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Sammanfattning 
 
 
Vårt syfte med studien är att se hur en offentlig verksamhet arbetar med sitt 
arbetsgivarvarumärke. Utifrån det valde vi Karlstads kommun som den verksamhet att 
fördjupa oss i. Vi har även för avsikt att studera hur väl Karlstads kommuns arbete med sitt 
arbetsgivarvarumärke har nått ut i organisationens olika förvaltningar och dess medarbetare. 
Utifrån vårt syfte har fem frågeställningar tagits fram, dessa är: Hur arbetar Karlstads 
kommun med Employer branding? Hur väl genomsyrar det arbetet hela organisationen? Vad 
vill Karlstads kommun förmedla genom sitt arbete med Employer branding? Har 
medarbetarna samma uppfattning av kommunens Employer brand som kommunledningen 
strävar efter att ge dem? Finns det några problem som uppstår i arbetet med Employer 
branding inom offentlig verksamhet, som kan härledas till de säregna karaktärsdrag den har 
och som gör att den skiljer sig från den privat sektor?  

Att arbeta med ett varumärke som arbetsgivare är tämligen nytt. Då vår avsikt var att fördjupa 
oss i hur arbetet med arbetsgivarvarumärket på Karlstads kommun ser ut, gjordes valet att 
använda oss av en kvalitativ teknik vid insamlandet av data. Utifrån tidigare teorier i ämnet 
Employer branding, varumärken och motivation har vår studie utformats.  

Resultatet visar att effekten av Karlstads kommuns arbete med att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke, ännu inte till fullo infunnit sig. Det finns problematik som både är 
kopplat till att Karlstads kommun är en koncern med 7000 medarbetare och det faktum att de 
är en kommunal verksamhet som utan likadana förutsättningar måste konkurrera med privata 
företag i jakt på kompetens. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Employer branding, Arbetsgivarvarumärke, Varumärke, Offentligsektor, 
Karlstads kommun. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att introducera vad employer brand(ing) är och står för. Vi har valt 
att undersöka Karlstads kommuns arbete med sitt employer branding. Anledningen till att 
intresse väcktes för Karlstads kommun som arbetsgivare, var alla utmärkelser de fick i årets 
guldvargen-gala, som är en tillställning där värmländska företag som gjort något extra bra 
eller utmärkande inom marknadsföring blir uppmärksammade. Det fick oss att vilja djupare 
studera hur de som en offentligverksamhet arbetar för att stärka sitt varumärke som 
arbetsgivare. 

 

 

Employer Branding är ett nytt sätt att tänka på och arbeta med. Den svenska översättningen är 
arbetsgivarvarumärke och är den som Karlstads kommun använder sig av. De teorier som 
finns inom ämnet är nya och det gör att det inte är en självklarhet hos alla arbetsgivare än. Vi 
har en förutfattad tro på att endast privata aktörer har använt sig av arbete kring sina 
arbetsgivarvarumärken tidigare, vilket gör denna studie intressant. Genom vårt intresse att 
studera hur företag och organisationer kan stärka sin position mot konkurrenter, föll valet på 
arbetet med Employer branding. Att använda sig av sina medarbetare som 
reklamambassadörer för företaget och arbeta aktivt med att attrahera rätt personal, behålla rätt 
medarbetare och motivera dem, har man de rätta förutsättningarna för att lyckas. Många 
företag har många konkurrenter med liknande varor och tjänster, vilket gör att lättaste sättet 
att utmärka sig på är satsningen på sina egna och blivande medarbetare. Alla företag behöver 
någon form av anställda, vissa fler och vissa färre. Den stora strävan, men även det stora 
problemet är att få rätt kompetens till rätt arbetsuppgift. Genom att företag eller organisationer 
tänker igenom vad som är deras rätta, återstår arbetet mot sina mål. Employer branding är ett 
viktigt och ständigt pågående hjälpmedel.  

Vår tro på arbetsmarknaden är att Sveriges arbetsgivare har svårt att behålla sina medarbetare 
så länge som önskat. Som arbetstagare läggs större vikt vid att skaffa sig breda kompetenser 
och erfarenheter, för att på så sätt utvecklas och ges större karriärmöjligheter. Vilket många 
anser kommer naturligt vid erfarenhet från olika arbetsgivare. Att 80-talisterna (generation Y) 
etableras på arbetsmarknaden fördjupar det vår reflektion, då lojalitet inte har samma 
betydelse i detta generationsskifte. Det gör att arbetsgivarna måste kämpa hårdare för att 
behålla sina medarbetare och attrahera nya, vilket kommer att visa sig i framtiden. 

Employer branding är ett av de arbetsvetenskapliga begreppen som växer sig starkare för 
varje år. Fler organisationer använder sig av strategin och formas efter den. Genom att lyfta 
fram de fördelar som företaget har, klargörs vad de söker hos blivande personal och vad som 
kan förväntas av dem som arbetsgivare. Det väsentligaste är att allt som ingår i företagets 
Employer brand är sant och att det efterlevs, annars kommer det att blir svårt att motivera 
personalen att stanna kvar och inte gå över till eventuella konkurrenter.  

Vår uppsatts beskriver vi ett intresse att se hur Karlstads kommun arbetar med Employer 
branding och vilka eventuella problem som kan uppstå, då det görs i en offentlig verksamhet. 
Karlstads kommun har fått utmärkelser för hur de marknadsför sig som kommun och deras 
förmåga att ligga med i tiden, vilket gett oss ett intresse att studera deras marknadsföring som 
arbetsgivare.  
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1.2 Syfte 

Employer branding är ur ett vetenskapligt perspektiv ett relativt outforskad begrepp, men med 
tanke på hur konkurrensen om kompetens hårdnar på arbetsmarknaden, ökar dess relevans 
ständigt och vi fann ett intresse av att vara delaktig i den vetenskapliga utvecklingen av detta 
begrepp.  

Eftersom Employer branding inte varit särskilt utbrett inom den offentliga sektorn, är vårt 
syfte med denna studie att forska i hur en offentligt förankrad koncern arbetar med detta. Vi 
valde Karlstads kommun och vill undersöka hur de arbetar med Employer branding och sina 
varumärkes strategier, samt hur dessa implementeras internt i organisationen. Genom vårt 
syfte har vi formulerat dessa fem frågeställningar. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur arbetar Karlstads kommun med Employer branding? 

2. Hur genomsyrar Karlstads kommuns arbete med Employer branding hela organisationen? 

3. Vad vill Karlstads kommun förmedla genom sitt arbete med Employer branding? 

4. Har medarbetarna samma uppfattning av kommunens Employer brand som 
kommunledningen strävar efter att ge dem? 

5. Finns det några problem som uppstår i arbetet med Employer branding inom offentlig 
verksamhet? 

 

 

1.4 Disposition 

I vårt inledande kapitel introduceras ämnet och studiens syfte, vi tar även upp våra 
frågeställningar och de problemområden som finns. Det andra kapitlet ger en förståelse för 
Karlstads kommun som företag och deras organisering. I det tredje kapitlet redogör vi för den 
teoretiska referensramen och centrala begrepp inom studien. Där presenteras bland annat 
Employer branding, varumärkesuppbyggnad och varumärkesstrategier. Det fjärde kapitlet tar 
upp vårt tillvägagångssätt för studien och valet av metod. I det femte kapitlet redogör vi för 
vårt resultat utifrån vår insamlade data och här presenteras svaren på frågeställningarna. 
Vidare kommer där en tolkning och analysdel. I det sista och sjätte kapitlet kommer vår 
diskussion kring vår slutsats.  
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2. Karlstads kommun 

 

Eftersom vi valt att studera Karlstads kommuns syn och arbetssätt kring 
deras arbetsgivarvarumärke, finner vi relevans i att förklara deras 
verksamhet och hur deras varumärkes strategi ser ut. Detta för att göra 
jämförelsen mellan hur våra respondenter uppfattar sin arbetsgivare och hur de vill framstå. 

 

Karlstads kommun består av cirka 7000 medarbetare som är uppdelade på nio stycken 
förvaltningar och totalt sju kommunala bolag. De har omfattande rekryterings behov varje år, 
på ett genomsnitt på 750 stycken anställningar och det i sig gör att Karlstads kommun arbetar 
aktivt med sitt varumärke för att kunna skiljas ut från mängden av andra kommuner och 
organisationer. Kommunen använder sig av tydliga riktlinjer när det gäller marknadsföring 
och information mot både medarbetare och invånare. De styr sitt varumärke genom samma 
riktlinjer för allt och alla, genom de regler som finns angående grafisk design, färganvändning 
och logotypes placering. (www.karlstad.se) 

Deras grafiska profil (den glada solen) är väl inarbetad och visar tydligt vem som är avsändare 
av informationen som skall nås ut till medborgarna. Logotypen (solen) de använder sig av 
som varumärke är inte endast en bild, den står även för stabilitet, resurser och kvalitet. Solen 
symboliserar Karlstads kommuns varumärkesstrategi, ”Karlstad är lite gladare”. Solen visar 
vilken unik personlighet Karlstad som stad och kommun har. Solen kommer ursprungligen 
från Sola i Karlstad, som var en gladelig och handlingskraftig servitris. Stadens antal 
soltimmar och medborgarnas öppenhet och vänlighet spelar också en viktig roll. Karlstads 
kommuns personlighet för varumärket kan förklaras i fem utvalda ord, dessa är: Glad, 
Omtänksam, Livlig, Driftig och trovärdig. År 2011 blev Karlstads kommun rankad som det 
femte starkaste varumärket bland Sveriges kommuner. (www.karlstad.se) 

Kärnbudskapet som Karlstads kommun har i sin arbetspolitik är att alla arbetsutövare skall ha 
kompetens i sitt uppdrag, ha förståelse och trivas. Möjligheter till personlig utveckling och 
tygghetskänslan skall vara bidragande faktorer till att bli företags ambassadörer med positiva 
budskap. Det är viktigt för att ha möjlighet att motivera och behålla sina medarbetare och 
genom det ge en positiv bild som attraherar nya och blir mindre kostsamma 
rekryteringsprocesser. För att öka attraktiviteten hos blivande arbetssökande, finns långsiktiga 
arbeten inom ledarutveckling, personalutveckling, delaktighet och samverkan. Kommunen 
strävar också efter att följa med i omgivningens förändringar, att vara beredda på nya krav 
och ändrade behov. Detta gör att Karlstads kommun kritiskt granskar sina egna arbetssätt och 
ständigt utvärderar dem. Vilket är en framgångsfaktor för att kunna vara med och konkurrera 
på arbetsmarknaden (Karlstads Kommuns personalbokslut 2010). 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt kommer vi att förklara begreppet och teorierna kring Employer branding. Vi 
börjar med att definiera centrala begrepp och varumärkesuppbyggandet. Därefter redogör vi 
för Employer branding strategier och processen kring ämnet. Vidare redogör vi för 
motivationsteorier för att slutligen komma in på Generation Y. Denna teoridel är vår 
bakgrund till hela den kvalitativa undersökningen. 

 

3.1 Begrepp 

Employer branding kan översättas till arbetsgivarvarumärke och för att på ett lättbegripligt 
sätt förklara begreppet, har vi valt att dela upp det i två delar, varumärke och arbetsgivare. Vi 
kommer börja med att beskriva begreppet varumärke. För att förstå hur man skall använda sig 
av Employer branding måste man förstå vad ett varumärke är och hur man bygger upp ett. Vi 
kommer sedan att redogöra för kopplingen mellan varumärke och arbetsgivare för att beskriva 
Employer branding. 

Varumärke: Kan vara en produkt, logotype, ett företagsnamn eller en person. Det är den 
metafysiska representationen av det som marknadsförs, med andra ord en människas 
association till varumärket. Ett starkt varumärke ger ett högre värde i jämförelse med 
konkurrenter (Falonius 2010:16). Begreppet varumärke kan beskrivas på olika sätt, i boken: 
Varumärket inifrån och ut beskriver Stephen King på WPP Group i London varumärke så här; 
(Egen översättning) 

En produkt är något som är producerat i en fabrik, ett varumärke är något som köps av 
kunder. En produkt kan bli kopierad av konkurrenter, ett varumärke är unikt. En 
produkt kan lätt gå ur tiden, ett framgångsrikt varumärke som tas om hand väl, kan vara 
tidlöst. Falonius (2010:15) 

Employer branding: Från början användes ett varumärke till att visa skillnaden på liknande 
produkter, under senare tid har det blivit mer använt för att göra skillnader på hela företag, 
människor och platser rent av. Varumärket har blivit ett företags och dess anställdas 
karaktäristiska drag, vilket påvisar omgivningen vad som utmärker just dem från sina 
konkurrenter. Företagets identitet är en del av varumärket och vice versa. I ett Employer 
brand (arbetsgivarvarumärke) finns företagets policys, värdegrund och de mål som innefattas i 
dess employer branding strategi. Employer branding handlar om att attrahera, motivera och 
behålla nuvarande och potentiella medarbetare. Ett företag med en stark strategi inom ämnet 
har vetskapen om hur viktigt det är att visa både internt och externt vad företaget står för och 
varför de är önskvärda som arbetsgivare (Sullivan 2004). 

3.2 Varumärkesuppbyggnad 

För att nå ett starkt varumärke som produkt eller arbetsgivare, behöver det strategiskt byggas 
upp. David Aaker (1996:7ff) beskriver de olika komponenterna för ett starkt varumärke. Till 
en början krävs tillgångar, för att en satsning skall vara möjligt. Varumärkets namn och de 
associationer kunder har till det, bildar vetskapen om vad produkten eller företaget står för. 
Målet med stor kännedom är inte endast att vara känd, utan att vara sammankopplad till rätt 
saker. Då ett företag lyckas med detta väljer brukaren företagets produkter framför andras, 
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och om de uppfyller förväntningarna, skapas lojalitet. Då en kund upplevt varumärket på ett 
positivt sätt ger det en kvalitets stämpel. Att upprätthålla kvalitén på märket och namnet ger 
möjlighet till större ekonomisk vinst. Författaren menar att genom en skapad identitet på 
varumärket, visar man tydligt vart man står, hur man uppfattas och att det är en del av en 
positiv upplevelse, som berättas vidare.   

Att arbeta med varumärkesuppbyggande har oftast sin början i någon stor förändring i ett 
företag eller organisation. Om dess omvärld eller marknadssituation ändrar sina förhållanden 
kan det vara läge att se över sin situation och om associationen kring det egna varumärket 
påverkas. Blir två företag ett, måste en gemensam ansträngning ske för att bilda ett tydligt 
budskap med värderingar och ståndpunkter utåt. Annat förslag på omfattande förändring kan 
vara, att företagets ledning byts eller ändras så att nytänkande personer kommer in och kan 
påverka organisationen på ett positivt sätt (Falonius 2010:55). 

Falonius (2010:9f) beskriver hur bildandet av en organisations varumärke har ändrats genom 
åren. Tidigare förankrades idéer om varumärkesuppbyggnaden hos högsta ledningen, så som 
företags VD eller marknadschef. Då var de centrala frågorna ofta; vad är vår 
varumärkesstrategi? Nu däremot är vi inne i den andra vågen av varumärkesuppbyggande. 
Här finns nu ett naturligt strategiskt arbete kring företags varumärke. Satsningen ligger nu på 
att få alla nivåer internt inom en organisation att få en helhetssyn på de relevanta frågor som 
existerar runt varumärket. Med hjälp av medarbetarnas engagemang, driver likväl VD:n som 
personalchef, uppbyggnaden vidare. Författaren förklarar att när ett varumärke skall förankras 
i en organisation eller företag, krävs hänsynstaganden till en rad olika faktorer. Allt från intern 
informationstillgång så som intranät, vilken bransch man tillhör och engagemanget hos 
ledningsgruppen, till hur många medarbetare som finns. För att med ett lyckat resultat få 
igenom en hel process kring implementeringen av ett varumärke, behövs den interna 
förankringen. Att inte få med sig sina medarbetare i ett arbete av denna omfattning, leder det 
till kostsamma konsekvenser. Det kan i sin tur leda till att kunder blir negativt påverkade. 

Under senare år har den offentliga sektorn använt sig mer av varumärkesuppbyggnad och 
utvecklandet av den värdegrund som används. Bakgrunden till detta är att utformningen av 
dagens arbetsmarknad gör att offentliga verksamheter konkurrerar om samma kompetens som 
privata. Alla kommuner vill attrahera både medarbetare, turister och gymnasieelever till just 
sin kommun. Detta kallar Falonius (2010:20f) för destinationsmarknadsföring. Den typen av 
marknadsföring omfattar både kommuner som befintliga platser i form av städer eller länder. 
Det är en marknadsföringsform som grundas i att locka investerare i form av etablering eller 
turister. Att marknadsföra exempelvis en stad är inget som någon ensamt kan förfoga över, 
det är något som alla inblandade och boende gör per automatik. En sådan marknadsföring sker 
genom att det är en sanning som kommuniceras och det sker med hjälp av alla inblandade.  

