationer nu har 
börjat fokusera mer på sitt interna arbete. Hon berättade att det gäller att lyfta fram det viktiga, 
alltså medarbetarna som faktiskt arbetar inom organisationen. För att göra detta utsåg de bland 
annat ambassadörer samt utförde reportage och medarbetarundersökningar.  
 
När Sara talade om employer branding trodde hon de var viktigt både internt och externt 
eftersom det hela tiden behövs rekryteras nya medarbetare men att det även krävs strategier för 
att behålla befintliga kompetenser. Idag menade hon att det handlar om vad en arbetsgivare har 
att erbjuda för att hålla sina medarbetare tillfredsställda och att se till att de finner sina arbeten 
intressanta, roliga och utvecklande. Det blir enligt intervjupersonerna viktigt att synliggöra vad 
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organisationen faktiskt har att erbjuda sina medarbetare. Petra trodde att de började arbeta mer 
aktivt med frågor rörande employer branding på grund av den interna konkurrensen som fanns 
och fortfarande finns i den stora organisation som hon arbetar för. Hon menade att eftersom 
organisationen är så pass stor och innehar många olika verksamheter är det lätt att de enskilda 
verksamheterna skapar egna värderingar att följa istället för att stå bakom en som är gemensam 
för hela organisationen. 
 
När Kim talade om employer branding menade hon att arbetet med det blir ännu viktigare med 
tanke på den kompetensförsörjning organisationen har framför sig. Hon förklarade att 
organisationen är i behov av att arbeta mer intensivt med intern och extern employer branding 
eftersom det annars kommer resultera i vakanta roller vilket kan påverka arbetsmiljön. Hon 
beskrev employer branding på så sätt att ”employer branding funkar ganska bra på arbetsplatsen 
när man är den här begränsade gruppen …. ju längre bort från sin egen arbetsplats ju mer känner 
man att man inte riktigt tillhör”. Hon menade att det kan vara svårt för medarbetare att känna 
en tillhörighet till alla verksamheter och arbetsplatser inom en sådan stor organisation. Hon 
poängterade sedan vikten av det interna då goda rykten behövs skapas för att människor ska 
vilja arbeta inom organisationen och där menade hon att ambassadörskapet har en betydelsefull 
roll. Hon förklarade att det väger tyngre om 7000 medarbetare går ut med en positiv inställning 
till sin arbetsgivare än om arbetsgivaren går ut och marknadsför det positiva med 
organisationen.  
 
Även om samtliga intervjupersoner talade om hur de arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke 
inom organisationerna för att bli en mer attraktiv arbetsgivare ur både en intern och extern 
aspekt saknade de ett ”paket” som innefattade de delarna som redan arbetades med. Detta kan 
i sin tur kan vara en utmaning för större organisationer inom offentlig verksamhet, men inte en 
omöjlighet. Med tanke på den ”företagisering” som sker inom offentlig sektor och att offentliga 
organisationer arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke på ett annat sätt idag än förr blir det 
möjligt för dem att i framtiden paketera dessa delar under ett koncept. Enligt Dyhre och Parment 
(2013) är ett tydligt arbete med arbetsgivarvarumärket ur både en intern och extern aspekt något 
som gynnar organisationer på så sätt att det kommer leda till stolta medarbetare. Detta kopplas 
i sin tur till att majoriteten av intervjupersoner pratade om vikten av ett aktivt ambassadörskap 
och att ha stolta medarbetare som aktivt pratar gott om sin arbetsgivare.  
 
Det märktes på intervjupersonerna att de har strategier och för att uppnå en organisation som 
präglas av stolta medarbetare. Men det verkar föreligga brister i att synliggöra de olika delarna 
som redan existerar inom organisationen. Genom att lokalisera såväl positiva som negativa 
faktorer blir det enklare att påverka hur stolta medarbetarna känner sig över sin arbetsgivare. 
Detta blev tydligt när Petra beskrev arbetet med deras arbetsgivarvarumärke som så att 
”fungerar det interna får man det externa på köpet”. Det har blivit tydligt att det Aldousari, 
Robertson, Yajid och Ahmed (2017) berättade om att organisationer har ett employer brand 
oavsett i vilken grad de är medvetna om det eller inte stämde även i detta fall. Trots att 
intervjupersonerna beskrev att de inte arbetar med konceptet intern employer branding kan de 
delar de har beskrivit appliceras under det konceptet.  
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4.3 Intern Employer Branding  
”Jag tror det är jätteviktigt att känna sig betydelsefull i en organisation. Det här 
medskapandeperspektivet ska inte underskattas” 
 
