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Förord 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka Ingrid Lunström och Katarina Häggström på Vännäs kommun. De har 
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genomföra denna studie på effektivt sätt. Vi vill även tacka de informanter som tagit sig tid att delta i 

studien och som har delat med sig av sina tankar och upplevelser. Ett sista tack går till vår handledare 

Johan Örestig som givit oss stöd och delat med sig av värdefulla synpunkter, vilket vi har haft stor nytta 

utav.  
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Sammanfattning 

Det råder olika villkor i den privata och offentliga sektorn gällande geografisk bundenhet, konkurrans 

och förutsättningar för att styra verksamheterna. Det som däremot är gemensamt för de båda sektorerna 

är konkurrensen om  medarbetare. Vännäs kommun befinner sig i en inledande fas i arbetet med 

begreppet attraktiv arbetsgivare, även kallat Employer Branding. Uppdraget har varit att undersöka 

vilka positiva aspekter som upplevs med att arbeta för Vännäs kommun, som medarbetare med 

varierande anställningstid och ålder upplever samt hur kommunen kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke 

genom att betona dessa aspekter. I resultatet framkom att positiva aspekter med Vännäs kommun som 

arbetsgivare är närhet, framåtanda, utveckling och ansvar, gemenskap och välmående samt 

organisationen i sin helhet. Från dessa kategorier har följande tema utarbetats; I Vännäs kommun råder 

en kontinuerlig strävan efter utveckling både för organisationen och medarbetarna. 

Organisationskulturen är välkomnande där gemenskap och välmående står i fokus. Den lilla 

kommunens fördel är det övergripande koncerntänket med närhet till beslut och möjlighet till 

påverkan. Detta illustrerar vad som kännetecknar Vännäs kommun som arbetsgivare. För att specifikt 

attrahera yngre arbetskraft visar resultatet att följande faktorer är viktiga för yngre medarbetare i 

organisationen; innovation, känna sig behövd och värdefull, en bra arbetsmiljö och arbetskultur, 

gemenskap på arbetsplatsen och att bli betrodd med ansvar. Det som mest frekvent uttrycktes från den 

yngre informantgruppen var vikten av utveckling genom arbetet. Denna fallstudie kan vara användbar 

för organisationer med liknande förutsättningar som Vännäs kommun i arbetet med employer branding. 

Fallstudien bidrar även med en ökad förståelse för vad som attrahetar medarbetare till en offentlig 

organisation. 

 

Nyckelord:  Employer attractiveness, employer branding, employer value proposition, psykological 
contract, recruiting, value proposition 
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Inledning 
Det finns ett flertal problemområden som mindre kommuner i Sverige står inför idag för kunna 

attrahera potentiella arbetstagare. Aldrig tidigare har arbetskraften i Sverige varit lika välutbildad. 

Närmare bestämt har 26 procent av dagens svenska befolkning en eftergymnasial utbildning vilket kan 

jämföras med 11 procent år 1990 (SCB, 2014). Ändå råder det generellt brist på arbetskraft inom 

exempelvis vård, skola och omsorg (Arbetet, 2016). Vidare har medelåldern i Sverige stigit från 37,1 år 

1968 till 41,2 år 2015. Andelen 65 år och äldre har under samma period ökat från 13,4 procent till 19,8 

procent (SCB, 2015). Detta innebär att inom sektorn vård och omsorg kommer behovet av arbetskraft 

att öka ännu mer. Tabellen nedan illustrerar den förväntade bristen på olika utbildningsgrupper fram 

till 2035. Kommunerna runt om i Sverige ansvarar för en stor del av den samhällsservice där dessa 

yrkesområden ingår. Att lösa kompetens- och personalbehovet i kommunerna kommer att bli en tuff 

utmaning.  