Att bygga upp ett varumärke inifrån sker genom ett samarbete mellan företagets strategiska 
beslutsfattare och dess medarbetare. Då en medarbetare sympatiserar med arbetsgivarens 
värderingar, ger det företaget ett trovärdigt varumärke mot samhället. Det klokaste ett företag 
kan göra är att låta medarbetarna fungera som varumärkesbärare, vilket fungerar som en 
attraktionskraft gentemot potentiella medarbetare. Genom att utveckla, nyttja och uppmuntra 
kompetent personal inom företagets kärnverksamhet, skapas goda ambassadörer för företaget 
och risken för förlorad kompetens minskas, samt att möjligheten till att ny kompetens 
intresserar sig för företaget kan öka. Det går aldrig att garantera en medarbetares vilja till 
anställning i organisationen, däremot kan företaget göra allt i sin makt för att kostsamma 
kompetensförsvinnanden ska vara så få som möjligt. När medarbetare ser sin egen framgång i 
företagets, bildas en form av motivation till att arbeta mot organisationens mål och visioner. 
Med utgångspunkt i att alla företag har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig de jobbar med det 
eller inte, medför det att medarbetaren har vissa förväntningar. De förväntningarna kan vara 
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kopplade till olika former av förmåner, speciella arbetstider, arbetsprestationer eller utlopp för 
medarbetarens kreativitet. När denna koppling stämmer överens med verkligheten, uppstår ett 
starkare band till företaget. Här går medarbetarna in i rollen som ambassadör och sprider ett 
positivt budskap kring företaget (Klinthäll 2011). 

3.3 Employer brand 

Några av de största utmaningarna för ett företag/kommun är att kunna rekrytera rätt personal 
till rätt arbetsuppgift och att kunna behålla dem, detta är huvudsyftet med Employer branding. 
Detta sker genom att företaget bygger upp ett starkt varumärke som arbetsgivare, genom 
begreppen attraktion, rekrytering, introducering, motivering och utveckling, utifrån den 
enskildes kompetens och behov. Då ett företag går med en enig och implementerad 
uppfattning om vad arbetsgivarvarumärket är och står för, ger det en positiv effekt till 
befintliga och kommande medarbetare (Falonius 2010:24f). Anna Dyhre och Anders Parment 
(2009) beskriver hur viktigt det är att vara steget före som arbetsgivare, att tänka på framtiden. 
En attraktiv arbetsgivare skall ha ett ständigt pågående arbete med sitt varumärke. Genom att 
satsa på nöjda medarbetare och ett starkt varumärke för att bli konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden. Vilket visas genom nedanstående citat: 

Ett bra företag med ett starkt varumärke, nöjda kunder och en stark konkurrensfördel är 
sannolikt en bra arbetsplats (Dyhre & Parment 2009:9).  

Att ha ett arbetsgivarvarumärke innebär att man som företag står för något och vill 
kommunicera det. Vilket gör att ett ständigt arbete bör ske gentemot befintliga och potentiella 
medarbetare. Där av finns begreppet arbetsgivarerbjudande (Employee Value Proposition, 
EVP). Som är ett erbjudande till personalen för att skapa motivation och lojalitet. Erbjudandet 
skall innehålla både känslomässiga och förnuftiga förmåner. Det ska ge både en möjlighet till 
utveckling och tillfredsställelse. Utifrån tre huvuddelar kan ett framgångsrikt erbjudande 
bildas. Det bör vara specifikt, konkret och skilja sig från mängden. En tydlig anledning att 
välja just det företaget och inte en konkurrent. Erbjudandet från arbetsgivarens sida måste 
vara sant, eftersom dåliga rykten snabbt sprider sig genom alla dess nätverk. Detta erbjudande 
skall innehålla något som gör att de i jämförelse med konkurrenterna har något extra. 
(Falonius 2010:26f). 

Författarna Anna Dyhre och Anders Parment (2009:13ff) förklarar uppbyggandet av 
Employer branding och varför det är viktigt att företag arbetar med det. Författarna redogör 
för hur man får rätt medarbetare på rätt plats och vad som är rätt för varje företag. Det rätta är 
olika från företag till företag, något som är rätt för företag X, kan vara helt fel för företag Y. 
Som rekryterare på ett företag eller organisation bör man börja i rätt ände, vad är det som 
söks? Att i nästa steg förstå målgruppen är till fördel. Vid en felrekrytering blir det lätt 
ekonomiska konsekvenser som uppkommer via att fel person blir anställd, överbetald 
och/eller inte presterar i de mängder som krävs. Genom en felrekrytering kan det bidra till att 
den rekryterade inte trivs och därför inte producerar det förväntade. Det första som kan 
kopplas med en organisation som fått succé, är de anställda. En framgångsrik organisation har 
med största sannolikhet förstått helheten av Employer branding. Då ett företag ses som 
attraktivt ges det större möjlighet att anställa rättpersoner, med rätt kvalité och undvika 
negativa konsekvenser som felrekrytering leder till.  

Dyhre & Parment (2009:20ff) redogör för vikten av att marknadsföra sitt 
arbetsgivarvarumärke. Det ger inte endast företaget fördelar, utan även de anställda och andra 
individer i samhället. Företag ser fördelar genom att de kan inneha rätt personal för de 
arbetsuppgifter som finns, medarbetarna har en tydlig bild av vad arbetsgivaren står för och 
motivation är en ständig process för att fullborda, övriga individer i samhället får genom 
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företags arbetsgivarvarumärken information om bland annat dess värdegrund, vad 
arbetsuppgifterna kräver och vilka kriterier som är eftertraktade hos en medarbetare. En sådan 
form av informationskanal för övriga individer, ger större möjlighet för personer som inte haft 
i åtanke att byta jobb, att tänka om och våga ta risker. En sådan informationskanal blir som en 
öppen bok för den arbetssökande och underlättar alla parter. Risker för att personal går över 
till konkurrenter är däremot stor. Författarna påpekar dock att om den anställde vill byta och 
ändå hålls kvar, blir konsekvenserna negativa. En annan viktig del inom employer branding är 
en rak och ärliga kommunikation mellan företag och anställda. Då en anställd inte passar för 
sin tjänst, inte gör rätt jobb, eller har attityds problem, bör denne bli medveten om problemet. 
Att göra denne medveten om problemet är det bästa för alla parter.  

Att skapa projektgrupper är vanligt förekommande inom ett arbetsgivarvarumärkets 
uppbyggande och ger möjlighet att arbeta över företagets gränser.  Alla som arbetar i ett 
företag representerar vad organisationen står för mot sina kunder och sin omgivning. Genom 
att gemensamt visa upp företagets varumärke bildar konsumenten en uppfattning kring vad 
som erbjuds. Många gånger kan ett starkt varumärke på en produkt göra att medarbetarna 
känner sig förlorade i sin egen identitet. De går in i rollen för sitt varumärke som blir en stor 
del av dem som människor. Det kan i sin tur leda till att flertalet söker sig till det varumärket 
för att de vill bli som de representerade, vilket gör att fler blir avvisade. Desto fler som blir 
avvisade, desto större är chansen att de ändrar uppfattning kring varumärket på ett negativt 
sätt. Arbetssökande är ofta kunder och alla kunder måste tas tillvara på. Där av förklarar 
författarna betydelsen av att särskilja sin målgrupp över en tid och kämpa för att 
kommunicera fram sitt arbetsgivarvarumärke, så att de som arbetsgivare blir attraktiva (Dyhre 
& Parment 2009:40f). 

I de fall där det inte finns ett starkt produktvarumärke att luta sig mot när 
arbetsgivarvarumärket skall byggas upp, finns inte samma förförståelse gentemot 
arbetsgivaren. Det finns inga associationer färdiga kring företaget, i dessa fall krävs 
kommunikation om företaget för att göra det synligt och till ett alternativ för blivande 
medarbetare. Genom att visa vilka kvaliteter företaget har och vilka som krävs av en 
medarbetare, skapas intressen. Vid ett öppnat intresse hos en individ har denne möjligheten att 
tänka igenom om eller hur denne skulle passa in. Det ger den potentiella medarbetaren 
försprånget, dock kan det försprånget vara anledningen till att företaget får den perfekta 
medarbetaren Dyhre & Parment (2009:41f). 

3.3.1 Rekrytera rätt 

Kompetens är något som alla former av organisationer behöver och är en viktig resurs i 
arbetslivet, speciellt nu när teknologins utveckling går snabbare än tidigare och vi utvidgar 
våra internationella samarbeten mer frekvent. Därför ställs nu krav på både arbetsgivare och 
arbetstagare för att hålla uppe en förväntad nivå på kvalitet, produktivitet och effektivitet. För 
att skaffa den kompetens som krävs, måste företaget granska de arbetsuppgifter de har. 
Genom en arbetsanalys tydliggörs arbetsuppgifterna, så att rätt kompetens urskiljs (Skorstad 
2011: kap 1). Att hitta rätt person till rätt plats oberoende på hur många ansökningar 
organisationen erhåller, är svårt. För att effektivisera en rekryteringsprocess och på så vis få 
nöjda sökanden, bör en tidsram sättas upp. En tidsram ger en tydlig bild över processen och 
dess utformning. Att använda sig av personlighetsprofiler, som är de krav över hur den person 
skall vara för den sökta befattningens. Det ger sökanden som inte passar in i profilen 
möjligheten att dra sig ur eller inte söka alls, vilket underlättar i arbete med rekryteringen. 
Däremot får inte personlighetsprofilen vara för hårt åtdragen, så företaget missar potentiella 
sökanden för att de inte anser sig passa in i beskrivningen, fast de är passande för tjänsten 
(Galfvensjö 2006:9ff). 
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 Det är lättare att lära en individ kunskap än att ändra ett beteende Galfvensjö (2006). 

Ahrnborg – Swenson (1997:13-26) menar att företagsutveckling är beroende av fungerande 
rekryteringar. Det är en investering för framtiden och ett naturligt steg i strategin för 
utvecklingen. Att rekrytera fel personer till fel arbetsuppgift, sker oftare än vad det borde, 
vilket är kostsamt för företagen. Kostnader vid onödiga rekryteringar sker inte endast i form 
av annonseringar och utsatt tid för intervjuer. Det handlar även om kostnader kring 
administration, inskolning (den faktiska kostnaden över vad företaget förlorar i och med att 
den nyanställde inte innehar fullkompetens från start), introduktion, eventuell avveckling av 
tidigare medarbetare med mera. Rätt investering kan handla om miljoner kronor, som inte går 
förlorade. Det handlar om att kostnadseffektivisera, genom att arbeta med sitt 
arbetsgivarvarumärke, som även Emma Hylén redogör i nedanstående citat: 

Det är viktigt att komma ihåg den positiva kostnadseffektiviseringen employer branding-
arbetet har på både rekrytering och övrig marknadsföring (Wägerth & Hylén 2011). 

Det ställs högre krav från blivande medarbetare på dagens arbetsgivare. Genom att generation 
Y, som är sent 70-talister och yngre, etablerar sig på arbetsmarknaden, krävs det nytänkande 
både inom den privata som offentliga sektorn. Generation Y har andra krav på anställningar 
än vad tidigare generationer har, exempelvis 40-talisterna. Kraven kan innefatta utveckling av 
både privata och yrkesmässiga karaktärer. Självständighet och livskvalitet är två begrepp som 
betonas, vilket betyder att förmåner som lön inte värdesätts lika högt. En förklaring till detta 
enligt författarna är att generation Y i större omfattning arbetar för att leva, inte lever för att 
arbeta. Lojalitet mot ett företag eller en organisation var en självklarhet förr, men generation 
Y känner lojalitet gentemot enskilda individer på företag och inte företag i sin helhet. 
(Ahrnborg – Swenson 1997:12-25). 

 

3.4 Arbetsgivarvarumärkes strategi 

Genom en strategi, läggs tankar och planer för företag upp på lång sikt. Vad finns det för mål 
och hur skall företaget komma dit. En strategisk plan krävs, eftersom arbetsgivarvarumärket 
ständigt måste arbetas med för att inte det skall stanna av.  

Att utveckla en strategi kring ett arbetsgivarvarumärke är ett effektivt sätt för olika 
avdelningar inom en organisation att börja samarbeta bättre. Genom avdelningars olika 
erfarenheter och vetskap kring deras produkters varumärken kan de lättare skapa ett 
varumärke som arbetsgivare. Olika avdelningar har olika fördelar inför ett sådant arbete, 
exempelvis kan Human Research avdelningen bidra med kunskap om anställdas relationer, 
rekrytering, organisering och alla dess styrkor o svagheter. Medan exempelvis 
marknadsavdelningen kan bidra med målsättning, segmentering och anpassade 
kommunikationslösningar (Dyhre & Parment 2009:44f). 

För att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke krävs satsningar under både goda och dåliga 
ekonomiska förhållanden. Under goda förhållanden då företag har råd att satsa, konkurrerar 
fler om kvalificerade medarbetare och flera behövs. Under mindre bra förutsättningar är det 
svårt att hitta rätt kompetens. För att klara av att hålla uppe ett starkt arbetsgivarvarumärke 
även under mindre bra ekonomiska perioder, krävs att organisationen framställs på ett positivt 
sätt av de som om möjligen blir avskedade. Det handlar om att tänka långsiktigt och att 
arbetsgivarvarumärkets marknadsföring är en central del av organisationen. Trots att 
finansieringen av arbetsgivarvarumärkets marknadsföring uteblir under perioder, krävs arbete 
kring attityder runt det (Dyhre & Parment 2009:45f). 

Inom organisationer som är icke vinstindrivande, som till exempel kommuner, statliga 
myndigheter och landsting kan den nya generationen arbetstagare vara en möjlighet till att 
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ändra imagen på sitt arbetsgivarvarumärke. Ett vanligt problem den offentliga sektorn har är 
ovanan att framställa sig som ett produkt varumärke. Den profil de kommunicerar utåt måste 
vara attraktiv, för att kunna locka till sig unga arbetssökande. Stor tyngd bör ligga på att visa 
de faktiska arbetsuppgifterna och att lyfta fram de stimulerande karriärmöjligheter som finns 
på ett bra sätt. (Dyhre & Parment 2009:53). 

Vanligaste definitionen av ett varumärke, fokuserar på kunderna och inte på andra intressenter 
som potentiella medarbetare. Om satsning görs på att marknadsföra arbetsgivaren som även 
ett varumärke, kan man implementera en specifik bild av hur man är som arbetsgivare hos 
målgruppen man riktar sig mot i rekryterings processer. Det som kan verka svårt för företag är 
hanteringen av alla de varumärken man har att göra med. Att det finns en tydlig länk mellan 
vad företaget står för, sitt arbetsgivarvarumärke och produktvarumärken. Samarbetet mellan 
de olika avdelningarna i företaget måste vara väl fungerande. Personalavdelningen måste ta 
hänsyn till marknadsavdelningens varumärkesstrategi, i sina åtgärder kring 
arbetsgivarvarumärkets mål och vice versa. Den interna och externa marknadsföringen av 
varumärkena påverkar varandra och behöver därför vara enade. Är exempelvis produkternas 
varumärke svagt enligt konsumenterna, är det svårt att få rätt kvalitet på personalen. Två 
viktiga skillnader bör däremot framhävas. Ett, arbetsgivarvarumärket är sysselsättningen och 
kännetecknar företagets identitet som arbetsgivare. Två, ett arbetsgivarvarumärke inriktar sig 
på både interna och externa målgrupper, medan ett produkt varumärke riktar sig enbart mot en 
extern publik. Målet med intern marknadsföring är att uppfylla det löfte som gjorts vid den 
externa. Det handlar om att utveckla sina medarbetare som har åtagit sig av organisationens 
kultur och dess värderingar (Gudergan et al 2010). 

3.5 Arbetsgivarvarumärkets  process 

Hur går man tillväga som företag eller organisation, när man vill starta och bygga upp ett 
varumärke som arbetsgivare. Att förstå processen för att implementera employer branding är 
en bra grund till uppbyggandet. Dyhre och Parment (2009:56f) beskriver en modell, som kan 
ses som en logisk process för att nå ett huvudmål. Huvudmålet här är en stark vädjan att ha de 
mest idealiska anställda nu och i framtiden. Modellen går ut på att först separera 
arbetsgivarvarumärket från rekryterings processer. Att rekrytera kan vara något kortsiktigt 
som att fylla ut ett tomrum som finns, vilket enbart riktar sig inåt mot organisationen. 
Arbetsgivarvarumärket är viktigt kontinuerligt för att hålla det högt i status, på det sättet 
stannar de arbetstagarna med behövliga kvalifikationer kvar och de blivande arbetstagarna har 
fortfarande en god kännedom om företaget. För det andra så anser författarna att 
arbetsgivarvarumärket startar inifrån arbetstagarna. Den styrkan de duktiga befintliga 
arbetstagarna har måste lyftas fram. Det skall klargöras för alla medarbetare vad som är 
attraktivt och unikt hos en arbetstagare i denne organisationen. Det som även tas upp i 
processen är att atbetgivarvarumärket skall hjälpa arbetsgivaren att förstå, är vad som är den 
idealistiske medarbetaren. Att fastslå vilka talanger eller personligheter som passar till vilka 
befattningar eller kategorier av anställda.  