Petra menade att organisationer nu har börjat uppmärksamma och arbeta mer med den interna 
delen av employer branding. Sara talade likaså om den interna delen av employer branding och 
menade att det handlar om medarbetarnas trivsel och kunskapen om att medarbetarna är 
organisationens varumärke, både privat och under arbetstid. Lisa och Kim knöt an till detta 
genom att förklara att employer branding speglar arbetsgivarens varumärke ur en extern aspekt 
men tillägger även att den interna har en roll. De menar att arbetsgivarens varumärke utgörs 
inte endast av hur potentiella medarbetare uppfattar organisationen som arbetsgivare utan även 
hur de nuvarande medarbetarna gör det. Vidare påpekade Sara vikten av den interna delen och 
de som redan arbetar inom organisationen eftersom de besitter kunskaper och kompetenser som 
är viktiga för organisationen. För att bidra till ett bättre arbetsklimat inom organisationerna 
menade intervjupersonerna att det finns flera bidragande faktorer. För att lättare kunna få en 
överblick över dessa faktorer och den interna delen av employer branding som behandlas i den 
här uppsatsen kommer resterade del av resultatet att delas upp efter kategorierna: 
organisationskultur och dess påverkan, kompetensutveckling, trivsel genom kommunikation, 
samt förmåner. 
 
4.3.1 Organisationskultur och dess påverkan 
Intervjupersonerna påpekade vikten av att ha en värdegrund för att på så sätt skapa en kultur 
som medarbetarna och andra individer kan identifiera sig med. Det som enligt Kim kan vara 
svårt är att få in värdegrunden i vardagen vilket även Karin påpekade som ett potentiellt 
problem då det var svårt att alltid förhålla sig till den.  Här menade dock Kim att medarbetarens 
arbete med värdegrunden sker naturligt utan större reflektioner genom att medarbetaren är 
engagerad, har kompetens och är ansvarstagande i sin yrkesroll. Det som dock beskrevs som 
en faktor som det behövdes arbetas mer med var att prata om kulturen, arbeta med feedback 
och återkoppling. Värdegrunden ska genomsyra organisationen och utgöra en del av kulturen, 
oavsett var individen befinner sig inom organisationen ska denne känna av värdegrunden. När 
det handlar om själva organisationskulturen påpekade Kim att det är svårt att vara 7000 
medarbetare inom organisationen där alla yrkesområden ska ha samma organisationskultur. 
Detta eftersom kulturen påverkas av arbetsuppgifter och inom organisationen finns det 300 
olika yrkesroller som innefattar skilda arbetsuppgifter. Kim förklarade att det däremot är sagt 
att det ska finnas en bra kultur inom alla verksamheter i organisationen och att alla ska känna 
av den övergripande värdegrunden.  
 
Petra berättade att de hade en ny verksamhetsmodell som ämnade att fokusera på dem 
organisationen är till för, vilket är alla. Att värdegrunden handlar om att respektera varandra 
och ha en bra människosyn. Petra förklarade hur de försöker komma bort från hierarki och 
synliggöra medarbetares värde för organisationen. Hon menade att det handlar om att se till att 
flöden med så lite mellanhänder som möjligt präglar organisationen för att på så sätt förhindra 
att medarbetare upplever sig som endast ”en mellanhand som slussar någon vidare”. Lisa 
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påpekade att det finns olika kulturer inom Region Norrbotten eftersom varje yrkesgrupp 
behöver anpassa sig till sina arbetsuppgifter men att den egna kulturen inte är i konflikt med 
den övergripande värdegrunden, bara mer specificerad. Sedan menade hon att kulturen 
förändras utefter vad som sker politiskt vilket även Karin tog upp när hon pratade om att 
Arbetsmarknadsförvaltningen står inför en förändring. Förändringen bidrar till att dem delvis 
kommer behöva förändra kulturen som i sin tur påverkar kompetensförsörjningen. När kulturen 
och arbetssättet förändras finns det risk att medarbetare som arbetat länge inom förvaltningen 
inte kan identifiera sig med den nya kulturen och det nya arbetssättet. Det kan leda till att de 
medarbetarna väljer att sluta. Karin menade att de flesta inom förvaltningen är där för 
uppdragets skull och inte lönen vilket gör att kulturen och arbetsuppgifterna blir en viktig faktor 
för medarbetare. Om detta förändras finns det därför en risk för en större personalomsättning.   
 