 

 
Figur 1. Utbildningsgrupper inom vilka det väntas bli störst brist på utbildade 2035  Källa: 

Prognosinstitutet, SCB  

 

Konkurrensen är i dagsläget hög mellan arbetsgivare när det gäller förmågan att locka till sig den rätta 

och efterfrågade arbetskraften. Den offentliga och privata sektorn konkurrerar med varandra om 

arbetstagarna, vilket kan ses som problematiskt, speciellt för den offentliga sektorn. En undersökning 

från Vision med 1300 svarande studenter visar att endast 13 procent av studenterna associerar den 

offentliga sektorn med intressanta arbetsuppgifter. Av de unga som redan var yrkesverksamma inom 

sektorn var motsvarande siffra 37 procent (Motivation, 2014). Samma studie visar att endast 4 procent 

av studenterna trodde att de kunde få en bra lön i offentlig sektor. Av de som redan var yrkesverksamma 

i sektorn var motsvarande siffra 8 procent. Studien visar även att både intressanta arbetsuppgifter och 

bra arbetskamrater anses viktigare än lön för de svarande studenterna i val av yrke (Ibid).  

 

Vännäs kommun står inför att lösa den beskrivna problembilden med att attrahera medarbetare. Vännäs 

kommun är befolkningsmässigt den fjärde största kommunen i länet med 8599 invånare, men till ytan 

den minsta kommunen. Organisationen är den största arbetsgivaren i kommunen med 1036 

tillsvidareanställda och 110 medarbetare med tidsbegränsad anställning. De största näringsgrenarna 

som kommunen är verksam inom är; tillverkning och utvinning, byggverksamhet, transport, utbildning 

och omsorg. Vännäs kommun samarbetar idag med sex andra kommuner för att främja näringsliv och 

tillväxt i regionen. Dessa kommuner är Bjurholm, Nordmaling, Umeå, Robertsfors, Vindeln, 

Örnsköldsvik och Vännäs. Tillsammans tillhör de Umeåregionen som sedan år 1993 har ett formaliserat 

samarbete. Under år 2016 beslutades att Umeåregionen ska börja arbeta med Employer Branding för 

att bli en mer attraktiv region. Kommunerna strävar efter att attrahera kvalificerade medarbetare till 
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organisationerna. Vännäs kommun vill genom Employer Branding kompetensförsäkra sin organisation 

och attrahera den nya generationen av medarbetare.  

 

Employer branding är ett sätt för organisationer att sticka ut på arbetsmarknaden, skapa ett bra 

arbetsgivarvarumärke för organisationen och attrahera samt behålla kvalificerade medarbetare.  

 

“So can employer branding in one organisation make that organisation more successful than its 

competitors? I passionately believe the answer is ‘yes’, but only if an organisation starts with the 

right definition of employer branding and aligns its organisation for success from the top.” 

(Barrow et al. 2007, s. 6). 

 

Citatet illustrerar hur en organisation kan påbörja processen med att bli en attraktiv arbetsgivare.  

Vännäs kommun befinner sig i en inledande fas i arbetet med employer branding. För att kunna utveckla 

kommunens arbetsgivarvarumärke är första steget i deras process att genomföra en nulägesanalys. 

Detta genom att chefer och medarbetare med varierande ålder samt anställningstid ska definiera vilka 

positiva aspekter som de upplever med att arbeta för Vännäs kommun, för att bygga en grund att stå på 

i utvecklingen av sitt arbetsgivarvarumärke.  

 

För att lösa problematiken med att attrahera, behålla och rekrytera medarbetare behöver organisationen 

vara medveten om att employer branding är en pedagogisk process. Det sker ett lärande på 

organisatiorisk nivå genom att verksamheten fångar upp vad medarbetarna sitter inne med för kunskap 

och uppfattningar som de sedan kan använda i arbetet med employer branding. Det är även viktigt att 

kommunikation genom organisationens marknadsföring är pedagogiskt presenterat för att fånga 

intresse och förståelse hos viktiga målgrupper.  