Många gånger kommer upptäckten av bristande eller helt uteblivet arbetsgivarvarumärke sent. 
Detta kommer lätt upp på tapeten som en diskussion, när personalkostnader har stigit i höjden. 
Stor personalomsättning på grund av att företagen inte uppfyller det som lovas vid 
anställningar kan vara en anledning. Vid en dålig eller obefintlig arbetsgivarvarumärkes 
process, saknas ofta den medvetenhet som behövs kring företaget. Vid skapandet av 
medvetenhet, blir fler attraherade av organisationen och då lättare att kunna anställa rätt. En 
bild av arbetsgivarvarumärkes processens delar, ses här nedan (Dyhre & Parment 2009:58f): 
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Tidigt i processen behövs en kartläggning över hur organisationen ser ut. Både hur den visas 
ut mot sin omgivning och hur den uppfattas av sina medarbetare. Få en klarhet i hur 
organisationen tolkas i sin helhet. Genom att kolla på olika mätningar över en längre tid, gör 
att en uppfattning kan bildas. Mätningar både från företaget och även insamlad data inom 
arbetsgivarvarumärkes området. Utifrån denna uppfattning kan mål sättas upp, som sedan 
skall arbetas mot. Det viktiga är att se vart är vi? Vad har lyckats tidigare? Och vad vill vi 
uppnå i det långa loppet? Intern data skall visa på hur tillfredställelsen uppfylls inom 
medarbetarna och hur de motiveras. Undersöka hur de upplever sin situation i företaget och 
dess för- och nackdelar. Att undersöka intern data utifrån är för att få fram varför anställda 
väljer att gå över till andra organisationer och för vilka anledningar. Vart har organisationen 
sina brister. Extern data är den informationen som beskriver företagets varumärkes 
uppfattning och jämförelser i hur organisationen ligger till gällande löner, kvalité med mera 
gentemot andra. Bilden av hur företaget ligger till mot sina konkurrenter blir då klarare 
(Dyhre & Parment 2009:58f). 

Moroko och Unceles förklarar att det som kännetecknar ett framgångsrikt 
arbetsgivarvarumärke, är dess metod och strategiska upplägg i ämnet. Utifrån två dimensioner 
som är de viktigaste framgångsfaktorerna inom arbetsgivarvarumärkes processen. Dessa två 
är attraktivitet och noggrannhet. Attraktivitet är precis som inom kundfokuserade varumärken 
något som stöds av en relevans, medvetenhet och nyansering. Noggrannhet krävs i samspelet 
mellan arbetsgivarvarumärket och dennes företagskultur, värderingar och politik. Ett 
sammanhang av vad ett företags varumärke står för och den anställdas upplevelser ger 
framgång. En djup kunskap om de anställda blir en källa av värde i arbetet med 
arbetsgivarvarumärket. Med motiverad personal får företaget en stark kundfokus, vilket leder 
till nöjdare kunder. Fler nöjda kunder ger i sin tur nöjda ägare. Med det exemplet vill 
författarna påvisa att ingen kan förlora på att stärka sitt arbetsgivarvarumärke (Moroko, L. & 
Unceles, M. 2008). 

Moroko & Unceles (2008) tar upp problematiken kring att ingen tidigare har bedrivit 
forskning på vilka egenskaper som gjort att arbetsgivarvarumärkes arbeten har misslyckats. 
Författarna utförde en omfattande forskning i problemet och slutsatsen blev att det finns 
egenskaper som särskiljer ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke mot ett misslyckat. Det 
som är känt av kunden medför positiva egenskaper, i form av att företaget är känt och där med 
sticker ut från sina konkurrenter. Detta kan leda till en attraktionskraft som ses som en 
egenskap där attraktiv står för ena sidan och oattraktiv för den andra. Attraktionskraften är ett 
inslag av arbete med mänskliga resurser så som företags ambassadörer och marknadsföring. 
En annan påvisad egenskap är förmågan att kunna uppfylla de psykologiska kontrakt som 
varumärket står för. Förmågan att kunna eftersträva en exakthet av vad som utlovas. Det går 
också att se hur vida lyckad processen är genom att se över den faktiska datan kring vilka 
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resurser företaget har sökt senaste tiden och jämföra med vilka mänskliga resurser som tagits 
in. 

I Figur 1 tydliggörs skillnaden över vad som är attraktiva och oattraktiva faktorer. Genom att 
samla in information från påståendena nedan för att sätta in resultatet i figuren, kan företag 
granska sig själva och se hur de ligger till på marknaden. Om de tillhör gruppen en attraktiv 
arbetsgivare eller inte. 

 

 
 

 Figur 1: Indelning av framgångs faktorer av employer brands egenskaper 

 

Vår bild förklaras genom både externa och interna åtgärder. Dessa åtgärder och faktorer är till 
för att hjälpa företag att undersöka sitt fungerande eller icke fungerande 
arbetsgivarvarumärke. Dessa visas genom påståenden/nyckeltal och procentindelade svar. 
Tabellen är tagen från Morokos och Uncles (2008) med egen översättning. Se nedan. 

 

Externa  faktorer:

Antal procent av jobberbjudanden
accepterades

Högre andel än genomsnittet i
branschen indikerar på ett attraktivt
arbete. 

Antal sökande per arbete

Högre andel än genomsnittet i
branschen indikerar på ett attraktivt
arbete.

Interna  faktorer:

Genomsnittlig personalomsättning
Lägre än bransch genomsnittet visar
på attraktivt arbete.

Nivå på personalens engagemang

Högre än branschens genomsnitt
indikerar på korrekt, kontraktet är
uppfyllt.

Genomsnittlig anställningstid

Högre än branschens genomsnitt
indikerar på korrekt, kontraktet är
uppfyllt.  
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Inom Human resource används en trestegs process, där steg ett är att ta fram ett värde förslag 
som skall ingå i varumärket. Det sker genom att en rannsakning av hur organisationens kultur 
ser ut, vilka egenskaper de anställda innehar, påverkan av befintliga produkter, hur ser de 
anställda på sin anställning? och vilka ledarstilar som finns. Värdet på varumärket är vad 
företaget verkligen erbjuder sina anställda. När värdet är fastställt, kommer steg två: man 
marknadsför det till den målgrupp där de potentiella medarbetarna finns, men även ut mot 
exempelvis myndigheter. Detta blir den externa marknadsföringen och den externa employer 
branding strategin. Anledningen till detta arbete är dels, att locka nya medarbetare i framtiden 
men också för att förbättra och främja företagets uppfattning genom sitt varumärke (Sullivan 
2004). 

3.6 Motivation inom organisationer 

Inom området arbetsgivarvarumärke finns begreppet motivation (att motivera). Det är vad 
som krävs för att arbetsgivaren ska se till, så att medarbetaren blir driven och engagerad. En 
medarbetare utan engagemang och motivation blir aldrig långvarig. Vilket i sin tur leder till 
höga personalkostnader i form av ny rekrytering och kompetensförlust. Eftersom motiverade 
anställda är en av grundpelarna inom arbetsgivarens varumärke, vill vi påvisa de olika 
faktorer som bidrar till motivation. 

Motivera: ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål” (http://www.ne.se). Det är något inom individen och är en strävan 
efter det meningsfulla i livet. 

Under 1900-talets början utfördes en av de största undersökningar som gjorts kring 
organisering, Hawthorne studien. Denna har varit till grund för många olika inriktningar inom 
organisationsteorin. Att motivera i en organisation är en stor del av synen på arbete som 
helhet. I tidiga teorier fokuserades på grupper inom arbetslivet och i organisationer, från 
1960-talet började vändningen mot människan i sin enkelhet. I studien ställdes frågor kring 
hur anställda kan motiveras för att öka deras produktivitet och effektiviteten som arbetare. Det 
var här som starten för forskning kring arbetsmotivation uppstod. Organisationer upptäcker 
här vikten i motivation och tillfredsställelse för medarbetarna (Eriksson-Zetterquist 
2006:133f). 

3.6.1 Hackman & Oldhams; The complete job characteristics model 

År 1980 presenterade Hackman och Oldham: The complete job characteristics model, som 
beskrivs i Eriksson-Zetterquist (2006:138). Den tar upp tre punkter; Inre arbetsmotivation, 
arbetets egenskaper, människors olika motivationsgrund och resultat. En anpassning av dessa 
gentemot varandra är ett måste för att nå motivation. Den inre motivationen kommer från 
arbetets egenskaper. Vad som krävs av personen som skall utföra uppgifterna och hur 
varierande de är. Om ett arbete har en betydelse för någon annan människa och om det kräver 
ansvarstagande, kan det vara inspirerande och innehålla bra egenskaper, vilket ger en känsla 
av oberoende och frihet. Alla människor är olika så också på våra arbeten. Det finns olika 
grupper, med olika behov i sitt arbete. Några är kunniga och hårt arbetande, dessa klarar sig 
bra och har hög motivations strävan. Andra har inte samma kunskap, som många gånger 
endast blir ett frustrerande problem som inte ökar motivationen. Den sista gruppen av 
människor som de tar upp är de som behöver utmaningar, kunna växa och att arbetets 
sammanhang är bra. Om alla dessa olika typer av människor blir anpassade på det sätt som de 
behöver, blir de motiverade. En känsla av nöjdhet finns då i relation till arbetet och dess 
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uppgifter som medarbetare. Här påvisas vikten i att alla medarbetare är olika och har därmed 
olika krav och förväntningar över vad som motiverar dem. 

Jacobsen & Thorsvik (2002:316f) redogör för de riktlinjer om hur man kan implementera 
åtgärder för att stärka motivationen, som Hackman & Oldham har med i sin teori. Det är fem 
stycken åtgärden och dessa är: 1, Att anknyta arbetsuppgifterna till en organiserad helhet. 2, 
Upprätta arbetsgrupper på ett självklart och naturligt sätt för att se resultat i direkt anknytning 
till sina arbetsuppgifter. 3, Etablera nära kundrelationer för snabb och direkt återkoppling. 4, 
Dela upp ansvar och arbetsuppgifter för ökad självständighet. 5, Upprätta återkopplings 
system för att lära sig av sina svagheter och fortsätta med sina styrkor. 

3.6.2 Vrooms Förväntansteorin 

Jacobsen & Thorsvik (2002:306ff) redogör för Victor Vrooms förväntansteori. Vrooms 
Förväntansteori menar att motivation i arbetet uppkommer när det finns en koppling mellan 
valens, vilket är arbetstagarens värdesättning av ett resultat som denne önskar, och den 
förväntan som arbetstagaren känner mot målet. Arbetstagaren måste se att resultat ger något 
och se sambandet med att de individuella insatserna ger resultat och det ger belöning som är 
motiverande. 

Förväntansteorin går ut på att relationen mellan belöningar, prestationer och motivation. Det 
är en del av förväntansteorin och går ut på att människor får viljan att presterar på en hög 
nivå, när de vet att belöningen vid lyckat resultat eller måluppfyllelse är något som verkligen 
eftersträvas och är högt önskat. Då en arbetstagare har en önskning eller ett behov av något, 
leder det till ökade insatser. Detta förklaras i termen valens, vilket är en individs värdesättning 
av ett resultat eller mål. Medarbetaren måste även förstå och tro på att det finns ett samband 
mellan sina insatser och valensen. Det är en form av förväntan på målet. Graden av valens 
kan vara påverkad av andra faktorer än arbetaren själv. Det kan vara yttre faktorer så som 
bristande tid att uppnå resultatet eller helt enkelt inte har samma förutsättningar som andra, 
vilket leder till en form av konkurrens och utslagning. Som leder till den sista delen i 
förväntansteorin, måstet i form av tron på att ett specifikt resultat också ger den belöning som 
är den önskvärda. Denna form av bonusaktiviteter är en funktion som ger företag en högre 
produktivitet eller effektivitet och ger medarbetaren en belöning i exempelvis lön. Om 
valensen däremot är obefintlig eller mycket låg, blir också belöningen därefter Jacobsen & 
Thorsvik (2002:309f) menar därefter att medarbetarens förståelse för sambandet mellan hög 
valens och höga prestationer är grundpelaren till att förväntansteorin ska kunna fungera. De 
menar att om förväntan eller valensen är noll, blir då också produkten noll, vilket är 
motivationen till att utföra en prestation eller motivationen till att sträva efter den befintliga 
belöningen. Se figuren nedan, utformad från figur 7.4 motivationsformeln i förväntansteorin 
(Jacobsen & Thorsvik 2002:309). 

 

 

 

Redan innan Hackmans & Oldhams modell (år 1980) som nämns ovan börjades det göra 
skillnad på yttre och inre belöningar. Yttre belöningar är sådant som kommer från 
organisationen eller omgivningen, som tillexempel lönen. De inre belöningarna däremot är 
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sådant som medarbetaren som individ ger sig själv och är sammanknutet med sin egen 
arbetsprestation, så som positiva förhållningssätt och känslor i samband med ett uppnått 
resultat eller en insats. För att dessa känslor skall förverkligas, krävs att man trivs på sin 
arbetsplats och det är något som Fredrick Hertzberg beskriver i sin Tvåfaktorsteori, som finns 
i (Jacobsen & Thorsvik 2002:310f). 

3.6.3 Hertzbergs Tvåfaktorsteori 

Jacobsen & Thorsvik (200:311ff) beskriver Fredrick Hertzbergs studie om arbetsplats trivsel. 
Hertzberg började med att grundligt studera vad anställda vill få ut av sitt arbete. Det han 
upptäckte då var att människors syn på missförhållanden, var att om man endast byter ut den 
delen så är allt frid och fröjd igen. Att trivseln då skulle vara tillbaka och att prestationerna 
automatiskt skulle öka. Det fanns inget självklart samband mellan nivån av tillfredställelse på 
arbetet och hög prestation. Det som utgjorde arbetsplats trivsel var kopplad till deras 
arbetsuppgifter, medans om någon inte trivdes i sitt arbete var det sammankopplat till hur de 
behandlades och hur arbetsmiljön såg ut. Faktorerna som fick individerna att trivas i sina 
arbeten började Hertzberg kalla för motivationsfaktorer, då detta var något som gjorde dem 
motiverade att öka sina prestationer med. De delar som var kopplade till missnöje och inte var 
själva arbetet utan mer hur saker utfördes och dess anslutning till omvärlden, de kallade 
Hertzberg för hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorerna leder till tillfredsställelse och ökad prestation och hygienfaktorerna 
leder till tillfredsställelse eller missnöje, dessa olika är enligt vad Jacobsen & Thorsvik 
(2002:312f) redogör för från Hertzbergs studie och teori: 

Motivationsfaktorer:  

• Arbetsuppgifterna 
• Utveckling 
• Eget ansvar 
• Befordran 
• Prestationer 
• Tillfredsställelsen att göra ett bra arbete, lösa problem och se resultat 
• Erkännande för väl utfört arbete 

Hygienfaktorer:  

• Lön 
• Arbetsledning, chefters kompetens 
• Arbetets förhållande 
• status 
• Företagets politik och administration 
• Anställningstrygghet 
• Anställningsförhållanden som påverkar privatlivet 

Jacobsen och Thorsvik (2002:313f) summerar Hertzbergs tvåfaktorsteori och beskriver vikten 
i att trivas med sitt arbete och att ha kontroll över sina arbetsuppgifter, som de viktigaste 
faktorerna för att nå motivation för sitt arbete. Att det finns samband mellan en god hälsa och 
uppfyllda motivationsfaktorer så som utveckling, men inte mellan god hälsa och 
hygienfaktorer så som lön. Att utgå från att lön inte ensamt är motivation till att prestera 
bättre, beskrivs i Hertzbergs teori. Det är däremot omdiskuterat om huruvida pengar är ett 
materielltting eller har ett symboliskt värde. En belöning i form av ekonomisk utdelning är ett 
erkännande och belöning om något väl utfört, samtidigt som individens ekonomiska tillgångar 
sätter denne i en social kategori. Detta är en balansgång och flera studier har gjorts i ämnet 
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3.6.4 Maslows behovshierarki 

Eftersom alla anställda är olika och har olika behov, vill vi genom Maslows behovshierarki 
påvisa att utifrån vilka behov en individ har, krävs olika saker för att införliva motivation hos 
denne.  

Dessa olika behov har en hierarkisk ordning, anledningen är att de behoven högt uppe i 
hierarkin inte skall has i åtanke förens de lägre är uppfyllda (Jacobsen & Thorsvik 2002:293). 

 

 

Figuren utformad utifrån Maslows motivationsteori. 

Längst ner i behovshierarkin finns de fysiska behoven (1.) Bland dessa finns hunger, törst och 
sömn. När dessa grundbehov är uppfyllda går individen upp en nivå i behovshierarkin, till 
nivå (2.) Trygghetsbehovet, detta behov innefattar både psykisk- och fysisktrygghet, dock 
visas detta behovet tydligast på barn eftersom vuxna tillfredsställer detta behovet på samma 
självklara sätt som grundbehovet om föda, vätska och sömn. Den tredje nivån av behov i 
hierarkin är de sociala behoven (3.) som innefattar olika känslomässiga förbindelser med 
andra individer, tillhörighet i sociala grupper och vänskaper. Vid tillfredsställelse av denna 
nivå kommer behovet av att ha status och prestige (4.). Denna nivå, innefattar att både få 
erkännanden från sin omgivning, men även att själv värdesätta sig. Det är här som individen 
kan stärka sitt självförtroende. Det översta behovet i hierarkin är behovet av 
självförverkligande (5.). Vilket är individens förmåga och behov att nå och nyttja sina 
möjligheter och slutgiltiga önskningar. Vilka är olika stora och uppfylls sällan, då många 
individer inte har detta behovet i så stor utryckning (Jacobsen & Thorsvik 2002:293f). 