Enligt Petra är det största problemet gällande intern employer branding den interna 
kommunikationen. Det handlar om att många medarbetare inte vet vad som sker inom 
organisationen och att det är en dålig kommunikation. Petra menade att de tar för givet att alla 
tänker på organisationen som en enda arbetsgivare fastän det är stora geografiska skillnader och 
skilda yrkesområden. Med hänsyn till detta förklarade hon att ”det är inte säkert att 
medarbetarna på hälsocentralen i Pajala vet saker om organisationen som vi tar för givet att de 
gör”. Detta förklarade även Kim som en svårighet, att människor utanför organisationen i högre 
grad vet mer om vad som pågår i organisationen än medarbetare gör inom den. Petra uttryckte 
även svårigheten i att paketera allt som sker inom organisationen och kommunicera ut det på 
ett bra sätt. Hon menade på att organisationen har de flesta delarna som ingår i intern employer 
branding men att de saknar det där sammansatta paketet, vilket hon även påpekar att de behöver 
införa både externt och internt.  
 
Utifrån den insamlade empirin anses organisationerna ha tydliga värdegrunder som ska prägla 
organisationerna. Eftersom organisationer inom offentlig sektor styrs mycket efter politiska 
beslut krävs det en flexibilitet som möjliggör ett skifte av arbetssätt och ett nytt tankesätt. Detta 
leder i sin tur till att organisationskulturen kan komma att förändras mer ofta inom offentlig 
sektor än i privat sektor. Utifrån det perspektiv som studerats, det vill säga 
kommunövergripande, förvaltningar och Region Norrbotten, har det framkommit att en 
gemensam organisationskultur kan vara svår att uppnå på sådana stora organisationer. Detta 
eftersom det inom organisationerna finns många yrkesgrupper som har skilda yrkesområden. 
För att skapa en gemensam och stark kultur krävs det enligt Alvesson (2013) att individerna 
trivs och delar samma värderingar. Utifrån denna aspekt borde det vara möjligt att införa en 
gemensam organisationskultur eftersom de studerade organisationerna har värdegrunder som 
övergripande ska prägla organisationen. Detta oavsett vilken yrkesgrupp medarbetaren tillhör 
eller var i organisationen de befinner sig. Detta är dock inte den enda påverkan som avgör 
organisationskulturen. Andra faktorer så som beteenden, normer och uppfattningar av arbetet 
bidrar även till kulturen och uppkommer genom den dagliga interaktionen (Andersen & 
Abrahamsson, 2014). Med hänsyn till detta kan det bli problematiskt med en gemensam kultur 
eftersom organisationernas medarbetare befinner sig på olika platser och innehar olika 
yrkesroller vilket i sin tur skapar skilda beteenden och normer på arbetsplatserna.  
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4.3.2 Kompetensutveckling 
”Vi är jätteduktiga på kompetensutveckling som offentlig arbetsgivare” 
 
En annan viktig aspekt i den interna delen av employer branding menade flertalet av 
intervjupersonerna var kompetensutveckling. Speciellt viktigt ansåg Karin att det var på grund 
av den kompetensbrist som existerar vilket ofta hindrar karriärmöjligheter inom 
arbetsmarknadsförvaltningen. Hon menade att det har förändrats på senare tid och att det idag 
existerar krav som det inte gjorde förr vilket har lett till att de medarbetare som rekryterades för 
länges sedan idag inte besitter rätt kunskaper. Därför ansåg hon att det var viktigt att de 
medarbetare som inte besitter rätt kompetens får den hjälp de behöver för att uppnå den. Från 
intervjuerna blev det tydligt att det fanns många metoder och koncept för att få bukt om detta. 
 
Kim talade om kompetensutveckling på så sätt att de är duktiga på kompetensutveckling. Hon 
menade att när organisationen jämfört sig med industrin eller den privata sektorn har de 
framkommit hur duktiga de faktiskt är på att kompetensutveckla deras medarbetare. Kim lade 
även vikt på de medarbetarsamtal som sker en gång per år. Vid dessa samtal tas det fram en 
individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare där det bland annat framgår vad 
medarbetaren har för kunskaper och huruvida han eller hon önskar utvecklas inom något 
område. Genom denna plan kan sedan chefen på ett smidigt sätt tillsammans med respektive 
medarbetare finna möjligheter till hur denna önskade utveckling kan nås. Vidare talade Kim, 
men även Karin och Sara, om ett uppskattat koncept kallat ”Framtidens Chefer” som ett 
exempel på hur en karriärutveckling kan gå till. Konceptet går ut på att medarbetare får gå en 
åtta månader lång utbildning i syfte att få den kompetens nödvändig för att kunna bli exempelvis 
avdelningschef. Dock menade Kim att ett hinder med en sådan utbildning är att de i de flesta 
fallen kräver en tidigare akademisk bakgrund, men detta avfärdade hon som ett potentiellt 
incitament för medarbetare utan akademisk bakgrund till att utbilda sig. 
 