 

Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka positiva aspekter av att arbeta för Vännäs kommun, 

som medarbetare med varierande anställningstid och ålder upplever samt hur kommunen kan stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke genom att betona dessa aspekter.   

 

Frågeställningar:  
 Vilka positiva aspekter med att arbeta inom Vännäs kommun lyfter medarbetare fram som kan 

relateras till begreppet ”attraktiv arbetsgivare”? 

 Hur kan Vännäs Kommun utveckla sitt varumärke så att de attraherar nya medarbetare? 

 

 

 

Teorigenomgång 

Nedan kommer en genomgång av  forskning gällanade employer brandings uppkomst, employer 

branding som vetenskapligt begrepp, kommunicera sitt varumärke, employer value proposition, Ipi-

analys, EVP ”best practis”, psykologiska kontraktet samt nya generationens attityder och 

dragningskraft.  

 

Employer brandings uppkomst  
Employer branding har sedan ett decenium tillbaka blivit ett viktigt verktyg för de som arbetar inom 

HR. Marknadsföring har traditionellt sett handlat om att marknadsföra produkter till kunder och 

organisationer i stort. Employer branding tillämpar vetenskapen om marknadsföring i HR-arbetet 

genom att fokusera på nuvarande och potentiella medarbetare som tillgång och målgrupp (Edwards, 

2009). På en global arbetsmarknad där många branscher och organisationer konkurrerar om 

kvalificerad personal är varumärket och organisationens rykte en avgörande faktorer för att locka de 

bästa medarbetarna (Cappelli, 2001). Eftersom att arbetsmarknaden är global ökar en individs 
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valmöjligheter till olika karriärsvägar. På grund av att människor har fler alternativ, tänker de mer på 

möjligheterna i livet och detta ökar i sin tur sannolikheten för missnöje om de känner sig fast på den 

arbetsplats där de inte kan utvecklas (Parment och Dyhre, 2009). I en turbulent miljö blir 

humankapitalet en viktig faktor för att en organisation ska kunna vara konkurrenskraftig, innovativ 

samt för att driva utvecklingen framåt (Hochgatterer och Ehrenstorfer, 2013) Att attrahera och behålla 

kvalificerade medarbetare medför även att regionen, där organisationen finns placerad geografiskt, 

gynnas. Med ny och viktig kompetens utvecklas nya innovativa produkter samt tjänster som även 

påverkar arbetsmiljön positivt (ibid.). Employer branding aplicceras ofta på organisationer där hård 

konkurrens och globalisering påverkar organisationen. Offentliga organisationer är inte i samma 

konkurrenssituation som den privata sektorn, men även de konkurrerar om att attrahera och behålla 

medarbetare. Den offentliga sektorn har dock inte samma möjlighet att erbjuda ekonomiska förmåner i 

samma utsträckning som den privata sektorn. Employer branding har växt fram inom den offentliga 

sektorn för att kunna marknadsföra andra förmåner, som ett sätt att differentiera sig på 

arbetsmarknaden (Parment och Dyhre, 2009).  

 

Employer Branding lämpade sig väl för HR-personal i dess strävan efter strategiskt inflytande och 

trovärdighet på arbetsmarknaden. Detta för att Employer Branding har ett spåkbruk och strategier som 

anammar teorier kring marknadsföring och organisationers varumärken. Dessutom överrensstämmer 

samt återspeglar Employer Branding en viss kontinuitet med andra kända HR-strategier, som 

exempelvis kulturförändring (Barrow et al. 2007). Under den senaste tiden har organisationer i högre 

utsträckning börjat fokusera på att arbeta med sina varumärken. Det har även skett en markant 

förändring i hur mycket mer organisationer engagerar sig för att ta ett socialt ansvar, CSR, för sina 

intressenter, anställda samt investerare (Barrow et al. 2007). CSR står för Corporate Social 

Responsibility och innebär att verksamheter frivilligt arbetar med att integrera miljömässiga och sociala 

hänsynstaganden i organisationerna.  Arbetet med rekryteringsprocessen är då av stor vikt när den 

lägger grunden för medarbetarnas tillfredsställelse på arbetsplatsen och deras identifikation med 

arbetsplatsens mål samt värderingar. Därav anses rekryteringsprocessen som en viktig faktor i strävan 

mot en engagerad arbetskraft, men även viktig ur ett varumärkesperspektiv (Ibid). 