3.7 Generation Y 

Eftersom att arbetsmarknaden håller på att göra en helomvändning när det gäller synen på 
arbeten, sätts en stämpel på problemet kring vår yngre generation som kan benämnas som 
generation Y. 40-talisterna som i talspråk tackade för sin anställning och gav i stort sett evig 
lojalitet tillbaka, ersätts nu av generation Y. De som nu skall in på arbetsmarknaden har en 
annan syn på vad arbete är, hur det ska gå till och varför man utför det. För att vara en 
attraktiv arbetsgivare måste man visa en förståelse och ha kunskap om de förändringar som 
sker. Utifrån vilken målgrupp man vänder sig mot måste man ändra strategi och uttryck. 

Den nya generationens arbetskraft sammankopplar 80-talisterna och de födda på sent 70-tal 
med att vara generationen Y. Denna generation ses som sociala, högpresterande, snabba och 
dynamiska, men kan också ses som krävande och i vissa fall även lata. Många både fördelar 
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och nackdelar finns det med denna yngre generation. Om företaget skall ha en chans att vara 
med och konkurrera i framtiden krävs att satsningar görs även inom denna generation (Dyhre 
& Parment 2009:25f).  

Genom att generation Y etablerar sig ute på marknaden, sker en förändring kring lojaliteten 
på företagen. Det sker inte genom brist på respekt utan av synen på lärande och den egnes 
karriärstege. Att vara anställd hos flera företag och vara på flera olika positioner under det 
första decenniet efter studietiden, ses som en merit. Det ger möjligheter till att vara attraktiv 
på arbetsmarknaden och kunna visa upp sina talanger. Generation Y vill skaffa karriär och 
tjäna pengar, däremot är de inte villiga att vara tillgängliga dygnet runt eller sätta sina egna 
intressen åt sidan. Problem som uppkommer inom arbetslivet genom den bristande lojaliteten 
är den ständiga rekryteringen och den möjliga kundförlusten. Bristande lojalitet inom 
företaget kan ge kundförluster, däremot kan det i sin tur ge nya kunder eftersom många har 
detta problemet. I det stora hela har arbetstagarens ålder påverkan på hur föränderlig denne är. 
Stor trolighet finns att yngre medarbetare byter arbetsplats, leverantör eller varumärke oftare 
än en äldre medarbetare (Dyhre & Parment 2009:28f).  

Den nya generationen arbetstagare är uppväxt med synen av starka varumärken. Förståelsen 
för hur ett framgångsrikt varumärke kan påverka är stor redan i ett tidigt skede i livet. Det 
påverkar hur synen på karriärer utvecklas. Planen blir tidigt för en ur generationen Y att man 
strävar mot byggandet av sin karriär mot eller med ett varumärke, mer än vem man vill jobba 
åt. Många vet vilket varumärke som ser bäst ut på CV:t och vill bli en representant för detta. I 
de fall som denna generation gillar arbetsgivarvarumärket vet man att det är starkt (Dyhre & 
Parment 2009:36). 

3.8 Teori X och Teori Y 

För att sammankoppla motivationens funktioner och generation Y:s koppling med varandra, 
kan ske genom McGregors teori. Den går ut på att strukturen av en organisation och dess 
delar kännetecknas genom ett förutfattat sätt att se på människor. Han anser att genomsnitt 
människan, teori X, är ambitionslös, slö och antar en naturligt underlägsen roll i 
arbetssituationer.  En sådan människa ser sina egna behov framför organisationens och har 
svårt att anpassa sig till förändringar. De är helt enkelt dumma och svår kontrollerade. Här 
krävs mycket motivering och tydliga strukturella regler för kontroll. Teori Y går ut på att 
människor inte är som teori x av sig själva, utan på grund av att företaget har förändrat dem 
till att bli sådana. Här ses istället möjligheten till att stärkas med och mot företagets mål 
(Eriksson-Zetterqvist et al 2006:136f). Det kan dras likheter mellan teori X och många 
arbetsgivares syn på generationen Y. Arbetsgivare tar många gånger förgivet att unga är ett 
kommande problem inom organisationerna. Att de kräver mer motivering och attrahering än 
äldre medarbetare. Vår förklaring är istället att det är organisationernas behov av olika 
kompetenser och bristen på självklara arbetstillfällen som formar unga att bli negativt 
inställda.  Här behöver ansvariga över employer branding strategin tänka till lite extra. Ha 
med tanken på hur agerandet idag, för att undvika människors förändringar i framtiden. Se på 
employer branding och människor som ett samspel. Ett samspel där acceptans sker om 
människors olikheter och skillnader kring behov, för att attrahera, motivera och behålla 
människor som sina medarbetare. 
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4. Metod 

 

 

I detta kapitel hanterar vi tillvägagångssättet för vår studie. Vi kommer ge förklaring på 
varför vi har valt att genomföra en kvalitativ studie istället för kvantitativ. Slutligen kommer 
vi att ta upp hur vida vår valda studie har gett tillförlitlighet och giltighet. 

 

4.1 Ämnes och verksamhets val 

Då begreppet arbetsgivarvarumärke är nytt Genom att även offentliga aktörer börjar 
framställa sig som konkurrent kraftiga företag och koncerner, blir marknadsföring av dem 
som arbetsgivare tydligare. Eftersom en av grundpelarna som arbete med 
arbetsgivarvarumärket handlar om är att genom rätt personal på rätt plats blir det 
kostnadseffektivt för företagen. Därför vill vi se hur dessa teorier tillämpas i den kommunala 
sektorn.  

Så sent som under 2000-talets början kom iden om att samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer i näringslivet (Montin 2007:15f). Att närverk mellan de olika aktörerna 
sakta bildats, gör även det att konkurrensen lyfts fram. Med samma eller liknande 
förutsättningar kan inte kommunala eller statliga bolag räknas för sig, utan är en del av 
näringslivet som helhet. Att kommuner genom samverkan med privata aktörer kan bidra till 
att arbetslöshet minskar och då ses som en lokal ekonomisk utveckling, är ett sätt i 
nätverksbildandet (Montin 2007:55f). För att nå den effektiviteten som behövs, då offentliga 
verksamheter skall ha en chans att vara konkurrens kraftiga, används filosofin New Public 
Management (NPW). NPW innehåller föreskrifterna för hur en offentligverksamhet blir 
resultatrik. Grundtanken i denna filosofi går ut på att konkurrens leder till just effektivitet. Att 
enskilda politiker, medborgare och personal skall utgå från sitt eget intresse först. En punkt 
som tas upp är att offentliga verksamheter är delbar, att en statligt finansierad verksamhet kan 
bedrivas av både offentliga och privata aktörer. Det ger en större möjlighet till konkurrens 
inom även de typiskt offentliga marknaderna (Montin 2007:117f). 

Utifrån vårt intresse att fördjupa oss i hur en offentligverksamhet arbetar med sitt varumärke 
som arbetsgivare, valde vi att studera Karlstads kommun. Vi kommer här att ge en lite djupare 
beskrivning av Karlstads kommun som organisation och koncern, innan vi går vidare med hur 
studien har gått till. 

4.2 Bakgrunden till val av studie 

För att kunna välja en metod att undersöka något med, krävs ett problem. Ett problem och ett 
intresse är att försöka lösa det. Problemet behöver däremot inte vara problematiskt ordagrant, 
utan det kan vara något som man vill ha fördjupad kunskap inom. Det finns olika sätt att 
bedriva forskning på problem, Tillämpad forskning sker när ett praktiskt problem behöver en 
praktisk lösning och en grundforskning är när man söker nya svar på problem utan en riktig 
lösning. Att utreda eller forska inom ett ämne innebär en form av producerande av kunskap. 
Möjligheten finns att utgå från en relation med en teori, en teoretisk förankring, eller helt utgå 
från sin egen insamlade data (Patel & Davidsson 2003:9ff). Undersökningen vi har utfört på 
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Karlstads kommun kommer att förankra sig i relation till befintliga teorier, för att sedan göra 
en koppling mot empirin.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver de olika sätten att undersöka problem på. I ämnet 
employer branding finns det viss kunskap, däremot så utgår vi från en hypotes, att Karlstads 
kommun har lyckats med sitt arbete kring sitt arbetsgivarvarumärke, vilket gör studien till 
undersökande, deskriptiv. Som gör att vår uppgift är genom denna studie ta fram information 
som styrker denna hypotes eller som förkastar den, hypotesprövande. Genom att välja en 
metod för detta ändamål, ser vi om hypotesen ger en sann eller falsk bild av verkligheten. Vi 
kommer att verifiera eller falsifiera vår hypotes.  

4.3 Kvalitativ undersökning (Intervjuer) 

Ända från början hade vi en tänkt utföra en kvalitativ metod. Syftet var för att vi själva ville 
fördjupa oss i ämnet Employer branding och få mer förståelse för det. Vi har haft 
hermeneutiken som bakgrund till vårt val av metod att utföra studien på.  

Hermeneutik är en tolkningslära och handlar om att förstå innebörden av mänskliga 
handlingar. När man gör en studie för att förstå och inte endast förklara, används kvalitativa 
metoder, det gör dem mer anpassade för den hermeneutiska filosofin. (Carlsson 1991:15f). 
Det hade varit möjligt att göra både enkäter och intervjuer, dock gjorde vi valet att endast 
hålla oss till intervjuer och en kvalitativ metod rakt igenom.  

Valet av metod i en studie grundar sig i hur forskningsproblemet är formulerat. Om kunskap 
som har för avsikt att mäta, förklara olika fenomen i vår verklighet eller skildra den, används 
oftast kvantitativa metoder. En kvantitativ metod kan vara exempelvis en enkät och 
objektivitet är ett måste för forskaren, så denne kan jämföra de olika respondenternas svar och 
förhoppningsvis generalisera svaren. Söks däremot kunskap för tolkande och förståelse över 
olika fenomen, används oftast kvalitativa metoder som intervjuer eller tolkande analyser 
(Patel & Tebelius 1987:43f).  

Då vårt forskningsproblem är att studera hur väl arbetsgivarvarumärkets arbete inom 
Karlstads kommun har implementerats och nått ut i organisationen, anser vi att en kvalitativ 
metod passar oss bäst. Vår avsikt är att fånga respondenternas upplevelser utifrån sina 
upplevelser och kunskaper. Patel och Davidsson (2003) menar att via en kvalitativmetod 
utrycker respondenterna sina åsikter mer fritt. 

4.3.1 Urval av respondenter 

Då samverkan mellan privata och offentliga aktörer sker, blir arbetet med 
arbetsgivarvarumärket viktigt. Detta för att undvika personalförluster och öka attraktiviteten 
som arbetsgivare, då samarbeten visar för och nackdelar mellan de olika sektorerna. När 
Karlstads kommun vann utmärkelser i årets Guldvargengala här under våren, fick vi upp 
ögonen för att kommunen är en stark aktör på arbetsmarknaden. Att de satsar på att finnas 
med i framkant som arbetsgivare och att vara en ledande koncern inom marknadsföring av sig 
själva. Då kom vårt intresse att studera deras sätt att arbeta på och hur det arbetet har nått ut i 
organisationens olika förvaltningar. Marknadsföringen hade uppenbarligen nått oss, men 
ibland är det lättare att arbeta externt än internt. 

Den populationen vi har valt att använda oss av är spridd över hela Karlstads kommun och 
över både enheter och avdelningar. Genom vår kontakt person på kommunen fick vi uppgifter 
om vilka som ingick i den projektgrupp som arbetat aktivt med arbetsgivarvarumärket. 
Utifrån dessa uppgifter tog vi kontakt genom ett brev som skickades till deras e-mailadresser. 
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I brevet förklarades vilka vi är, vad vi gör för undersökning, varför just de skulle vara 
intressanta för oss och vad undersökningen innehåller se (bilaga 1). Vi klargjorde i brevet att 
undersökningen görs för vår egen räkning och inte för kommunens. Av de fyra 
kommunanställda som vi fick e-mailadresser till, fick vi svar från tre. Då dessa tre har jobbat 
på samma sätt och med samma saker, ansåg vi att vi inte hade någon nytta av att intervjua 
alla. Vi tog då beslutet att intervjua två av dem. Eftersom även vi ansåg att det blir många 
liknande svar, gavs förslaget att hålla en intervju med dem båda. Vilket vi godtog. Utifrån 
intervjuguide1 (se bilaga2) höll vi en intervju med dessa och båda arbetar aktivt för Karlstads 
kommuns arbetsgivarvarumärke. Tanken med denna intervju var att få fram hur de jobbar 
med sitt varumärke som arbetsgivare. Hur har Karlstads kommun arbetat praktiskt med att få 
ett starkt arbetsgivarvarumärke? Dessa intervjuer blev ett strategiskt urval, vi viste vilka vi 
ville intervjua och valde därefter. 

För att sedan lyfta fram frågan om karlstads kommuns strategi kring arbetsgivarvarumärket 
har nått ut till hela organisationen, frågade vi vänner, bekanta och deras föräldrar om någon är 
anställd av Karlstads kommun och har möjlighet att ställa upp. Även här gjorde vi ett 
strategiskt urval, eftersom vi hade bestämt oss för Karlstads kommun som arbetsgivare och att 
urvalsgruppen skulle bestå av medarbetare från olika förvaltningar, utgick vi från dessa 
kriterier. Eftersom det finns en risk med att fråga olika avdelningar om de har någon frivillig, 
genom att chefer självklart lyfter fram de anställd som är mest insatta och har den positivaste 
inställningen, bortgick vi från det. Det ville inte vi åt, utan vi vill veta hur vilken anställd som 
helst, ser på karlstads kommun som arbetsgivare och deras varumärke som arbetsgivare. Vi 
kom då i kontakt med en person som arbetar som lärare för invandrare, en inom 
handikappomsorgen, en fritidspedagog, en på byggledare och en danslärare. Vi använde oss 
av vetenskapsrådets principer gällande anonymitet och utgår därför endast från vilken 
förvaltning de tillhör och hur många år de har arbetat i organisationen Karlstads kommun. Då 
ålder eller kön inte anses relevant i denna undersökning, har vi bortsett från dessa variabler 
och att respondenterna inte behöver vara jämt uppdelade mellan dessa. Vi har valt att ge våra 
respondenter fiktiva namn, utifrån att mångas förutfattade meningar är att många kvinnor 
jobbar för kommunen, har vi valt pojknamn. Oberoende av vilket kön respondenterna 
ursprungligen har. Vi har även valt vid citering att använda oss av de fiktiva namnen på 
respondenterna från kommunledningskontoret, men endast skriva ut medarbetare på övriga 
anställda. Att vi delat upp med både fiktiva namn och ett samlings namn ”medarbetare”, är för 
att det inte är någon skillnad på vilken förvaltning medarbetaren arbetar på för studien, medan 
respondenterna från kommunledningskontoret arbetar med uppdraget centralt. Det gör 
läsningen av denna uppsats enklare. Våra respondenter är: 

 

* Respondent 1 (Elvis): mindre än tio år som anställd inom Kommunen, arbetar på 
kommunledningskontoret 

* Respondent 2 (Johnny): mer än tio som anställd år inom Kommunen, arbetar på 
kommunledningskontoret 

 

* Respondent 3 (Medarbetare): mindre än tio år som anställd inom Kommunen, arbetar på 
teknik och fastighetsförvaltningen 

* Respondent 4 (Medarbetare): mer än tio år som anställd inom Kommunen, arbetar på vård 
och omsorgsförvaltningen 

* Respondent 5 (Medarbetare): mindre än fem år som anställd inom Kommunen, arbetar på 
arbetsmarknads och socialförvaltningen  
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* Respondent 6 (Medarbetare): mindre än fem år som anställd inom Kommunen, arbetar på 
kultur och fritidsförvaltningen 

* Respondent 7 (Medarbetare): mer än tio år som anställd inom Kommunen, arbetar på barn 
och ungdomsförvaltningen 

4.3.2 Intervjuguide 

Lantz (2007:51ff) beskriver att tillvägagångssättet under en intervju kan vara på flera olika 
sätt, det kan vara ett strukturerat sätt där klara svars alternativ finns och intervjuaren förklarar 
även här för respondenten de viktiga begreppen. Eller motsatsen till strukturerad som är ett 
öppet tillvägagångssätt, där respondenten kan svara utifrån sin egen tolkning och uppfattning 
av området och frågorna. Vi har valt ett delvis halvstrukturerat tillvägagångssätt, då man utgår 
från frågor som sammanställs i en intervjuguide men håller samtidigt öppet för följdfrågor. 

Innan vi utförde våra intervjuer, formgav vi två intervjuguider se (bilaga 2 och 3.). Då vi anser 
att vara väl förberedda kan ge oss mer av intervjuerna och få användbar data. Med hjälp av 
färdig skrivna frågor är det enklare att hålla sig till ämnet och få ut så mycket information som 
möjligt. Lantz (2007:56) menar att genom att hålla en stadig struktur kan utan att bli nitisk i 
sitt frågeställande, finns utrymme för följd frågor och diskussion i ämnet. 