Något som också togs upp som en möjlighet till karriärsutveckling av Sara var ett koncept som 
höll på att utvecklas i syfte att belysa de karriärmöjligheter potentiella och befintliga 
medarbetare har inom förvaltningen. Hon berättade att de var i arbetet om att försöka kartlägga 
och sätta ihop ett paket som gjorde det möjligt för medarbetare att se om deras arbete passar 
dem eller ej. Även Petra och Lisa berörde ett liknande koncept som ska förtydliga 
medarbetarnas möjligheter inom organisationen i syfte att få dem att stanna kvar. Konceptet 
går ut på att chefer kommer kunna använda sig av lösningen för att kartlägga var deras 
medarbetare befinner sig arbetsmässigt och vilka karriärmöjligheter de har utifrån sin position. 
Genom att kombinera konceptet med verksamhetens mål och de behov som finns inom 
organisationen menade Petra att de ska kunna förtydliga deras medarbetares karriärsmål som 
tidigare ansetts vara för spretiga. 
 
Vidare talade Petra även om den stora interna rörligheten som är möjlig inom Region 
Norrbotten. Som exempel nämnde hon att de som arbetar inom vården ofta väljer att göra en 
karriär ”i sidled” och på sätt kan utveckla sin kompetens genom att prova på olika avdelningar. 
Denna lösning blir då en möjlighet till att kunna få variation i sin karriär utan att behöva göra 
den akademisk. Lisa gav mer insikt om deras arbete i Region Norrbotten och berättade att det 
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även finns möjlighet till att vidareutbilda sig som exempelvis specialist inom ett visst område 
genom interna tillvägagångssätt. Detta var något hon ansåg vara en stor fördel med att arbeta 
för en så pass stor arbetsgivare. 
 
Det är tydligt att samtliga organisationer lägger stor vikt vid sina medarbetares personliga 
utveckling och karriärmöjligheter. De hade tagit fram mallar, koncept och utbildningar för att 
på så sätt kunna möjliggöra kompetensutveckling bland sina medarbetare. En stor del av 
employer branding handlar om att få medarbetare att trivas inom organisationen och att få dem 
engagerade och delaktiga i dess mål och värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). Genom att 
organisationerna kompetensutvecklar och synliggör karriärmöjligheterna för sina medarbetare 
är det tydligt att de arbetar mot det Backhaus och Tikoo (2004) anser vara viktigt för att få 
medarbetarna att trivas i organisationen och stanna. Sett utifrån employer branding som en 
trestegsprocess är det tydligt att intervjupersonerna har insett betydelsen av att arbeta med det 
tredje steget som berör medarbetarnas utveckling och identifikation med organisationskulturen 
och dess värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). Inom organisationerna finns stora möjligheter 
för personlig utveckling, både i sidled och uppåt. Petra och Sara beskrev även att de för tillfället 
arbetar med modeller/koncept för att tydliggöra karriärmöjligheterna och göra de lättillgängliga 
för medarbetare. Detta bidrar i sin tur till den utveckling som Backhaus och Tikoo (2004) 
förespråkar i det tredje steget.  
 