 

Employer branding som vetenskapligt begrepp 
Vad är då Employer branding (hädanefter EB)? Det finns inte en förklaring till begreppet utan forskning 

har ägt rum inom olika vetenskapliga områden som alla knyter an till EB. Dessa vetenskapliga områden 

är HR, management, marknadsföring och organisatoriskt beteende. 

 

“To an increasing extent, talent, values, culture, brands and other immaterial factors play a key role 

in creating competitiveness” (Parment, 2012, s. 13) Som citatet illustrerar behöver organisationer bygga 

ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att skapa effektiva strategier och tekniker för att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt personal (Dyhres, 2013). Detta kommer vara utgångspunkten för denna 

uppsats.  

 

EB är inget tidsbegränsat projekt eller specifikt program. Det är en levande och pågående process i 

affärslivet. Det handlar om att förstå vad som engagerar människor. Att vara tydlig med vad en 

organisation kan erbjuda en individ och då även vad den inte kan erbjuda. Detta för att öka 

sannolikheten för att rekrytera och behålla rätt personer inom organisationen (Dhyre och Parment, 

2009). 

 

Kommunicera arbetsgivarvarumärket 
En viktig aspekt av EB är att differentiera sig på arbetsmarknaden för att vara konkurrenskraftig mot 

andra organisationer (Edwards, 2009). Morocko och Uncles (2008) understryker också att när en 

organisation ska stärka sitt arbetsgivarvarumärke behöver organisationen arbeta med två viktiga 

element; attraktionskraft och träffsäkerhet. Attraktionskraft knyter an till fältet marknadsföring. Där 

menar Morocko och Uncles (2009) att organisationer behöver arbeta med medvetenhet, differentiering 

och relevans. För att en framtida arbetstagare ska överväga att ta anställning hos en arbetsgivare 
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behöver hen först och främst vara medveten om att organisationen existerar. Organisationen behöver 

även differentiera sig på arbetsmarknaden, vilket innebär att det för arbetstagaren ska vara tydligt vilka 

unika fördelar och element som en organisation erbjuder. De befintliga fördelarna med den specifika 

organisationen ska även vara riktad och relevanta för den målgrupp som verksamheten vill attrahera. 

Med träffsäkerhet menas att organisationens arbetsgivarvarumärke behöver överensstämma med 

medarbetarens upplevelser av den befintliga organisationskulturen och värderingar som finns inom 

organisationen. Det är här viktigt för organisationen att inte bryta det psykologiska kontraktet (se rubrik 

Psykologiska kontraktet) som har skapats mellan arbetsgivare och arbetstagare (Morocko och Uncles 

2008).          

 

Swystun (2007) skriver att “a brand is a mixture of attributes, tangible and intangible, symbolized in 

a trademark, which if managed properly, creates value and influence” (p. 14). När en arbetsgivare 

undersöker hur en medarbetare upplever organisationen och använder undersökningens resultatet som 

utgångspunkt i marknadsföringen för deras arbetsgivarvarumärke, kan värde och inflytande på 

arbetsmarknaden skapas och stärkas (Edwards, 2009). En annan studie som genomfördes av Turban 

och Greening (1996) visar på att organisationer som arbetar med och kommunicerar att de tar ett socialt 

ansvars ökar organisationens attraktivitet hos potentiella medarbetare. Med socialt ansvar menar 

författarna att organisationen arbetar med gemenskap och relationerna till medarbetarna, miljöpolitik, 

produktkvalitet och behandling av minoritetsgrupper (ibid).  