Eftersom vi ville fördjupa oss i ämnet och i vår verksamhets arbete med Employer Branding 
och ville se hur det har lyckats, använde vi oss av två olika intervjuguider. Den första (bilaga 
2) använde vi oss av när vi intervjuade de aktiva Employer Branding arbetarna på 
kommunledningskontoret och den andra (bilaga 3) när våra övriga respondenter skulle 
intervjuas. Denna taktik användes på grund av att de första respondenterna var väl insatta i 
ämnet och det kunde vi utgå från, medan vi inte visste i vilken utsträckning de resterande hade 
kunskap om ämnet. Där av fick vi fram tydligare vad vi har som forskningsfråga, (2.) Hur väl 
genomsyrar Karlstads kommuns arbete med sitt Employer brand  hela organisationen? 

Den första intervjuguiden delade vi inte upp i ämnesområden utan använde endast bakgrund, 
Employer Branding och avslutning. Under dessa intervjuer fick vi klarhet i att en kommun 
aldrig använder sig av engelska benämningar eller begrepp, därför valde vi i intervjuguide två 
att endast använda oss av begreppet arbetsgivarvarumärke. Intervjuguide två delades in i flera 
huvudområden, dessa var bakgrund, attrahera, motivera och behålla, arbetsgivarvarumärke 
och till sist avrundning. Grundtanken var att få fram fakta om vad som är attraktivt hos en 
arbetsgivare, vad som motiverar anställda i sitt yrke, vad Karlstads kommun som arbetsgivare 
för att behålla sina medarbetare och hur ser Karlstads kommuns medarbetare på vad ett 
arbetsgivarvarumärke är och hur deras arbetsgivare lyckas förmedla det.  

Lantz (2007:60) beskriver vikten av att utföra ett test över intervjuguiden, en pilotstudie. Det 
ger intervjuaren möjlighet att känna på sitt material och granska de svar som kan komma från 
de frågor som ställts. Då ges möjligheten att kunna se om de frågor man har tänkt ställa 
kommer ge något användbart resultat utifrån studien syfte och frågeställning. Vi valde att 
utföra vår pilotstudie på en familjemedlem som är anställd av Karlstads kommun och är lite 
insatt i ämnesområdet Employer Branding. Utifrån den intervjun märkte vi att vi var tvungna 
att utföra två intervjuguider, eftersom respondenten i pilotstudien kunde svara och förstod 
våra frågor men på grund av att denne är insatt i ämnet. Vi fick då tips som att använda ett 
enklare språk, dela upp frågorna i underrubriker och att inte fråga rakt ut om 
arbetsgivarvarumärket, utan rikta oss mot de begrepp som det innehåller. Resultatet av vår 
pilotstudie har bidragit till ändringar och tillägg av intervjuguide två. 
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4.4 Utförande av intervjuerna 

Då vår kontaktperson bekräftat att flera medverkande från projektledningsgruppen över 
Karlstads kommuns arbetsgivarvarumärke, tog vi kontakt via mail. Vi skickade då ut vårt 
förkomponerade brev, som innehåller både presentation av oss, av vår studie och vilka delar 
vi kommer att ta upp i en intervju se (bilaga 1). Respondenterna fick själva välja när det 
passade i tiden att utföra intervjuerna. De respondenter som vi valde fram från vår omgivning, 
fick presentationen av oss muntligt över telefon istället för via e-mail, dock fick även de välja 
fritt angående vilken tid som passade. Alla intervjuer gjordes mellan den 20:e april och den 
2:a maj. 

En viktig del i genomförandet av intervjun är dess lokalisering. Repstad (2007:95f) beskriver 
konsekvenser som förlorat intresse och nervositet vid intervjuer som blir störda. Det bör vara 
ett lugnt ställe, där respondenten känner sig trygg och lugn, för att få fram den bästa och 
tillförlitligaste informationen. Intervjun med respondent ett och två utspelade sig i ett 
konferensrum på bibliotekshuset, de andra har varit i lugna privata bostäder. 

De flesta intervjuer gjorde vi tillsammans och anser att det har bidragit till större 
tillförlitlighet. Efter att vi frågat våra respondenter om godkännande för inspelning, valde vi 
att använda oss av en inspelningsfunktion i våra telefoner, för att vara extra försäkrade, 
spelades intervjuerna in med bådas telefoner. Repstad (2007) tar upp några nackdelar med att 
spela in intervju tillfällen, så som att stämningen kan bli tryckt och tillgjord, man kan då lätt 
förlora information. Genom att vi använde oss av våra mobiltelefoner anser vi att det gav en 
lindring till detta. I dagens samhälle finns en så naturlighet till mobiltelefoner i jämförelse 
med en inspelnings diktafon. Syftet med att spela in intervjuerna var att ha en noggrannhet i 
analysdelen. För att få ett tydligt material att analysera, transkriberade vi de inspelade 
intervjuerna. Inför intervjuerna delade vi upp våra positioner i intervjun, vem som ställde 
frågor och vem som koncentrerade sig på svaren, för att ställa följdfrågor. Efterhand märkte vi 
att stämningen blev strukturerad men lättsam, då vi båda förde diskussionen framåt.  

Vi har informerat respondenterna om studiens upplägg, intervjuns upplägg, intervjutiden samt 
vilken form av dokumentation som kommer att användas. Vidare anser Lantz (2007) att det är 
av stor vikt att förklara och upplysa respondenterna om vad materialet kommer att resultera i, 
även hur de har möjlighet att ta del av forskningen vid färdigställandet. Efter vår pilotstudie 
märkte vi hur lång tid intervjuerna kan ta och generaliserade dem till en timme som avsatt tid. 
Vilket informerades till våra respondenter i förväg. Dock gick några snabbare än andra. 

4.5 Validitet och reabilitet 

Inom kvalitativa metoder finns inte lika beprövade redskap som bedömer studiers trovärdighet 
som inom kvantitativa. Detta gör att begreppen validitet och reliabilitet har fått större vikt 
inom den kvantitativa metoden (Carlsson 1991:87). Validitet är hur väl det man har för avsikt 
att mäta överensstämmer med det som mäts. Reliabilitet är hur väl mätinstrumentet är 
pålitligt, hur väl undersökningen bortser från slumpmässiga fel. Dessa två begrepp är olika 
definierade beroende på vilken metod som används (Patel & Tebelius 1987:72f).  

Eftersom kvalitativa studier inte har för avsikt att mäta olika faktorer utan tolka och ge 
förståelse, måste det redas ut hur en intervju kan vara en vetenskaplig studie och vara pålitlig. 
Problem kan lätt förekomma under intervjuer, eftersom kvalitativa studier grundas på 
erfarenheter. Både intervjuaren och respondenten är påverkade av sina tidigare 
livserfarenheter, förhållningssätt, traditioner och sitt sätt att ha förståelse på. Instrumentet som 
kan mäta i denna metod är aktören, det vill säga intervjuaren. Objektivitet från aktörens sida 
blir ett viktigt faktum. Däremot sker objektiviteten genom betraktarens ögon och ger då ändå 
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inte en helt objektiv bild. Detta problem kan underlättas med jämförelse till tidigare kända 
teorier, lagar eller regler (Carlsson 1991:88ff). Därför läste vi in oss väl på ämnet innan vi 
utförde intervjuerna, så att vår påverkan kom från teorier så långt det är möjligt. 

Vi anser att vår studie är tillförlitlig. Att den innehåller en sanning trots formandet från 
respondent och intervjuare. Eftersom vår forskning har ett bestämt ämne som grundar sig i 
teorin, studeras inte något nytt utan mer en förklaring kring ämnet i olika miljöer.  

4.6 Kodning och analys 

När materialet var insamlat utförde vi transkribering på de inspelade intervjuerna. Den första 
intervjun dröjde en tid innan den transkriberades, vilket vi märkte var en nackdel för oss 
själva. En transkribering går mycket smidigare med intervjun färskt i minnet. Vi lyssnade 
igenom inspelningarna mening för mening och skrev ner ordagrant. Vår dubbelintervju som vi 
hade med respondent ett och två, var lite rörigare eftersom det är fyra röset på inspelningen. 
Därför valde vi att lägga in den i ett ljudprogram som drog ut mängden ord på längre tid, för 
att mycket långsamt kunna spela upp intervjun. Detta för att minimera risken för att missa 
viktig information för analysen. Lantz (2007) menar att en noggrann transkribering av 
intervjuerna gör analysen mer riktig, då allt material finns kvar och ingen data är reducerad på 
grund av transkriberarens egna formuleringar eller tolkningar. 

När vår insamlade data var färdig transkriberat, började vi koda materialet. Med inspiration 
från Grounded theory bearbetade vi det Corbin & Strauss (2008). För att få en större 
helhetsbild av vad intervjuerna har gett oss, började vi med att gemensamt läsa igenom dem 
noga. För att få lättare att förstå vad respondenterna faktiskt har uttalat sig om, märkte vi ut 
ord och begrepp som var av stor betydelse. Vilka vi sedan delade in i kategorier för ett mer 
uppstrukturerat arbete med att analysera vårt resultat. Detta för att få fram det intressanta och 
de svar vi var ute efter utifrån vårt syfte och frågeställningar. Många av våra respondenter 
utryckte sig väldigt intressant, vilket ledde till att vi har med många citat i vår resultat och 
analys del, för att fånga läsarens intresse. Några kategorier som vi utgick ifrån var: Attrahera, 
motivera och behålla. Ett exempel på hur vi gjorde kommer här nedan. 

 

 

4.7 Etik 

I vår studie har vi utgått från de principer som vetenskapsrådet påvisar om etik. De handlar 
om hur man bör handla och inte endast olika regler och lagar kring forskningsprocessen. Etik 
och moral kan ses som likbördiga begrepp och ingen skillnad görs mellan dem. 
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Forskningsetik är de krav på etik som krävs på studiens genomförande och inriktning. Den 
viktigaste delen är hur personer som ingår i studien behandlas, de skall skyddas mot att skadas 
eller kränkas för sin medverkan. Vetenskapsrådet tar upp fyra stycken huvudkrav, dessa är: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda om studiens syfte, 
upplägg och vart den kommer att offentliggöras. Enligt detta krav skall respondenten upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att 
respondenten skall vilja vara med i studien och är respondenter under 15år bör av etniska skäl 
föräldrarnas samtycke finnas. Respondenten ska medverka på sina villkor och utan 
påtryckningar från forskaren. Konfidentialitetskravet gör identifiering av respondenter 
omöjligt. Använda anonymitet för respondenterna, så att inte de eller deras anhöriga blir 
påverkade negativt, nu eller i framtiden av deras tycke och ställningstagande i studien. 
Nyttjandekravet är kravet på de insamlade data och dess användningsområde. Informationen 
får endast användas i forskningens syfte och får inte lånas ut (Vetenskapsrådet, codex 2002). 

Genom att våra respondenter har varit anonyma, fått riklig information, full frivillighet till 
deltagande och att all insamlad information från våra intervjuer har förstörts efter kodningen, 
gör att vi uppfyller de principer som vetenskapsrådet påvisar. 

4.8 Diskussion 

Vi anser att vi har fått en hög tillförlitlighet i vår studie. Detta eftersom vi har utgått från 
befintliga teorier, diskuterat och fått synpunkter från vår handledare. Genomförandet av 
pilotstudien ser vi som ett sätt att kontrollera intervjuernas uppbyggnad för att få fram det 
bästa resultatet. Intervjuerna utfördes på lugna platser för att undvika störande element för 
respondenterna och intervjumaterialet har noggrant transkriberats och kodats. Två av våra 
intervjuer utfördes tillsammans, vilket vi i efterhand anser inte var det bästa 
tillvägagångssättet. Det blev i perioder lite rörigt och på vissa frågor instämde endast den 
andre respondenten med den förstes svar. Vilket i sin tur kan ha gjort att vi missat viss 
information eller infallsvinklar. Däremot så anser vi inte att problemen med att göra en 
intervju med två respondenter som arbetar med samma sak, påverkar tillräckligt för att vår 
studie ska ha påverkats av betydelse. Något som också kan ha varit en påverkan på våra 
respondenter var vår förståelse i ämnet. Eftersom Employer branding inte används inom 
kommunen som begrepp, utan de använder sig av arbetsgivarvarumärke om de ens nämner 
det. Vilket i sin tur gjorde att vi vid flera intervjuer fick förklara ämnet och begreppet för att 
ge respondenterna en möjlighet att kunna svara. Urvalet av personerna som deltog i vår 
undersökning är vi nöjda med och de har allihop bidragit med användbar data.  
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5. Analys och resultat  

 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat och analysera det. Utifrån vår 
tolkning av respondenternas svar har vi delat upp det i nedanstående områden; bakgrund till 
Karlstads kommuns projekt med Employer branding, Karlstads kommuns interna arbete med 
employer branding, Karlstads kommuns externa arbete med sitt employer brand, 
genomsyrandet av employerbranding arbetet i hela organisationen, Vad tycker de anställda 
om Karlstads kommun som arbetsgivare, vad attraherade medarbetare till Karlstads kommun 
och motiverandet.  

 

5.1 Bakgrund till Karlstads kommuns projekt med Employer branding 

För att ta reda på hur, samt få en förståelse för varför Karlstads kommun arbetar för att stärka 
sitt arbetsgivarvarumärke, bad vi våra respondenter från kommunledningskontoret på 
Karlstads kommun redogöra för bakgrunden till detta arbete.     

År 2010 genomförde Karlstads kommun ett projekt vars syfte var att under ett år fokusera på 
att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Bakgrunden till att detta projekt startades och 
genomfördes, började ca två år tidigare då en representant från Karlstads kommun, i form av 
en medarbetare på kommunledningskontoret, (Elvis), närvarade vid en konferens arrangerad 
av SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Elvis berättar följande angående konferensens 
innehåll: 

Sveriges kommuner och landsting ville sätta fokus på den här frågan, de ville att 
Sveriges kommuner skulle börja jobba med den här frågan och det var första gången 
som jag riktigt liksom mötte begreppet (Elvis). 

Genom denna SKL-konferens väcktes det ett intresse hos Elvis för begreppet 
arbetsgivarvarumärke och då han skulle medverka vid nästa SKL-konferens, följde ytterligare 
en kollega med, (Johnny). Denna SKL-konferens som var den andra i ordningen att fokusera 
på begreppet arbetsgivarvarumärke, resulterade i att även Johnny blev intresserad av 
begreppet. Vad han ansåg var en av anledningarna till att det var viktigt att fundera och 
diskutera kring hur Karlstads kommun kunde arbeta med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke 
redogörs genom följande citat:     

Vi kommer inte att ha det lika lätt att rekrytera om några år, vi MÅSTE stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke för att få folk och då måste vi upp på banan och titta på alla de 
här delarna, hur är vi som arbetsgivare? (Johnny). 

När intresset för begreppet arbetsgivarvarumärke, som väckts hos Elvis och Johnny, även 
smittat av sig på majoriteten av övriga kollegor på kommunledningskontoret på Karlstads 
kommun, startade en diskussion kring hur de skulle gå tillväga för att komma igång med att 
arbeta med arbetsgivarvarumärke. Enligt Elvis diskuterades frågor så som: 

Är det informations- eller arbetsgivarfråga?/.../vem skulle var beställare, vem skulle 
vara projektledare? Var bodde den här frågan? (Elvis). 

Som citatet visar hade de ingen klar bild på kommunledningskontoret över vart frågan hörde 
hemma.          
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Efter att diskuterat fram och tillbaka om vem som skulle hålla i trådarna för det här arbetet, 
kom de fram till att de genom ett projekt skulle ha arbetsgivarmärket i fokus under ett år. 
Nedan berättar Johnny vad han anser om processen de gick igenom för att komma igång med 
projektet vars syfte var att stärka Karlstads kommuns arbetsgivarvarumärke. 

Det tog tid, väldigt lång tid. Vi famlade länge men jag tror att man lyckas bättre med det 
här jobbet om man samarbetar inom kommunledningskontoret. (Johnny) 

Projektets sammansättning blev tillslut följande: En projektledare från 
kommunledningskontoret och en styrgrupp bestående av chefer inom 
kommunledningskontoret. Under projektets gång finansierades det genom de ekonomiska 
resurser avsedda för arbetsgivarvarumärkesarbete. Då projektet sedan avslutades placerades 
underhåll samt utveckling av arbetsgivarvarumärket i arbetsgivarenheten där det även sedan 
dess finansieras.  

Alla anställda inom koncernen Karlstads kommun ska ha känslan av en sorts samhörighet 
med varandra, som ska korsa genom koncernens samtliga förvaltningar och enheter. Oavsett 
om de arbetar som undersköterska, godkänner bygglov eller kör stadsbuss så ska de uppleva 
att alla tillsammans utför något viktigt för Karlstad och dess invånare. Vilken yrkeskategori 
du än befinner dig i, hur högt eller långt ner i hierarkin du verkar, vilken lokalisering, eller 
form av anställning du har, ska alla 7000 anställda känna att just de och det arbete de utför är 
viktigt och spelar roll. Genom att vartannat år genomföra led- och medarbetarundersökningar, 
där alla medarbetare får svara på hur de upplever sin arbetssituation, ledarskapet och intresse 
för arbetet, hade Karlstads kommun en bild av hur medarbetarna upplevde Karlstads kommun 
som arbetsgivare.    