4.3.3 Trivsel genom kommunikation 
De fem intervjuade påpekade att det är ytterst viktigt att medarbetare trivs på sin arbetsplats. 
Kim förklarade det på så sätt att om medarbetaren trivs med sitt arbete kommer det i sin tur 
bidra till att denne upplever en stolthet vilket gör att denne troligast stannar inom 
organisationen. För att öka trivseln bland medarbetare tror Lisa det är viktigt att visa upp det 
som är sant på ett snyggt sätt. Det handlar enligt henne och Sara även om att bemöta 
medarbetare på ett professionellt sätt, att förväntningar uppfylls och inte blir tomma ord. Att 
bemöta medarbetare på ett professionellt sätt kan ha att göra med att organisationen tar till sig 
feedback från medarbetare, att ha medarbetarsamtal och löneförhandlingar. Sara styrker detta 
resonemang genom att lägga vikt på att organisationen behöver hålla saker levande och få ut 
sitt budskap som ofta sker via den dagliga interaktionen bland medarbetarna. Det krävs en tydlig 
kommunikation mellan chef och medarbetare där det gäller att leva upp till förväntningarna 
som finns på arbetsgivaren. Kim, Lisa och Petra nämnde att de inom organisationen arbetar 
med att lyfta fram medarbetare på ett annat sätt idag än förr. Det kan vara allt från att inkludera 
medarbetare i olika processer så som mässor där de får förklara innebörden av sin yrkesroll och 
förhoppningsvis skapa sig en yrkesstolthet. Enligt Kim handlar det om att synliggöra 
medarbetare genom exempelvis reportage om någon person/yrkesgrupp utmärkt sig extra. 
medarbetare Sara menade på att om de lyckas förmedla det socialförvaltningen står för på ett 
bra och ärligt sätt kommer det bidra till att arbetet blir tydligare och på så vis meningsfullare 
för medarbetarna. Detta resonemang menade Lisa kan bidra till stolta medarbetare. För att öka 
trivseln menade Lisa även att det är viktigt att lyfta fram och kartlägga de mindre 
yrkesgrupperna och ge dem mer utrymme att delta i exempelvis mässor.  
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Sociala medier har även enligt Kim, Lisa och Petra fått en viktig funktion när det handlar om 
att inkludera medarbetare i den dagliga verksamheten. Kim menade att den information som de 
lägger ut på sociala medier ofta är riktad till befintliga medarbetare vilket hon ser ha en effekt. 
Hon förklarade att medarbetare engagerar sig genom att gilla och dela information som 
organisationen lägger ut på sina sociala medier, vilket hon kopplar till stolta medarbetare. Kim 
berättade om något som kallas ”Hej medarbetaren” där de intervjuar olika medarbetare 
varannan vecka, något som har fått positiv feedback från medarbetarna. Det handlar även om 
att få medarbetare att öppna upp ögonen för vad som faktiskt sker inom organisationen. Karin 
styrkte detta genom att förklara vikten att ta medskapande perspektivet på allvar och inte 
underskatta dess kraft. Hon menade även att det är viktigt att alla ben fungerar såsom trivsel, 
lön, arbetsmiljö och kulturen inom organisationen. Fungerar exempelvis inte arbetsmiljön 
kommer det leda till att de andra delarna påverkas. Hon poängterade dock att detta kan vara en 
utmaning för större organisationer som samtidigt är statligt finansierade. Utifrån detta 
resonemang tog Karin upp lärarbristen som ett exempel; är det kompetensförsörjningsbrist 
inom ett område kommer det att öka trycket på de medarbetare som är kvar. Detta kommer i 
sin tur påverka arbetsmiljön som därefter påverkar kulturen. Det spelar enligt henne ingen roll 
om ledningen har det som krävs budgetmässigt för att rekrytera in nya medarbetare om det inte 
finns rätt kompetenser som söker tjänsterna. För att arbeta mot att ständigt förbättras som 
arbetsgivare förklarade även Sara att det sker ett avslutningssamtal när medarbetare väljer att 
sluta. Detta för att kartlägga potentiella brister inom organisationen vilket Petra och Kim även 
menade kan bidra till att potentiella brister förhindras i framtiden. Kim poängterade en önskan 
om att medarbetare pratar mer öppet om sin yrkesstolthet. Hon vill efterlikna IKEA på så sätt 
att stolta medarbetare sitter i ryggmärgen.  
 
Utifrån den insamlade empirin framgår det att intervjupersonerna tagit initiativ till att på olika 
sätt göra medarbetare mer delaktiga i organisationsprocesserna. Detta är enligt Backhaus och 
Tikoo (2004) viktigt för att skapa lojalitet och förståelse för arbetsgivarens profilering. Lisa och 
Sara beskrev även att det är viktigt att visa upp organisationen på ett ärligt sätt både internt och 
extern för att på så sätt skapa stolthet bland medarbetare vilket Dyhre och Parment (2013) 
förklarar som en grund till intern employer branding. Det gäller enligt Dyhre och Parment 
(2013) att organisationen präglas av ett gott och ärligt ledarskap där Lisa och Sara förklarade 
vikten av att förväntningar uppfylls. Sara menade även att det krävs en tydlig kommunikation 
mellan chefer och medarbetare vilket kan förklaras som ett gott och ärligt ledarskap, något som 
Dyhre och Parment (2013) förespråkar.  
 
Utifrån det som berättats av intervjupersonerna framgår det att de arbetar på olika sätt för att 
göra medarbetare mer delaktiga i processerna. Väsentlig information uppdateras kontinuerligt 
på sociala medier och på intranätssidor som medarbetare kan ta del av. De har även 
medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar och aktivitetsdagar där 
information tas upp i samband med olika aktiviteter för att stärka gruppsammanhållningen. 
Förtroende för arbetsgivaren skapas enligt Dyhre och Parment (2013) även genom 
kontinuerliga möten och regelbunden kommunikation. Kommunikation och delaktighet är en 
faktor som organisationerna kontinuerligt arbetar med men som Petra även uttryckte som en 
svårighet. Hon menade på att det finns en utmaning att nå ut med organisationens budskap till 
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alla medarbetare när organisationen är utspridd över olika geografiska ytor. Vidare menar 
Dyhre och Parment (2013) att det är av vikt att organisationens medarbetare har en klar bild av 
organisationen och vad den står för. Dyhre och Parment (2013) menar även att kommunikation 
är viktigt eftersom om budskap inte når fram till medarbetaren får denne svårt att agera 
gentemot dessa. Med hänsyn till detta är det av betydelse att organisationen kontinuerligt 
kommunicerar ut sina budskap och sin värdegrund för att göra dessa lättillgängliga för 
medarbetarna (Dyhre & Parment, 2013). Det kontinuerliga arbetet organisationerna gör för att 
säkerställa medarbetarnas trivsel, som sker bland annat genom att synliggöra och engagera 
medarbetare i olika processer menar Gaddam (2008) kan leda till en tillfredsställelse hos 
medarbetarna. Denna tillfredsställelse kan sedan bidra till effektivisering, lönsamhet, tillväxt 
och sist men inte minst en tilltalande bild av organisationen utåt (Gaddam, 2008). Detta 
påstående går hand i hand med det Kim berättade om att hon hade en önskan om stolta 
medarbetare som pratar gott om sin arbetsgivare. Genom att kontinuerligt arbeta med intern 
employer branding kan organisationen säkerställa medarbetares engagemang och lojalitet 
(Gaddam, 2008).  
 