 

Employer value proposition  
Enligt Dhyre och Parment (2009) har alla arbetsgivare ett arbetsgivarvarumärke, oavsett om de aktivt 

strävar efter att påverka det eller inte genom EB. Detta på grund av att det alltid finns uppfattningar från 

medarbetare gällande hur organisationen är som arbetsgivare. Om arbetsgivaren aktivt arbetar med sitt 

arbetsgivarvarumärke brukar utarbetandet av organisationens employer value proposition, hädanhefter 

EVP, vara ett hjälpande steg i den processen. EVP, som även kallas medarbetarlöftet, går att jämföra 

med en organisations kundlöfte. Ett kundlöfte är strategiska avvägningar mellan hur ledningen vill att 

organisation ska uppfattas, vad kunderna önskar och förväntar sig samt vad andra konkurrenter gör. 

Detta för att öka intäkterna genom att uppnå lojalitet och kundnöjdhet. I likhethet med kundlöftet ska 

medarbetarlöftet (EVP) besvara frågan varför den eftertraktade arbetskraften ska välja samt vilja arbeta 

för den specifika organisationen. Ett EVP är unika uppfattningar, associationer och erbjudanden som 

en arbetsgivare önskar bli associerad med av externa intressenter samt är sanningsenligt för befintliga 

medarbetare inom organisationen (Dhyre och Parmanet 2013).  

 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver ett sätt att arbetet med EB som kan delas in i tre steg för att kunna 

differentiera sig på arbetsmarknaden, där EVP är en del av processen. Steg ett handlar om att 

organisationen ska utarbeta sitt EVP genom att komma fram till vilket specifikt värde som 

organisationen kan erbjuda sina anställda och som sedan ska avspeglas i arbetsgivarvarumärket. Det är 

även viktigt i detta steg att EVP överensstämmer med den affärsstrategi som organisationen har 

(Edward och Lawler, 2005). På så sätt kommer organisationen attrahera och behålla medarbetare som 

presterar bra utefter de strategier, mål och metoder organisationen har (Ibid). Steg två går ut på att 

externt marknadsföra organisationens EVP för att locka utomstående intressenter (Backhous och Tikoo, 

2004). I det tredje och sista steget i processen med EB ska organisationen marknadsföra 

organisationens EVP internt. Syftet med den interna marknadsföringen är att utveckla arbetskraft som 

är engagerade att uppnå organisationens mål samt är hängivna till de värderingar som organisationen 

etablerat (Ibid).  

 

IPI-Analys (Identitet, profil, image) 

Denna analysmetod, som ska hjälpa organisationer att komma fram till sin EVP, grundar sig i 

marknadsföringsteori. Utifrån denna analysmetod ska en organisation undersöka vad de har för 

identitet, profil och image (Dyhre och Parment 2013). Identitet, profil och image-modellen har 

utarbetats av Dyhre och Parment (2009) för att organisationer ska kunna utvärdera upplevelserna av 

organisationen som bildar organisationens EVP.   
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Identitet svarar på frågor som; Vilka är vi? Vilka är det gemensamma nämnarna för organisationens 

värderingar? Hur uppfattar medarbetarna organisationen? Identiteten grundar sig på medarbetarnas 

uppfattningar om organisationen. Det är viktigt att analysera alla grupper av medarbetare då det kan 

finnas olika uppfattningar beroende på tjänst, anställningstid och ålder (Dyhre och Parment 2013). 

 

Profil svarar på frågan; Hur vill vi uppfattas som arbetsgivare? I detta steg intervjuas ledningen om hur 

de vill att organisationen ska uppfattas nu och i framtiden. Denna uppfattning brukar oftast förankras i 

vision och mål (Dyhre och Parment 2013). 