När SKL talade om hur det såg ut så var man nöjd med sitt jobb, men inte stolt... 
(Johnny). 

...det var kännetecken för att vara kommun- eller landstingsanställd, men det stämde inte hos 
oss.  

92 % är stolta över att jobba i Karlstads kommun, redan innan vi började jobba med vårt 
arbetsgivarvarumärke (Elvis). 

Förutom att fastställa vad medarbetarna ansåg om Karlstads kommun som arbetsgivare 
genomfördes ytterligare en undersökning där de även tittade på personer som slutat.  

Det ställdes frågor utformade för att ge en bild som visade; ”Varför slutade de?” och ”Kan de 
rekommendera oss som arbetsgivare även om de har slutat?” Det visade sig att 50 % kan 
rekommendera dem som arbetsgivare. 

Efter att nu erhållit en förståelse för bakgrunden till, organiseringen kring och syftet Karlstads 
kommun arbete med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke är, går vi i nästföljande avsnitt in på 
hur de strategiskt arbetar med den interna delen av att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Denna 
del i att stärka sitt arbetsgivarvarumärke syftar i uppsatsens teoretiska referensram till 
strategier som implementeras i en organisation för att motivera och behålla sin personal. Att 
lyckas med att motivera sin personal är av yttersta vikt eftersom brist på motivation leder till 
produktionstapp samt förlorad kompetens. Dessa två faktorer ihop leder till ekonomiska 
förluster för företaget.     

5.2 Karlstads kommuns interna arbete med employer branding  

Då vi frågade kommunledningen vilka strategier Karlstads kommun använder sig av för att 
motivera sina medarbetare berättar de att insatser från både informationssidan och 
personalsidan görs i enlighet med detta syfte.  
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Johnny, som i vår intervju med kommunledningen är den respondent som till vardags arbetar 
på arbetsgivarenheten, berättar att han arbetar mycket med att processa fram arbetsmetoder 
för den led- och medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år. 

En bit i det är vår led- och medarbetarundersökning. Där får alla förvaltningar, enheter 
och bolag ett resultat på hur de anställda upplever sin nöjdhet med jobbet, eller stolthet 
eller vad det nu kan vara. Det här resultatet jobbar man vidare med under nästa år och 
som chef har man då ett ansvar att skapa den här goda miljön för de som jobbar där och 
det är ju hur viktigt som helst för att vi ska kunna säga att vi har ett bra 
arbetsgivarvarumärke (Johnny). 

Johnny berättar vidare att cheferna får se hur deras arbetsgrupp ligger till och kan således 
identifiera ifall de inom vissa områden har sämre utfall än andra arbetsgrupper inom 
koncernen Karlstads kommun. Cheferna erhåller då utvecklingsområden att arbeta med för att 
rätta till eventuella problem. 

För att redan från start ge nya medarbetare information om vad Karlstads kommun som 
arbetsgivare står för samt allmän information om vad en ny medarbetare bör känna till för att 
bli en del av och känna sig hemma i företaget, så ska Karlstads kommun inom en snar framtid 
implementera ett nytt introduktionsprogram. Johnny på arbetsgivarenheten beskriver hur 
introduktionsprogrammets utformning ser ut idag:  

/.../dels har vi en övergripande introduktion där koncernens högsta chefer närvarar en 
hel förmiddag och presenterar vad vi gör inom kommunen. Hur tänker man politiskt och 
finansiellt inom en kommun, hur ska vi kommunicera och vad åligger mig som 
medarbetare när jag jobbar i en kommun. Sen finns det en information på respektive 
förvaltning eller bolag också (Johnny). 

Vidare belyser Johnny från arbetsgivarenheten hur viktigt det är att chefen tar sitt ansvar för 
att genomföra introduktionen. För att ge cheferna användbara verktyg och riktlinjer arbetar 
Johnny och hans kollegor nu med att ta fram detta nya introduktionsprogram. Johnny igen:  

/.../därför håller vi på att ta fram ett program nu och det är i princip en checklista. Gör 
det här så har du gjort en bra introduktion och så ska det vara, det är ett krav som 
cheferna har på sig (Johnny). 

Fredrik Stranne och Elin Arnell är Employer branding-experter med HR-bakgrund på 
kommunikations- och mediebyrån Coreworkers, de betonar hur viktigt det är med att 
introducera nya medarbetare in i företaget. Genom att lägga resurser på en introduktion redan 
innan individen har påbörjat sin anställning, gör att denne känner en samhörighet. Genom en 
samhörighet till företagets uppbyggnad och värderingar, kommer individen automatiskt bli en 
ambassadör även utanför företaget, innan anställningen. Författarna till denna artikel påvisar 
vikten av att den nyanställde tidigt känner samhörighet, vilket gör att denne snabbare kommer 
kunna börja leverera 100%. Då den nyanställde väl är på plats i företaget är det viktigt att 
introduktionen fortsätter och innehåller en röd tråd. Informationen som ges i en introduktion 
skall vara genomtänkt och komprimerad, då den är till för att stanna och inte glömmas bort 
(Stranne & Arnell 2011). 

Informationsenhetens arbetssätt för att bidra till Karlstads kommuns arbetsgivarvarumärke är 
genom insatser som rör den interna kommunikationen. Elvis påpekar vikten av ett väl 
fungerande och innehållsmässigt genomtänkt intranät: 

Intranätet blir ju jätteviktigt, det är ju hela navet för vår stora interna kommunikation 
och ska ju andas vårt arbetsgivarvarumärke. Det ska vara vi-stärkande. (Elvis).   

Ytterligare ett sätt för informationsenheten att stärka vi-känslan är genom att använda sig av 
ett formgivet blad som de kallar ”solsidan med lön”. De beskriver detta blad som en mindre 
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variant av personaltidning som varje månad ackompanjerar medarbetarnas lönespecifikation. 
Elvis berättar i nedanstående citat hur de genom denna kanal bidrar till stärkt vi-känsla hos 
medarbetarna: 

/.../där har vi sagt att, i varje nummer, ska vi presentera en medarbetare från olika 
verksamheter. Det kan vara allt ifrån hon som plogar isen på Tingvalla till de som tar 
vattenproverna i sjön och det är ju också ett sätt att stärka vi-känslan. Även fast det inte 
är min enhet så ska jag få se vad någon annan gör. (Elvis)  

En idé som Karlstads kommun i den närmaste framtiden tänkt realisera är att arrangera en 
busstur där medarbetarna ska ges möjlighet att på arbetstid se hur andra förvaltningar arbetar. 
Även denna insats har som syfte att skapa samhörighet mellan medarbetare i de olika 
förvaltningarna och införliva den vi-känsla som de eftersträvar. 

Vi har nu gått igenom de strategier Karlstads kommun har för det interna 
arbetsgivarvarumärkearbetet och kommer i nästa avsnitt redogöra för hur de arbetar med sitt 
externa arbetsgivarvarumärke, som syftar till att attrahera rätt potentiella medarbetare. Med 
rätt menar vi den kompetens som företaget för tillfället behöver men även en medarbetare 
som sympatiserar med företagets värdegrund. 

5.3 Karlstads kommuns externa arbete med sitt Employer brand  

För att attrahera potentiella medarbetare har Karlstads kommun tagit fram en ny 
rekryteringsprocess som visar hur en rekrytering inom koncernen Karlstads kommun bör se 
ut. Varje annons som används vid rekryteringar ska innehålla någon av de värdemeningar 
Karlstads kommun initialt kom fram till att de som arbetsgivare vill förmedla, dessa är:   

- Vi jobbar med att tillverka bra dagar. Vill du vara med? 

- En person kan göra stor skillnad. Tänka vad 7 000 kan göra tillsammans.  

- Arbetsglädje är något som både syns och känns. 

- Vill du vara med och göra livet enklare och bättre för Karlstadborna? 

Vi utvecklar Karlstad med engagemang och stolthet. Vill du vara med? 

Hos oss får du arbeta med sånt som är viktigt på riktigt. 

Vill du vara med och utveckla Karlstad? 

Letar du efter ett meningsfullt arbete? 

Vi gör skillnad dygnet runt. 

(www.karlstad.se) 

 

För att ytterligare stärka vi-känslan internt och för att visa att det är ”vanliga människor” som 
arbetar inom de olika förvaltningarna, skickade de ut en förfrågan till sina anställda där de bad 
dem anmäla sitt intresse för att medverka som ambassadörer i de nya annonserna. För att få ett 
bra urval av yrken, ålder, kön och etnisk bakgrund, genomförde de en omfattande process som 
slutade med att åtta stycken ambassadörer stod redo att genomföra sina hedersfyllda uppdrag.  

Att använda sig av ambassadörer som genom inspiration och engagemang visar det budskap 
som företaget står för, kan enligt Wägerth & Hylén (2011) ske både naturligt och genom 
planerad marknadsföring av dem. Dock måste det tydliggöras vad syftet med budskapet är vid 
en planerad marknadsföring. Är det att få kontakt med intressanta och potentiella 
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medarbetare, eller att skapa en kännedom om företaget? Vilket syfte företaget har, avgör vilka 
kommunikationskanaler man skall använda sig av. 

Att arbeta med ambassadörer är enligt Falonius (2010) ett ypperligt sätt att både attrahera 
potentiella medarbetare och att motivera sin egen personal att fortsätta sträva mot 
organisationens mål och visioner. I citatet nedan berättar Elvis varför han tror att dessa åtta 
personer ställde upp på att synas i Karlstads kommuns nya annonser:        

De gör det för att de verkligen vill berätta att de står för det (Elvis). 

Karlstads kommuns användning av begreppet ambassadörer, skiljer sig från den definition 
Falonius (2010) har. Han anser att en medarbetare omedvetet kliver in i ambassadörsrollen, 
genom att de förväntningar denne har av arbetsgivaren, stämmer överens med verkligheten.  

Vidare anser Karlstads kommun att varje steg i den nya rekryteringsprocess ska tas med att i 
åtanke ha att de ska framställas som en god arbetsgivare som genererar positiva associationer. 
Oavsett om den sökande får jobbet eller inte, ska denne ha blivit behandlad med respekt och 
uppleva ett professionellt bemötande. Detta är viktigt för att personen ska tala gott om 
organisationen och vara öppen för att söka en annan tjänst hos dem i framtiden. Karlstads 
kommun ser detta som ett sätt att använda rekryteringsprocessen som ett verktyg för att stärka 
sitt arbetsgivarvarumärke. Som vi under rubriken 4.1 redogör för, så upplever de inte att i 
dagsläget ha problem med att rekrytera, men inser samtidigt att generation Ys etablering på 
arbetsmarknaden gör att insatser i förebyggande syfte bör sättas in. Enligt Ahrnborg-Swenson 
(1997) kräver generation Y utvecklingsmöjligheter i form av både privat och karriärmässig 
karaktär av sin arbetsgivare för att både attraheras och stanna kvar i företaget. 

Dyhre och Parament (2009:20ff) menar att Employer branding kan vara bra för samhället och 
för den anställde genom att den arbetssökande ges mer information angående vad som söks, 
förväntas och erbjuds, och kan därmed göra val som är mer passande för individen. Vad vi 
genom vår studie konstaterade är att det inom vissa yrkeskategorier inte finns några, eller 
väldigt få, privata aktörer. Detta kan leda till att individer inte alltid kan göra ett val av 
arbetsgivare utifrån som passar dem. Vill en person av familjära- eller andra sociala skäl bo i 
Karlstads kommun och arbetar som t.ex. lärare, så är kommunen i princip det enda 
alternativet. Då vi frågade vad som gjorde att de attraherades av söka jobb på Karlstads 
kommun fick vi bl.a. detta svar:   

Det fanns ju inga andra alternativ då, det är ju kommunen som driver handikappomsorgen och 
dess verksamheter, så som boenden och dagligverksamhet. Det finns ju inga privata aktörer 
(Medarbetare). 

Vad som enligt Parment och Dyhre (2009) gör att employer branding kan vara bra för 
samhället motverkas därmed av sin egen politiska struktur, som innebär att invånarnas val av 
politiskt styre kan eliminera individers valmöjligheter. Detta genom att ytterst restriktivt 
släppa in privata aktörer på vissa marknader. Om denna nackdel är större än de fördelar som 
statligt finansierade verksamheter ger i form av välfärd, lägger vi i denna uppsats inga egna 
värderingar i. Vi vill dock ur ett employer branding perspektiv belysa problematiken med att 
individer ”tvingas” till att acceptera en arbetsgivares värderingar, i brist på alternativ, även om 
man inte sympatiserar med dem.  

Falonius (2010) redogör för att då en medarbetare sympatiserar med arbetsgivarens 
värderingar, ger det företaget ett trovärdigt varumärke mot samhället. Det klokaste ett företag 
kan göra är att låta medarbetarna fungera som varumärkesbärare, vilket fungerar som en 
attraktionskraft gentemot potentiella medarbetare. 

Med dessa argument i ryggen konstaterar vi att det finns både fördelar och nackdelar då 
kommunal verksamhet arbetar med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Fördelen är att då 
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kampen om kompetens på arbetsmarknaden ökar så behöver de inom vissa yrkesgrupper inte 
anstränga sig för att attrahera den. De har helt enkelt inga, eller väldigt få konkurrenter inom 
vissa områden. På samma sätt som Falonius talar om varumärkesbärare i positiv bemärkelse, 
kan det enligt oss få motsatt effekt genom att de då är negativt laddade känslor som i samband 
med arbetsgivarens värdegrund. Den finns då en risk att en ej fördelaktig bild av arbetsgivaren 
förmedlas gentemot potentiella medarbetare inom andra delar av kommunal verksamhet, där 
konkurrensen från privata aktörer är större.  

5.4 Genomsyrandet av Employer branding arbetet i hela organisationen 

Efter att förklarat för dem som inte visste vad ett arbetsgivarvarumärke var, frågade vi 
medarbetarna om vad de trodde att Karlstads kommun ville kommunicera som arbetsgivare. 
Här fann vi att svaren varierade väldigt mycket. Några var medvetna om att det pågick ett 
arbete för skapa en gemensam värdegrund och andra hade inte en aning om att de arbetade 
med det, eller vad de vill uppnå genom det. 

Vi ska ha en gemensam värdegrund/.../Vi arbetade mycket med den när den kom. 
(Medarbetare). 

Inte vet jag (Medarbetare). 

Någon ansåg sig veta både att de aktivt arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke och vad de vill 
kommunicera, men ansåg sig inte personligen dela den eller ha hopp om att de skulle lyckas 
att implementera den. 

Kommunledningen ser hela Karlstads kommun som en stor familj, vilket det inte är, för 
går du ner på förvaltningsnivå så lever de sitt liv. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
har inte den blekaste aning om vad gymnasieförvaltningen eller socialförvaltningen 
håller på med, men det tror jag att de högre upp skulle vilja. Att det blir mer vi-känsla. 
Men det är en ganska omöjlig grej, vi är ju 7000 anställda inom koncernen Karlstads 
kommun (Ringo). 

Anmärkningsvärt var även att ett flertal blandade in resonemang då de talade om Karlstads 
kommun som arbetsgivare, som enligt oss bättre hör hemma i vad Karlstad som ort vill 
förmedla. Vad som vid återkommande tillfällen nämns är Karlstads kommun strävan efter att 
nå 100 000 invånare.  

Visionen är ju Karlstad 100 000 (Medarbetare). 

De siktar på 100 000 invånare och att det ska vara en kommun i framkant som finns och 
syns överallt (Medarbetare). 

Kommunledningen poängterar vid ett flertal tillfällen att strategier för att uppnå det ena, ofta 
hänger ihop med det andra, men understryker samtidigt vara en attraktiv plats att besöka, 
studera och bo i. Detta kallas destinationsmarknadsföring, Falonius (2010). Detta bekräftades 
inte minst genom att vi frågade ifall medarbetarna ute i organisationen märkt av att Karlstads 
kommun marknadsfört sig själva som arbetsgivare? I princip alla svar vi erhöll var 
marknadsföring som vi anser riktar sig mot att bli en attraktiv kommun att besöka, studera och 
bo i. Karlstad 100 000 var återigen ett frekvent inslag.    

Det är väl sola i Karlstad då, symbolen som de har på allting. Sen strävar de väl efter att 
bli 100 000, (Medarbetare). 

Ja, det har jag! Mycket annonskampanjer rörande min yrkeskategori. Och 
dokumentärsåpan Wermland forever och Facebook, (Medarbetare). 
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Wägert & Hylén (2011) poängterar att arbetet med ett arbetsgivarvarumärke för en kommun 
eller landsting, lockar nya medarbetare från andra städer. Genom att fler flyttar in i en stad på 
grund av arbeten, får staden en positiv effekt i det stora hela, i allt från stadsutveckling, 
utbildning och boenden.  

5.5 Vad tycker de anställda om Karlstads kommun som arbetsgivare? 

Genom vår studie gav medarbetarna många indikationer på att den stora skutan ångar på i rätt 
riktning mot det goda arbetsgivarvarumärke som skymtas i horisonten.  