4.3.4 Förmåner  
Det finns olika förmåner beroende på vilken yrkesgrupp en medarbetare tillhör och vad gäller 
lön är organisationerna statligt finansierade och därför finns det inte lika mycket svängutrymme 
vad gäller den aspekten. Det Lisa menade är viktigt är att organisationen istället satsar på 
förmåner så som utbildningar och aktiviteter. En sådan aktivitet kan handla om vandring, att 
det går att söka medel för boende och aktivitetens kostnad från fritidsföreningen. Varje 
medarbetare har har även ett friskvårdbidrag på 1200 kronor per år som får användas till olika 
träningsaktiviteter. Något som kim påpekade var viktigt var att jobba med hälsofrämjande 
arbete för medarbetarnas trivsel, därför anordnas det varje år i slutet på augusti en hälsovecka 
där medarbetare får pröva på olika saker. Det sker bland annat en kommunjogg och 
föreläsningar kring hälsofrämjande arbete. En annan typ av förmån som Region Norrbotten 
satsar på för tillfället är en stanna-kvar-bonus för läkare inom allmän medicin. Vilket innebär 
att medarbetare inom yrkesgruppen får en särskild bonus om medarbetaren stannar kvar i 
organisationen i mer än två år. Detta utgörs av en ekonomisk pensionsavsättning som är ytterst 
förmånlig och därför hoppas organisationen på att fler väljer att stanna kvar men också att de 
lyckas behålla dem som de attraherat och rekryterat från andra orter. Kim tog även upp att 
medarbetare kan hälsodiplomera sig vilket också Karin tog upp som ett mål 
arbetsmarknadsförvaltingen för deras medarbetare. Vad gäller lön så förklarade Karin att lön i 
vissa fall inte väger tyngre än andra aspekter som kan ha med förmåner, arbetsmiljö och trivsel 
att göra. Hon menade på att om en medarbetare trivs på sitt arbete där det råder en god 
arbetsmiljö kan det konkurrera ut lön i många fall. Detta är förutsatt att glappet inte blir för stort 
gällande vad organisationen kan erbjuda medarbetaren i lön och det konkurrerande företaget. 
Förmåner och lön är enligt Dyhre och Parment (2013) en av faktorerna som förknippas med 
arbetsgivarvarumärket vilka Karin menade är svåra att konkurrera med när organisationen är 
statligt finansierade. Petra förklarade därmed vikten av att satsa på andra aspekter så som 
stanna-kvar-bonus vilket också kan ses som en typ av förmån vilket även Lisa poängterade 
vikten av. Lisa menade även på att de har olika aktiviteter som kan ses som förmånliga, 
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exempelvis vandringsaktiviteter som medarbetare kan få sponsrade. Här menar Dyhre och 
Parment (2013) att intern employer branding handlar om medarbetarnas förtroende, lojalitet 
och trygghet gentemot sin arbetsgivare vilket skapas genom medarbetares delaktighet i 
organisationens mål och värderingar samt att det en tydlig kommunikation mellan chef och 
medarbetare. Har organisationen lojala och engagerade medarbetare kan det i sin tur bidra till 
en unik konkurrenskraftig arbetsstyrka som är svår att imitera (Dyhre & Parment, 2013). Detta 
styrker Karins resonemang när hon förklarade att lön endast är en del av det hela och inte 
behöver vara en avgörande förmån för engagerade medarbetare. Trivs medarbetarna med sin 
arbetsplats kan det skapa en tillfredsställelse som i sin tur konkurrerar ut förmånen lön.  
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5.0 Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet presenteras de centrala slutsatserna som har framkommit under analysen. 
Efter det besvaras de forskningsfrågor som ställdes i kapitel ett för att kunna uppfylla uppsatsen 
syfte. Avslutningsvis diskuteras studiens praktiska och teoretiska bidrag samt förslag till 
framtida forskning inom området. 
 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för hur man i kommunal kontext arbetar 
med employer branding med syfte att behålla och utveckla befintliga kompetenser. Genom den 
insamlade empirin framgick det att de undersökta organisationerna inom offentlig sektor arbetar 
med att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke både externt och internt utan att kalla det för 
specifikt employer branding. Fokus för studien har varit på den interna delen av employer 
branding och genom att ha analyserat den insamlade empirin mot teorin framgick det att 
organisationerna arbetar med flertalet aspekter som går att applicera på intern employer 
branding. Organisationerna erbjuder sina medarbetare en rad möjligheter vad gäller personlig 
utveckling och karriärmöjligheter vilket är en central del av intern employer branding. De 
satsade på förmåner så som utbildningar, kompetensutveckling och stanna-kvar-bonusar för att 
behålla befintliga medarbetare inom organisationerna och vara konkurrensstarka på 
arbetsmarknaden. Då organisationerna lägger stor vikt på sitt arbete med kompetensutveckling 
av sina medarbetare blev det tydligt att de har möjlighet att utvecklas både i sidled och på höjd 
inom organisationen. Organisationerna beskriver även en stor möjlighet till intern rörlighet 
vilket också kan appliceras på personlig utveckling. Jag anser att genom organisationernas 
arbete med att synliggöra medarbetares utvecklingsmöjligheter och göra de lättillgängliga 
genom exempelvis den modell Petra menade snart ska sjösättas, arbetar de med en aspekt som 
utgör en central punkt inom intern employer branding. På så sätt får jag svar på både första och 
andra frågeställningen vilka tar upp hur offentlig sektor arbetar med intern employer branding 
samt vilka strategier offentliga organisationer använder sig av för att behålla och utveckla 
befintliga kompetenser. Det framkommer även att det för tillfället utvecklas ett separat koncept 
som ska behandla den interna och externa delen av arbetsgivarvarumärket för att tydliggöra 
organisationens resurser och möjligheteter. Detta kan i sin tur kopplas till den tredje 
frågeställningen som behandlar huruvida de ska utveckla de strategier för att utveckla och 
behålla befintliga kompetenser inom organisationen.  
 