 

Image svarar på frågan; Hur uppfattas vi som arbetsgivare av omvärlden? Här är det viktigt att ta reda 

på hur framtida medarbetare, viktiga målgrupper och studenter uppfattar organisationen. När en 

organisation inte kommunicerar sin image brukar uppfattningar om organisationen oftast grunda sig 

på rykten istället, vilket kan innebära en negativ bild för arbetsgivare (Dyhre och Parment 2013). 

 

EVP “Best practice” 
Brockbank och Ulrich (2007) har studerat vad den mest tillfredsställande EVP bör innehålla. De kom 

fram till sju punkter; vision, möjligheter, incitament, inverkan, gemenskap, kommunikation, 

flexibilitet.  

 Vision betyder att organisationen har en tydlig bild av hur föregaget ska arbeta i framtiden som 

engagerar och skapar stolthet hos medarbetarna.  

 Möjligheter knyter an till att alla medarbetare har möjlighet att utvecklas både professionellt 

och personligt. Medarbetarna ska även kunna utveckla sin kompetens och färdigheter för att 

förbättra sin anställningsbarhet. 

 Incitament betyder att medarbetare i organisationen ska ha rättvis lön och förmåner. 

 Inverkan handlar om att arbetet i sig är meningsskapande och gör skillnad för andra i och 

utanför organisationen. 

 Gemenskap innebär att få arbeta i ett team där medarbetare bryr sig om varandra. 

 Kommunikation betyder att det sker en två-vägs kommunikation där alla i organisationen får 

information om vad som händer i organisationen.  

 Flexibilitet betyder att organisationen och medarbetarna har möjlighet anpassa sig till olika 

situationer. Detta kan innebära felexibla arbetstider, arbetsuppgifter och policys.  

 

Psykologiska kontrakt  

Lawler (2005) menar att det blivit allt viktigare med tiden hur organisationer behandlar sin arbetskraft. 

De menar att det nu är av ännu större vikt att bygga upp en relation mellan arbetsgivare och arbetstagare 

som gynnar bägge parter.  

 

            

  

    
  

  

  

  

  
  
  

F igur   1 :   IPI - modellen   

        

  
  
  

Existerande   EVP   

Identitet   Profil   

Image   
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“We have entered a new era in the relationship between organizations and their employees. The old 

loyalty relationship has disappeared and needs to be replaced by a new one which reflects the realities 

of today’s very competitive global business environment. In this new era, people can be the primary 

source of a company’s competitive advantage in most businesses. How people are treated, therefore, 

increasingly determines whether a company will prosper and survive“ (Lawler, 2005, s. 10).  

 

Offentliga sektorn är inte lika påverkad av globaliseringen, men för att vara träffsäker behöver dessa 

organisationer enligt Morocko och Uncles (2008) arbeta med att inte bryta det psykologiska kontrakt 

som skapas mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det psykologiska kontraktet är en subjektiv upplevelse 

av löften, åtaganden och förväntningar som uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare (Aronsson, 

2012). Rousseau (1990) genomförde en studie på 244 MBA-studenter som efter examen hade accepterat 

ett jobberbjudande. Två typer av förpliktelser uppstod mellan arbetsgivare och arbetstagar; 

transaktionella och relationella element i psykologiska kontraktet. I det transaktionella elementet sker 

förväntningar och överenskommelser kring lön och att kunna avancera i organisationen i utbyte mot 

hårt arbete. I det relationella elementet uppstod förväntningar och överenskommelser gällande 

förtroende för organisationen och dess förmåga att agera rättvist i utbyte mot anställningstrygghet och 

lojalitet (ibid). Senare lade Martin och Hetrick (2006) till ytterligare ett element; ideologiska elementet. 

I det ideologiska elementet strävar arbetstagaren att arbeta mot att göra större nytta än att bara uppnå 

självuppfyllese. Det gäller då för arbetsgivaren att handla och agera efter de principer eller värderingar 

som arbetstagaren kan stå för. Ett tydligt exempel på detta är ideologiska organisationer som lockar 

volontärer genom att marknadsföra att volontärernas insats bidrar till ett bättre samhälle (Martin och 

Hetrick 2006).  