Jag tycker nog att dem har blivit bättre på de här senaste åren (Medarbetare). 

Det har nog blivit väldigt stora förändringar de sista åren, det är mycket unga som har kommit 
in och det har bl.a. blivit en väldigt jämn fördelning mellan ålder, kön och så. Sådana som 
varit där förr och även sådana som upplever Karlstads kommun utifrån säger att allt har blivit 
mycket bättre och om ska man se Karlstads kommun som ett företag så går det nog rätt så bra 
idag. Det är många som har mycket vilja, krut och kunskap idag, tror jag (Medarbetare).  

Trots att medarbetarna påvisar att förbättringar upplevs, så tyckte vi att den helhetsbild vi fick 
av kommunledningen och det goda resultat de erhållit genom led- och 
medarbetarundersökningen 2010 som visade på att 92 % av medarbetarna var stolta, inte 
stämde överens med den syn medarbetarna hade av Karlstads kommun som arbetsgivare. 
Nedan kommer några av de meningar som vi stötte på under våra intervjuer med 
medarbetarna; 

    

 

 

 

 

*De skulle vara lite mer rädd om sina anställda, tycker jag. 

*Att vara kommunalt anställd känns lite grått och tråkigt. 

*Jag har ju ingen kontakt med min chef... 

*Jag känner inte att jag har så mycket med Karlstads kommun att göra 

*Jag skulle i princip kunna göra vad som helst med eleverna och ingen skulle ha koll på det 

*Har du jobbat för Karlstads kommun hela ditt liv så har du ingenting för det 

*Allt sådant har jag fått ta reda på själv och det är jätteskillnad när man jämför med **** 

...(likadant jobb, annan arbetsgivare). 
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Vi ska ju vara Karlstads kommuns ansikte utåt så man får väl försöka att förhålla sig så 
och uppträda korrekt även fast man kanske skulle vilja säga ett och annat som kanske 
inte är så lämpligt ibland. För det får man ofta höra från chefen, ”Nej, nej, nej, det får vi 
inte säga” här ska locket läggas på/.../ (Medarbetare). 

Vårt intresse för om denna siffra ger en rättvis bild av verkligheten väcktes och vi undersökte 
därför om det fanns faktorer som gjorde att detta resultat från led- och 
medarbetarundersökningen inte stämde överens med bilden vi fick av medarbetarna. 
Undersökningen kanske innehöll information som gjorde att det fanns ett samband mellan 
vilken förvaltning medarbetaren verkade inom, och i vilken grad medarbetaren kände sig nöjd 
och stolt? Och i så fall, vad är anledningen till detta?  

Genom att läsa rapporten från led- och medarbetarundersökningen 2010 fann vi att siffran 92 
%, som Johnny refererade till som antalet stolta medarbetare... 

92 % är stolta över att jobba i Karlstads kommun (Johnny). 

...stod för; Svarsfrekvensen för Karlstads kommun är 92 procent. (Rapport från led- och 
medarbetarundersökningen 2010, bilaga 4) 

Den siffra vi i rapporten från led- och medarbetarundersökningen fann, som visade på hur stor 
andel av Karlstads kommuns medarbetare som var stolta och nöjda över sin arbetssituation, 
var 67 % (Se förklaring på medarbetarindex i bilaga 4). 

Att Karlstads kommun använder sig av ordet stolt i samband med att de talar om resultaten 
från led- och medarbetarundersökningen vet vi inte vart det kommer ifrån, men då vi granskat 
den och våra intervjuer, hittar vi varken ordet stolt, eller något annat som kan härledas till att 
medarbetaren känner så. 

Ett annat problem som en av våra respondenter tog upp under intervjun var, att vissa orättvisa 
situationer uppkommer vid nyanställning från den privata sektorn.  

Det finns ju trotjänare på Karlstads kommun, som har arbetat för dem i 30 år och är väldigt 
duktiga, men talar man löner så får i princip alla som kommer utifrån, högre än de som är kvar. 
Om det är ett bra arbetsgivarvarumärke eller vad vi ska kalla det, har vi haft mycket 
diskussioner om/.../har du jobbat för Karlstads kommun hela ditt liv så har du ingenting för det 
(Medarbetare). 

I nästa avsnitt redogör vi för vad våra respondenter ute i organisationen attraherades av då de 
sökte arbete på Karlstads kommun. 

5.5.1 Vad attraherar medarbetare till Karlstads kommun? 

De svar vi fick gick huvudsakligen att dela in i tre kategorier. En bestod av, som vi tidigare 
nämnt, de som inte ansåg sig ha något val. 

Fanns ju inga andra alternativ då, det är ju kommunen som bedriver den verksamheten som 

jag arbetar med och det finns ju inga privata aktörer.. (medarbetare). 

En annan del bestod av personer som attraherades av att de fick möjlighet att arbeta med det 
de intresserades av, utan att reflektera över vad Karlstad kommun som arbetsgivare står för 
eller erbjuder sina anställda.  

/../det var väl att det bara var inom Karlstads kommun som jag kunde jobba med det som jag 
ville jobba med… (medarbetare). 

En utav respondenterna, som tillhör den tredje kategorin, attraherades av, vad vi tyckte var 
väldigt intressant. Personen riktar tydligt in sig på att jämföra skillnaden mellan att jobba 
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privat och kommunalt, utan att på något sätt lägga fokus på vad just Karlstads kommun som 
arbetsgivare kan ge utan endast fokuserar på att de är en kommunal verksamhet. 

Jag var på en förvaltning i början av 80-talet i en storstad, vilket innebar att det var 
mycket nytt folk och jag upplevde det som att man fick stora möjligheter att utvecklas 
och ha mycket varierande arbetsuppgifter på en förvaltning i motsättning till hur det är 
att arbeta som konsult. Där får man ofta nischa in i sig och det är ett väldigt fokus på 
kronor och ören. Det är det som görs snabbast som gäller och det finns ett slut, ett 
leveransdatum. Så därför ville jag prova det här med förvaltning igen, med lite mer 
varierande arbetsuppgifter... (Medarbetare). 

Den främsta anledningen till att denna respondent valde Karlstads kommun som arbetsgivare 
är på grund av hur arbetet inom kommunal verksamhet skiljer sig från arbetet inom ett privat 
företag. Att det just är Karlstads kommun, och vad de står för som arbetsgivare, är en faktor 
som inte nämns överhuvudtaget.  
I nästa avsnitt, 4.5.2 redogörs för vad som motiverar medarbetarna och vad de tycker är de 
viktigaste motivationsfaktorerna på en arbetsplats. 

5.5.2 Vad motiverar medarbetare i Karlstads kommun 

På den relativt övergripande och öppna frågan Vad motiverar dig i ditt arbete? fick vi 
uteslutande svar som var kopplade till de arbetsuppgifter yrket innebar samt de kollegor som 
de utförde dessa tillsammans med. Flertalet av våra respondenter motiveras genom sina 
dagliga arbetsinsatser, att de ger resultat.  

Det som motiverar mig är att mina projekt, (Medarbetare). 

Mina elever motiverar mig, de är fantastiska (Medarbetare). 

Mina kollegor! (Medarbetare). 

Då vi ledde in samtalet kring motivation genom att fråga mer specificerat vilka 
motivationsfaktorer som är de viktigaste och då refererade till lön, trivsel, förmåner o.s.v. var 
faktorer som rörde arbetstider och lön de viktigaste. Anmärkningsvärt är dock att ofta då 
respondenterna nämnde arbetstider gjorde de det samtidigt som de berättade att det var en 
faktor som tillfredsställdes. Då de talade om att lön var viktigt adderade de även att det var 
något de upplevde missnöje med.  

Jag har ju fantastiskt bra arbetstider och förmåner med ledighet (Medarbetare). 

Bra arbetstider. Ja, bra arbetsförhållanden överhuvudtaget (Medarbetare). 

Hertzbergs tvåfaktorsteori tar upp de faktorer som gör att en individ trivs på sin arbetsplats. 
Faktorerna är uppdelade på motivations- och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna innehåller 
sådant som ökar tillfredsställelse och prestation, så som arbetsuppgifterna, eget ansvar och 
utveckling. I hygienfaktorerna finns de faktorer som leder till tillfredsställelse, men inte ökad 
prestation. Om tillfredsställelse inte uppnås, är det dessa faktorer som framkallar missnöje 
istället. Exempel på hygienfaktorer är lön, arbetsförhållanden, anställningstrygghet. Detta 
redogörs i Jacobsen & Thorsvik (2002). 

Jag har möjlighet att påverka min arbetstid och jag har även möjlighet att kräva lite utbildningar 
i viss mån. Det är fritt. Lönen är ju viktig (Medarbetare). 
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Det som tydligast kommit fram genom vår studie är medvetenheten om hur de inom flertalet 
förvaltningar, ser vad som skulle kunna ändras eller förbättras för att öka motivationen. De är 
däremot i en sits där de accepterar läget, utifrån Karlstads kommuns möjligheter. 

ja.. lönen.. men den är ju inte så bra direkt.. *skratt* med skattemedelfinansierat så 
(Medarbetare). 

Jacobsen & Thorsvik (2002) redogör för Maslows behovshierarki. Behovshierarkin visar 
individers olika behov och menar att varje nivå underifrån måste vara uppfyllt innan individer 
kan uppfylla nästa nivås behov. Behov så som lön kan räknas in i nivå fyra av fem möjliga, 
behovet av status och prestige, vilket Maslow menar inte är ett livsnödvändigt behov. Det är 
inget behov som individer behöver för att överleva. 

Lönen är ju inte så bra, men det valde jag ju bort när jag valde att bli lärare (Medarbetare). 

Bra lön är ju alltid trevligt att ha, (Medarbetare). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra respondenter motiveras främst av sina 
arbetsuppgifter och att de tycker fria arbetstider är viktigt. Nedan är ett citat som visar på vad 
en av respondenterna anser är viktigt, men saknar. 

Bra relation till chefen, jag har ju ingen kontakt med min (medarbetare). 

Efter att nu visat på hur kommunledningen arbetar med samt vad de vill förmedla genom sitt 
arbetsgivarvarumärke, och även redogjort för hur de anställda ser på sitt arbete och Karlstads 
kommun som arbetsgivare, ska vi i det sista avsnittet knyta ihop påsen med ett stycke slutsats 
och diskussion. Där kommer vi samla det vi anser vara de viktigaste fynden i studien samt 
diskutera kring dem. Vi kommer även att påvisa brister i vår undersökning samt att ge förslag 
på vidare forskning inom ämnets ramar.   

5.6 Svar på frågeställningarna 

Vår undersökning grundade sig i syftet att få en djupare inblick i hur det relativt nya 
begreppet Employer branding och arbetet med det ser ut i en offentligverksamhet. Utifrån att 
vi valde Karlstads kommun som den offentliga verksamhet att studera, fann vi även intresse i 
att se hur Employer branding har påverkat och nått ut till alla inom organisationen. Vidare så 
har vi strukturerat upp studien utifrån fem frågeställningar, dessa är; Hur arbetar Karlstads 
kommun med Employer branding? Hur väl genomsyrar det arbetet hela organisationen? Vad 
vill Karlstads kommun förmedla genom sitt arbete med Employer branding? Har 
medarbetarna samma uppfattning av kommunens Employer brand som kommunledningen 
strävar efter att ge dem? Finns det några problem som uppstår i arbetet med Employer 
branding inom offentlig verksamhet, som kan härledas till de säregna karaktärsdrag den har, 
som gör att den skiljer sig från privat sektor?  

5.6.1 Hur arbetar Karlstads kommun med Employer branding? 

Genom att i projektform under ett år fokusera på strategier vars syfte var att påbörja arbetet 
med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, har Karlstads kommun, i enlighet med den teoretiska 
bakgrund vi i studien använt oss av, skapat en solid grund att stå på och om de fortsätter på 
det spår de talar om tycker vi att framtidsutsikterna är ljusa. Det finns dock, som även de 
själva påpekar, mycket att jobba med.  
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5.6.2 Hur väl genomsyrar Employer branding arbetet hela organisationen? 

Vi har fått många svar och kan konstatera att arbetet med Employer branding inte har 
genomsyrats i hela organisationen. I vissa förvaltningar vet man vad arbetet går ut på, utan att 
känna samhörighet med det. I andra förvaltningar har inga delar av arbetet nått fram. Många 
av de medarbetare som vi intervjuade blandade ihop arbetet med Karlstads kommuns 
arbetsgivarvarumärke och Karlstads stads varumärke. 

 

 

5.6.3Vad vill Karlstads kommun förmedla genom sitt arbete med Employer 
branding? 

Karlstads kommun vill förmedla en vi-känsla och att alla är viktiga och spelar roll, varje dag. 

 

 

5.6.4 Har medarbetarna samma uppfattning av kommunens Employer 
brand som kommunledningen strävar efter att ge dem? 

Utifrån vår undersökning har inte medarbetarna samma syn på arbetsgivarvarumärket som 
kommunledningen önskar och strävar efter. Medarbetarna blandar ihop Karlstads 
marknadsföring som arbetsgivare och som stad. Kommunledningen arbetar mot en vi-känsla 
och att alla medarbetare är viktiga, vilket inte är samma sak som hur många invånare Staden 
har. 

 

5.6.5 Finns det några problem som uppstår i arbetet med Employer 
branding inom offentlig verksamhet, som kan härledas till de säregna 
karaktärsdrag den har, som gör att den skiljer sig från privat sektor?  

De problemområden som vi kommer i kontakt med via vår studie är; Att procedurer och 
implementering av nya arbetssätt har sin gång, vilket medför en långsam process. Men även 
att individer inom vissa yrkesgrupper inte har en valmöjlighet att välja arbetsgivare, på grund 
av liten eller ingen konkurrens på arbetsmarknaden.  
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6. Slutsats och diskussion 

Från vår studie kan vi utläsa att Karlstads kommun inser vikten av att ha ett starkt 
arbetsgivarvarumärke och att arbetet är under ständig utveckling för att möta den hårdnade 
konkurrensen i jakt på kompetens i framtiden. Genom att i projektform under ett år fokusera 
på strategier vars syfte var att påbörja arbetet med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, har 
Karlstads kommun, i enlighet med den teoretiska bakgrund vi i studien använt oss av, skapat 
en solid grund att stå på och om de fortsätter på det spår de talar om tycker vi att 
framtidsutsikterna är ljusa. Det finns dock, som även de själva påpekar, mycket att fortsätta 
arbeta med.  
 
Angående starten på projektet påpekar respondenterna Elvis och Johnny att det tog väldigt 
lång tid att organisera hur de skulle gå tillväga i arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, men 
de tyckte samtidigt att de behövde den tiden och att det var positivt. De blev intresserade av 
att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke redan 2008, men startade inte projektet förrän 2011, 
ska det behöva ta så lång tid? Vi har förståelse för att det krävs planering på många plan och 
att ett projekt med en sådan omfattning kräver resurser men funderar ändå hur ett beslut inte 
kunnat tas tidigare. Visserligen så var Karlstads kommun en av de första kommunerna med att 
aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke men inspiration och tips från andra kommuner 
samt användning av konsulter med expertis i ämnet, borde ha kunnat påskynda processen. Då 
projektet endast var ett startskott för ett fortlöpande arbete med arbetsgivarvarumärke, förstår 
vi ändå att Karlstads kommun har kommit långt bara genom att ha lyft fram begreppet och 
börjat arbeta med det. Nackdelen med att Karlstads kommun är en offentlig verksamhet och 
att det kan ta tid att implementera nya idéer och arbetssätt, är att på dagens arbetsmarknad 
tävlar kommuner inte bara med varandra, utan även mot privata aktörer i jakt på kompetens. 
Inkluderar vi privata företag i jämförelsen med hur Karlstads kommun ligger till, så anser vi 
att de inte ligger i framkant med arbetet att stärka sitt arbetsgivarvarumärke.  
 
Det faktum att de gick in i projektet i tron om att 92 % av medarbetare var stolta över att 
arbeta på Karlstads kommun, när medarbetarindex i själva verket visade 67 %, är något vi 
anser vara förvånande. De gick därmed in i projektet med okunskap om medarbetarnas 
verkliga uppfattning av Karlstads kommun som arbetsgivare, vilket i sin tur kan ha påverkat 
de strategier som utformades. Är man inte medveten om vilka svagheter man som 
arbetsgivare har, så är det svårt att göra något åt dem anser vi. Att de heller inte ifrågasatte 
denna extremt höga siffra tycker vi är anmärkningsvärt. Karlstads kommun påpekar även att 
de är nöjda med projektet och ser inget som de skulle vilja gjort annorlunda. Att inget skulle 
göras annorlunda i ett projekt av denna omfattning har vi svårt att föreställa oss. Vi anser att 
det glapp som existerar mellan hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare och hur Karlstads 
kommun själva tror att de ser på dem som arbetsgivare, är nog belägg för att ifrågasätta vad 
de själva anser vara ett felfritt projekt.  
 