Utifrån empirin framkom det att organisationerna anammat idéerna om den ”företagisering” 
som har skett inom offentlig sektor i det svenska samhället, det vill säga att organisationer inom 
offentlig verksamhet hämtar idéer från den privata sektorn. Genom att organisationerna blir allt 
mer företagslika skapas det en allt högre grad av isomorfism mellan den privata och offentliga 
sektorn som i sin tur utgör en hårdare konkurrens på arbetsmarknaden för organisationerna.  
Genom att organisationerna blir allt mer företagslika och får ett förändrat arbetssätt skapas en 
möjlighet att fullständigt kunna introducera samtliga delar av konceptet employer branding 
inom offentlig sektor i framtiden. Det föreligger dock utmaningar med att introducera Employer 
Branding i en full utsträckning i så pass stora organisationer. De utmaningarna som kan behöva 
tas itu med är dels att deras verksamheter geografiskt sätt är mycket utspridda, men även att 
typen av verksamheter är varierande. Detta kan innebära svårigheter med att ta fram ett 
employer brand som samtliga anställda, oavsett geografisk placering eller typ av verksamhet, 
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känner att de kan knyta an till. En ytterligare utmaning som framkom var bristen på 
kommunikation, vilket även det försvåras genom den geografiska spridningen. Olika parter får 
tillgång till information i olika takt och det blir därför svårt att förmedla ett gemensamt budskap 
genom hela organisationen.  

 
5.1 Avslutande diskussion 
Denna studie kan bidra med mycket både teoretiskt som praktiskt. Min förhoppning är att den 
kommer till nytta i praktiken genom att belysa de aspekter som försvårar arbetet med att 
introducera intern employer branding inom stora organisationer. Genom att sådana 
organisationer är medvetna om de utmaningar som är viktigast att bemöta, kan de underlätta 
implementeringen av de interna delarna av employer branding då det blir tydligt vad fokus 
behöver läggas. 
 
Teoretiskt sätt hoppas jag att min studie ska kunna ge en insikt om vilka delar av intern 
employer branding det behövs mer fokus på för att på sätt ytterligare kunna bidra till det 
praktiska. Det framkom att svårigheterna föreligger i kommunikationen och att kunna utforma 
ett gemensamt employer brand, båda vilka uppkommer på grund av de geografiska och 
verksamhetsmässiga skillnaderna. Slutligen vill jag förtydliga en medvetenhet kring studiens 
geografiska begränsning och att resultatet därefter inte kan generaliseras i större sammanhang.  
 