 

 
Figur 2. Psykologiska kontraktet 

 

Skapandet av det psykologiska kontraktet börjar redan under rekryteringsprocessen (Rousseau, 2001). 

I denna process får den potentiella arbetstagaren en uppfattning av organisationen och vad 

organisationen har att erbjuda. Det kan handla om exempelvis lön, förmåner samt om organisationen 

agerar rättvist och utefter arbetstagarens egna värderingar (Aggarwal och Bhargava, 2009). Cable et al. 

(2001) argumenterar för att organisationer har en tendens att betona önskvärda och positiva värden för 

organisationen i till exempel annonser och informationsblad. Denna information kan skapa höga eller 

orealistiska förväntningar hos potentiella medarbetare. Organisationen måste sedan försöka nå upp till 

dessa förväntningar och löper då en risk att bryta det psykologiska kontraktet om inte förväntningarna 

införlivas. När det psykologiska kontraktet upprätthålls av båda parter visar studier på att det stärker 

anställningsförhållandena (Aggarwal och Bhargava, 2009). Positiva effekter av att upprättahålla det 

psykologiska kontraktet är trivsel på arbetsplatsen, innovation, organisatoriskt engagemang och bättre 

prestationer (Aggarwal och Bhargava, 2009). Otillfredsställda förväntningar eller ett brutet psykologiskt 

kontrakt kan däremot innebära sämre prestationer (Robinson, 1996), intentioner att avbryta sin 

anställning (Lester och Kickul, 2001) och oengagemang (Aggarwal och Bhargava, 2009). 

 

Psykologiska 
kontraktet

Transkationella 
elementet

Relationella elementet Ideologiska elementet
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Nya generationers attityder och dragningskraft 
Enligt Dhyre och Parment (2013) finner den yngre generationen upp till 29 år, att goda 

karriärmöjligheter samt möjligheten att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv som attraktivt. 

Med balans menas möjligheten att lämna arbetsplatsen under arbetstid, möjligheten till flexibla 

arbetstider och att kunna koppla bort arbetet när medarbetaren lämnar arbetet för dagen. En studie av 

Cogin (2012) visar att den enskilt största motivatorn för den yngre generationen är flexibilitet i 

arbetslivet. Vidare skriver Dhyre och Parment (2013) att det är viktigt för den yngre generationen att 

känna social gemenskap. Med det menas att det ska finnas möjlighet att umgås med sina kollegor och 

att samvaro samt samarbete uppmuntras av chefer och ledning.  

 

Den yngre generation lägger även stor vikt på personlig utveckling. Den personliga utvecklingen kan 

bestå av utbildning, möjlighet till att klättra i karriären, arbeta med varierande arbetsuppgifter, eget 

ansvar över arbetsuppgifter, nya utmaningar som utvecklar och ökar deras kompetenser samt 

färdigheter (Martin och Hetrick 2006). När utvecklingsmöjligheterna stagnerar tenderar denna 

generation att vilja byta arbetsgivare (ibid). I kombination med personlig utveckling vill den yngre 

generationen få feedback och känna sig sedda (Dyhre och Parment, 2013). Det är viktigt att den feedback 

som en medarbetare får inte bara uttrycks under medarbetarsamtalen utan även i det dagliga arbetet 

(Ibid). Enligt en studie gjord av Poolia slutar 8 av 10 medarbetare då chefen inte lyssnar eller är 

tillräckligt coachande. Därför är det viktigt att en ledare är tydlig i sin kommunikation, är närvarande 

och litar på sina medarbetare att de klarar av att ta ansvar över projekt och arbetsuppgifter (Dyhre och 

Parment, 2013).  