Genom att skapa en vi-känsla hos medarbetarna vill Karlstads kommuns motivera sina 
anställda. Vår undersökning visar att denna vi-känsla inte har infunnit sig ännu och våra 
respondenter ute i organisationen verkar inte heller vara intresserade av att känna så, 
åtminstone inte på ett medvetet plan. Det som genomsyrar vår studie av medarbetarnas syn på 
Karlstads kommun som arbetsgivare är att de endast fokuserar på den förvaltning de jobbar i 
och de möjligheter som ges för att utföra ett gott och tillfredsställande arbete. Vi ser detta som 
naturligt och har svårt att se varför en förskolelärare i stadsdelen Skattkärr skulle finna 
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intresse i att känna samhörighet med en trädgårdsarbetare som mestadels huserar i 
stadsträdgården.  
Genom vår studie fann vi även ett annat problem med att skapa vi-känsla. Det problemet kan 
härledas till att Karlstads kommun använder sig av lön som konkurrensmedel för att locka till 
sig kompetens från privat sektor. För att tydligt visa problemet har vi valt att presentera ett 
längre citat:  
 

/…/det finns ju trotjänare därinne, som har gått där i 30 år, och är väldigt duktiga på sitt 
sätt, men om man pratar löner och sånt så får ju i princip alla som kommer utifrån, 
högre än de som är kvar inne i kommunen. Om det är ett bra arbetsgivarumärke, eller 
vad vi ska kalla det, har vi haft mycket diskussioner om. Jag tycker att det känns lite 
tufft ibland att komma in och veta att de ligger så snett, man blir aldrig det där 
lokomotivet och det är inte bra. Spänningar har det ju varit, det är rätt stora skillnader. 
Man kan säga att har du jobbat för Karlstads kommun hela ditt liv så har du ingenting 
för det. Det är lite brutalt, men jag vill nog påstå att det är bra att flytta på sig ibland, 
tyvärr är det de som premieras. Det är lite ovant, jag tycker att man istället ska premiera 
lång och trogen tjänst (Medarbetare).  

 
Vår tolkning är att det både uppstår ett problem för den nyanställde i organisationen, som 
erhåller en högre lön än sina kollegor med liknande kompetens, och för de som är Karlstads 
kommun trogen och har den lägre lönen. Att marknadsföra sig som arbetsgivare innebär att 
attrahera potentiell personal till sig, men även att motivera befintliga och att behålla den 
kompetensen som finns. I detta fall motarbetar attrahera, den delen som rör behålla genom 
att det leder till orättvisor, vilket i sin tur leder till missnöje. Vi ser då en överhängande risk 
för att dålig marknadsföring av Karlstads kommun som arbetsgivare uppstår och att detta kan 
skada organisationen. Vi anser att detta är ett problem som inte bara Karlstads kommun lider 
av, utan även andra offentliga verksamheter som genom att matcha privata företags 
lönesättning tar upp kampen mot privata aktörer i jakt på kompetens. Vi vill dock understryka 
att Karlstads kommun i synnerhet lider av detta eftersom det de genom sitt 
arbetsgivarvarumärke vill förmedla är vi-känsla. Denna vi-känsla infinner sig då inte och den 
bild de förmedlar stämmer inte överens med verkligheten, vilket är en av grundpelarna då ett 
företag skapar och upprätthåller ett starkt arbetsgivarvarumärke.  
 
Då Elvis och Johnny, våra respondenter på kommunledningskontoret talar om att arbetet med 
arbetsgivarvarumärket ”flyter ihop” med Karlstads marknadsföring som kommun, gör de det i 
endast positiv bemärkelse och verkar inte se att det även kan finnas faror i samband med 
detta, som gör att deras arbetsgivarvarumärke blir otydligt och ofta misstas med kommunens 
varumärke som ort. Vår studie visar att så är fallet. Till och med hos de anställda är det rörigt 
och vi anser därför att det finns en överhängande risk för att även potentiella medarbetare och 
övriga invånare blandar ihop dem.  
 
Vi håller med om att dessa delar till viss del är sammankopplade eftersom då individer 
attraheras till att studera eller flytta till en ort ger det kommunen ett ökat antal invånare vilket 
leder till ekonomisk vinning i form av skatteintäkter etc. De resurser som sedan kan användas 
till att förbättra arbetssituationen för medarbetarna inom organisation. Trots detta anser vi att 
det inom ett projekt där just arbetsgivarvarumärket ska sättas i fokus, bör vara en fördel om 
man inför varje strategiskt beslut ställde sig frågan; Stärker denna strategi vår attraktionskraft 
som arbetsgivare eller som kommun? I de fall där svaret på denna fråga blir att de stärks som 
arbetsgivare, eller som kommun och arbetsgivare, anser vi att strategin ska implementeras,  
medan det i de fall då svaret blir att insatsen endast stärker Karlstads kommun som ort, bör 
strategin genomföras med användning av resurser avsatta för det ändamålet.  
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Beroende på vilket yrke man har valt att arbeta med, finns det olika mycket konkurrens från 
företag eller organisationer utanför den offentliga sektorn. En brist på konkurrens kan vara 
något positivt för Karlstads kommun som företag eftersom kompetens då naturligt kommer 
till dem som arbetsgivare. De blir inte attraherade till företaget, utan de accepterar kommunen 
som arbetsgivare redan då de studerar till yrket (förutsatt att de vill bo på orten). Problemet 
som vi ser med att många av Karlstads kommuns anställda inte själva har valt dem som 
arbetsgivare är att de då inte kan byta arbetsgivare om de är missnöjda med sin arbetssituation 
eller inte delar arbetsgivarens värdegrund. De kommer då med största sannolikhet tala illa om 
arbetsgivaren och på så sätt försämra arbetsgivarens varumärke.  
 
Denna uppsats hoppas vi kan verka som inspiration och väcka tankar hos Karlstads kommun 
och andra kommuners arbete med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. En kritik som skulle 
kunna riktas mot den är dock att vi inte valt att intervjuat några medarbetare på chef- och 
mellanchefsnivå vilket hade kunnat leda till en förståelse för om cheferna på de olika 
förvaltningarna har samma syn på Karlstads kommun som arbetsgivare som våra respondenter 
på kommunledningskontoret vill ge. Ett samband mellan de problemområden vi genom vår 
undersökning belyst och olika förvaltningar på Karlstads kommun skulle eventuellt kunna 
dras.  
 
Förslag till vidare forskning är det vi diskuterat i ovanstående stycke, alternativt en studie där 
skillnaden mellan employer branding i offentlig verksamhet skiljer sig från arbetet med det i 
privat verksamhet.  
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Bilaga 1. 
 
Hej! 
Vi är två studenter som går Personal- och Arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet och 
skriver vår kandidatuppsatts inom ämnet Employer Branding. Vi har intresserat oss av både 
den interna och den externa delen av Employer Branding. Det vill säga både hur en 
arbetsgivare attraherar, motiverar och behåller sina medarbetare. 
 
Vårt intresse att utföra denna undersökning hos er på karlstad kommun, kom självklart när ni 
tog hem fyra av sju priser i årets guldvargen. Det skulle vara intressant att se hur ni som 
prisbelönt koncern arbetar vardagligt med att vara ledande inom detta område. Genom en 
rekommendation för ert arbete av Lotta Wahlén, hoppas vi få kontakt med just er. 
 
 
Genom att intervjua några som är drivande i detta arbete, hoppas vi kunna ge svar på vilket 
sätt ni strategiskt arbetar med att stärka och lyfta fram ert varumärke som företag. Hur ni 
implementerat Employer Branding och använder det. Att sedan intervjua medarbetare för att 
undersöka om de upplever Karlstad kommun som en attraktiv arbetsgivare eller inte och hur 
de motiveras i sin anställning. 
 
De frågor som vi har för avsikt att diskutera kring i vår intervju är: 
* Vad är Employer Branding för dig? 
* Hur driver ansvariga det strategiska arbetet för att attrahera, motivera och behålla 
medarbetare? 
* Hur vill Karlstad kommun karaktäriseras genom sitt varumärke? 
 
Vi hoppas att ni har möjlighet att ta emot oss för dessa intervjuer. Vi har tänkt intervjua varje 
medarbetare en gång och har beräknat tidsåtgången till max en timme. Vi är flexibla när det 
gäller intervjutillfällena och vill anpassa oss efter dina möjligheter. 
Medela oss om en tid som passar, så återkommer vi. 
Vi hoppas att vi ses snart och Tack på förhand! 
Med Vänliga hälsningar 
David Jansson och Emelie Wahlén 
 
David: 
xxxxxxx@yahoo.com 07xxxxxxxx 
Emelie: 
xxxxxxx@hotmail.com 07xxxxxxxx 
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Bilaga 2. 
 

     Intervjuguide 1 

 

Bakgrund 

När började du arbeta här på Karlstad kommun? 

Har du haft samma tjänst hela den perioden? 

Vad har du för utbildning? 

När tog du examen? 

Hur ser dina tidigare arbetslivserfarenheter ut? 

 

Employer branding 

Vad innebär employer branding för dig? 

När introducerades begreppet för dig? 

Hur länge har ni aktivt arbetat med employer branding här på kd kommun? 

Vad var bakgrunden till att börja arbeta med EB? 

Vem var initiativtagare till att arbeta med EB? 

Hur ser målen för projektet ut? 

Hur många personer är aktivt inblandade att förankra EB i organisationen? 

Vilka olika roller har de inblandade? 

Hur ser du på medarbetarnas deltagande i EB-arbetet? (om svar blir: Viktigt. Hur?)  

Hur jobbar ni med intern EB? (gällande attrahera och behålla de anställda) 

Hur arbetar ni med introduktion för nyanställda? 

Finns det förmåner som de anställda får ta del av? 

Hur jobbar ni med extern EB? (attrahera och informera potentiella medarbetare) 

Vem ansvarar för rekrytering, utformningar av platsannonser o.s.v.? 

Deltar ni i arbetsmarknadsmässor? 

I så fall, vem representerar kommunen? 

Separeras dessa på något sätt? (organisatoriskt, eller på annat vis) 

Kan ni se något resultat av det externa arbetet (antal ansökningar, kvalité på ansökningar 
o.s.v.) ? 

 Görs det några externa undersökningar? (Vilka? rankinglistor etc.) 

Kan ni se något resultat av det interna arbetet (nöjdare medarbetare, mindre uppsägningar 
o.s.v.) ? 

- Vilka undersökningar görs för att kontrollera detta? 
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Än så länge, hur tycker du att arbetet har gått? 

Om du nu efter x antal månader/år skulle få börja om från början, berätta hur du då skulle gå 
tillväga? 

Vilka resultat tror du att ert arbete med EB kommer att ge i framtiden? 

 

Avrundning 

Finns det något du mer som du tror skulle vara intressant för oss? 

Har du några frågor angående vårt arbete? 

Är det ok att vi hör av oss om vi funderar på något? 

Tack för din tid! 
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Bilaga 3. 
 

     Intervjuguide 2 

 

Bakgrund: 

När började du arbeta här på Karlstad kommun? 

Har du haft samma tjänst hela den perioden 

Vad har du för utbildning? 

När tog du examen? 

Hur ser dina tidigare arbetslivserfarenheter ut? 

 

Attrahera, motivera och behålla: 

Hur ser du på Karlstads kommun som arbetsgivare? 

Vad gjorde att du attraherades till att söka arbete hos just karlstads kommun? (förmåner, 
arbetsuppgift, stor koncern etc) 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Vilka motivations faktorer anser du är de viktigaste? (lön, trivsel, förmåner, arbetstider) 

Vad tycker du att kommunen som arbetsgivare gör för att behålla dig som medarbetare? 

Det som du blev attraherad av att börja arbeta för kommunen, uppfylls de förväntningarna? 

 

Arbetsgivarvarumärke: 

Vad är ett arbetsgivarvarumärke för dig? (om vet ej – förklara begreppet) 

Vad tror/vet du är karlstads kommuns arbetsgivarvarumärke? 

Har du märkt av kommunens sätt att marknadsföra sig som arbetsgivare? 

Hur känner du för att vara en medarbetare inom karlstads kommun? (med samma värderingar) 

 

Avrundning: 

Finns det något du mer du tror skulle vara intressant för oss? 

Har du några frågor angående vårt arbete? 

Är det ok att vi hör av oss om vi funderar på något? 

 

Tack för din tid! 
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Bilaga 4. 
 

 

Koncernen Karlstads kommun 
Ledar- och Medarbetarundersökning 2010 
Totalrapport 
 

 
Metod (sid 3) 
 

• Undersökningen genomfördes dels som postal enkät dels som webbenkät riktad till samtliga 
tillsvidare anställda medarbetare inom koncernen Karlstads kommun. Undersökningen 
genomfördes mellan den 25 oktober – 14 november 2010.  De postala enkäterna distribuerades 
till Karlstad och delades ut på respektive arbetsplats. Webbenkäten skickades via e-post till 
medarbetare med tillgång till e-postadress i kommunen.’ 
 

• Svarsfrekvensen för Karlstad kommun är 92 procent. 
 

• Kontaktpersoner på Synovate: Christer Siwertz och Linda Erdös. 
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Svarsfrekvens i % redovisad per förvaltning och bolag (Sid 4): 

      2010       2008 

•  Barn- och ungdomsförvaltningen 91 %  (87 %) 

•   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 94 %  (92 %) 

•  Karlstads Hammarö gymnasieförvaltning 92 %  (84 %) 

•  Kultur- och fritidsförvaltningen 92 %  (96 %) 

•   Vård- och omsorgsförvaltningen 90 %  (86 %) 

•   Teknik- och fastighetsförvaltningen 95 %  (93 %) 

•  Stadsbyggnadsförvaltningen 94 %  (94 %) 

•  Karlstadsregionens räddningstjänstsförbund 92 %  (96 %) 

•  Miljöförvaltningen 100 %  (100 %) 

•  Mariebergsskogen AB 100 %  (100 %) 

•  Karlstads Bostads AB 93 %  (95 %) 

•  Karlstad Energi AB 95 %  (93 %) 

•  Karlstad Elnät AB 100 %  (100 %) 

•  Kommunledningskontoret 98 %  (98 %) 

•  FD/VD 100 %  (100 %) 

•  Koncernen Karlstads kommun 92 %  (88 %) 
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Frågeområden Koncernen Karlstads kommun (Sid 7.): 

• Hur en organisation lyckas med sin uppgift är beroende av en rad faktorer inom 
organisationen. Det finns framförallt fem viktiga områden som belyses; Arbetsorganisation, 
Ledarskap, Organisationsklimat, Brukarorientering och Handlingskraft.   

• En väl fungerande organisation ger medarbetarna rätt förutsättningar för att de skall kunna 
utföra sitt arbete effektivt. Det handlar om tydligheten i organisationen med avseende på mål, 
information och arbetssätt  - Arbetsorganisation. En viktig del i stödet är Ledarskapet. 
Cheferna har ansvar för och stor inverkan på de förutsättningar som ges till medarbetarna.  

• Grunden för en lärande organisation är ett öppet klimat som främjar samarbete och internt 
lärande. Ett bra organisationsklimat återspeglar sig även i medarbetarnas förhållningssätt 
gentemot brukarna. I det här fallet handlar det bland annat om att ta intryck av brukarna och 
agera utifrån detta. Hur väl man lyckas med detta återfinns inom dimensionen 
Brukarorientering.  

• Slutligen avgörs en organisations utveckling av varje enskild medarbetares handlingskraft. Om 
medarbetarna har kompetens för sina arbetsuppgifter, har möjlighet till den 
kompetensutveckling de behöver, känner sig delaktiga, tar ansvar och är motiverade 
kännetecknas organisationen av Handlingskraft. 

• Även frågor kring negativ stress finns med för att ha kontroll på att stressnivåerna hålls på en 
hanterbar nivå inom organisationen. 

 
 
Mätmodell Koncernen Karlstads kommun (Sid 8.): 
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Sammanfattning, Koncernen Karlstads kommun (Sid 10.):+  

 
 
Medarbetarindex och trivsel (Sid 15.): 

• Medarbetarindex  
- Förutom övriga resultat har Synovate även tagit fram ett sammanfattande mått, ett så 

kallat Medarbetarindex. Det är ett genomsnitt av andelen nöjda, d v s de som svarat 
fyra eller fem på en femgradig instämmandeskala inom de centrala frågeområdena; 
Arbetsorganisation, Personlig Arbetssituation, Stress Organisationsklimat, Samarbete 
och lärande, Handlingskraft och Ledarskap. Delindex har tagits fram inom vart och ett 
av frågeområdena. 

- Medarbetarindex för Koncernen Karlstads kommun har förbättrats med en 
procentenhet till 67. Det är ett index som är högre än Synovate Bench som ligger på 
ca 62. 

• Trivs med arbete och arbetssituation 
- Medarbetarskapet mäts också med en sammanfattande fråga. I en fråga av detta slag 

väger varje medarbetare främst det som för henne eller honom är viktigt i 
medarbetarskapet. Av detta skäl kan resultatet på frågan skilja sig från 
Medarbetarindex, där alla frågor som ställts i formuläret får väga lika tungt. 

- För Koncernen Karlstads kommun ligger den personliga sammanfattande 
bedömningen betydligt högre än  medarbetarindex och Synovate Bench. 
Sammanfattningsvis är 75  procent av medarbetarna nöjda med sin arbetssituation. 
Detta är en procentenhet lägre jämfört med 2008 års resultat. 

 
 