5.2 Förslag till framtida forskning  
Konceptet employer branding branding är tämligen outforskat och därför behövs en ökad 
förståelse för begreppet och varför employer branding kommit att bli relevant i dagens 
samhälle. Framtida forskning kring employer branding inom offentlig sektor efterfrågas där ett 
organisationssociologiskt perspektiv kan vara relevant för att få en fördjupad förståelse för 
innebörden av konceptet. Ett annat tips på  framtidaforskningsområde är hur employer branding 
som koncept kan implementeras i offentlig sektor. Det kan även vara relevant att jämföra hur 
medarbetare uppfattar arbetsgivarvarumärket i jämförelse med hur organisationen och 
arbetsgivare uppfattar arbetsgivarvarumärket. Detta för att se om parterna uppfattar 
arbetsgivarvarumärket på samma sätt.  
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Bilaga A - Intervjuguide  
 
Välkommen hit och tack för att du ställer upp på den här intervjun. Jag uppskattar att du har 
möjlighet att ta dig tid till att göra detta. Mitt namn är Jennie Tjernström. Jag är Sociologistudent 
på Luleå Tekniska Universitet och jag genomför min kandidatuppsats som mitt sista projekt 
innan jag får examen. Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar med intern employer 
branding inom offentlig sektor. Innan vi startar är det en del information jag måste gå igenom.  
 
Intervjun kommer ta ungefär 30-45 minuter. Information som framkommer under den här 
intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas inom den här uppsatsen. Jag 
vill även be om din tillåtelse att spela in den här intervjun. Detta är för att säkerhetsställa att 
information som framkommer under intervjun blir framställd korrekt. Om du någon gång under 
intervjun vill pausa inspelningen är det bara att du säger till.  
 
Ditt deltagande i intervjun är fullständigt frivillig. Om du någon gång under intervjun vill ta en 
paus, ta en kafferast eller gå tillbaka till en tidigare fråga är det bara att säga till. Du kan när 
som helst dra dig ur intervjun om du så önskar utan konsekvens. Har du några frågor eller 
funderingar innan vi drar igång?  
 
Då kör vi igång! 
 
Berätta gärna lite kort om dig själv och om din roll i organisationen! 
 

1.   Hur skulle du definiera Employer Branding? 
 

2.   Hur länge har ni arbetat med Employer Branding? 
 

a.   Vad fick er att börja använda den här strategin? 
 
 

3.   Beskriver det här ungefär hur ni arbetar med Employer Branding? (PROMPT: Skiljer 
det sig på något sätt? Hur då?) 
 

a.   Kan du berätta om hur ni arbetar med intern Employer Branding? 
b.   Kan du berätta mer om hur du tror att ert arbete med intern Employer Branding 

bidrar till en högre trivsel i organisationen? 
 

 
4.   Vad tror du är viktiga komponenter för ett framgångsrikt arbete med intern Employer 

Branding? 
 

5.   Har ni konkreta guide- eller riktlinjer för hur ni arbetar med intern Employer Branding 
i ert dagliga arbete? Hur ser de ut? 

 
6.   Hur skulle du beskriva er organisationskultur?  

 
a.   Har ni några strategier eller idéer om att skapa en viss kultur? Vilka insatser 

har gjorts/görs? 
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7.   Har ni något/några värdeord ni arbetar med som medarbetare kan identifiera sig med? 
a.   Hur arbetar ni med detta? 

 
 

8.   Hur skulle du beskriva organisationens strategier för att skapa ett attraktivt 
arbetsgivarvarumärke ur en intern aspekt?  
 

9.   Frågor relaterat till medarbetarnas trivsel 
 

a.   Vilka arbetsvillkor erbjuder organisationen sina medarbetare? (PROMPT: 
Förmåner, arbetsmiljö, semester etc.) 

b.   Är det något speciellt för tillfället ni satsar på som ni tror är viktigt för 
medarbetarna?  
Vilka karriärmöjligheter erbjuder organisationen sina medarbetare? 
(PROMPT: Utbildnings-/utvecklingsmöjligheter?) 

c.   Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan chef och medarbetare på 
arbetsplatsen?   

d.   Om en medarbetare slutar på organisationen sker det något uppföljningsarbete 
med denne? 

 
10.  Finns det något du önskade att ni gjorde annorlunda eller arbetade bättre med för att få 

en högre trivsel bland era medarbetare? 
a.   Kan du berätta mer om detta? 

 
 

11.  Har du något du vill lägga till angående ert arbete med intern Employer Branding? 
a.   Är det något du vill fråga mig? 

 
 

Känner du någon annan som hade varit passande att intervjua som jag kan komma i kontakt 
med? 
 
Tack så mycket för ditt deltagande, det här var allt för mig. Kan jag kontakta dig senare om 
jag har fler frågor?  
 
 