 

Metod 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka positiva aspekter av att arbeta för Vännäs kommun, 

som medarbetare med varierande anställningstid och ålder upplever samt hur kommunen kan stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke genom att betona dessa aspekter. Av den anledningen valde vi att genomföra 

en kvalitativ fallstudie i form av semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer lämpar sig väl när denna 

fallstudie går ut på att undersöka individers egna uppelevser. Intervjuformen bygger på att ställa öppna 

frågor utifrån syfte och frågeställningar för att ge informanterna möjlighet att uttrycka sig fritt om ämnet 

(Bryman, 2011). I och med att vi vill få fram informanternas upplevelser ville vi inte styra dem med 

redan bestämda svarsalternativ, vilket hade varit svårt att undvika vid till exempel en 

enkätundersökning. Semi-strukturerade intervjuer gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor eller be 

om förtydligande svar vid behov (Ibid). 

 

Bryman (2011) skriver att; “den grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat och 

ingående studium av ett enda fall”  (s. 73). Fallet kan utgöra en person, en organisation, en plats eller 

en händelse. För denna uppsats undersöktes Vännäs kommun, vilket utgör ett unikt fall. Bryman (2011) 

menar att skillnaden mellan en fallstudie i jämförelse med andra forskningsmetoder är att fallstudien 

undersöker den unika situationen med ett specifikt fall. Då vi i denna fallstudie utarbetat  identiteten, 

från IPI-analysen, för Vännäs kommun är det ett studium av ett enda fall. 

 

Litteratursökningen 
I första skedet av denna fallstudie genomfördes en litteratursökning där vetenskapliga artiklar, böcker, 

där populärvetenskapliga artiklar ingått samt statistik från Statistiska centralbyrån. För att hitta 

lämpliga artiklar har vi använt sökmotorerna Google Scholar, Umeå Universitetsbiblioteks söksida, 

Psykinfo, Business Source Permier och Web of Sience. De sökord som har använts är; employer 

attractiveness, employer branding, recruiting, psykological contract, employer value proposition och 

value proposition.  
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Urval och datainsamling 
I denna fallstudie har medarbetare och chefer i Vännäs kommun valts ut för att svara på frågor kring 

hur Vännäs kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Informanterna har utsetts från hela 

organisationen för att få en bättre helhetsbild av Vännäs kommun. 5 av 10 informanter har begränsats 

till kriterinerna; max 2 års erfarenhet av Vännäs kommun som arbetsgivare samt uppnår en ålder på 

max 30 år. Anledningen till detta var för att Vännäs kommun uttryckt svårigheter i att rekrytera yngre 

medarbetare och vill få reda på vad som har lockat de yngre medarbetarna till dem. Anledningen till att 

begränsa anställningstiden för den yngre informantgruppen var för att informanterna lättare skulle 

minnas sina första intryck av Vännäs kommun som arbetsgivare. Dessa fem informanter som deltog i 

intervjuerna var inom ålderspannet 25-31 år, vilket vi ansåg acceptabelt utifrån våra ställda kriterier. De 

resterande fem informanterna var äldre än 30 år, med varierande anställningtid.  Anledningen till att 

intervjua fem informanter som var över trettio år med längre anställningstid var för att kunna få ett 

större spann över hela organisationen. Detta för att informanterna bättre skulle kunna respresentera 

Vännäs kommun som organisation. Det är enligt Dyrhe och Parment (2013) viktigt när en organisation 

arbetar med sitt EVP att bilden av organisationen blir sanningsenligt över hela organisationen, vilket 

gör det nödvändigt med ett bredd urval. Kontakten med informanterna har skett via vår uppdragsgivare 

på Vännäs kommun. Detta för att underlätta arbetet med att komma i kontakt med samt kunna intervjua 

informanter från hela organisationen. Ett sådant urval kan enligt Bryman (2011) kallas 

bekvämlighetsurval. 

 

Eftersom syftet med denna fallstudie handlade om att få fram informanternas upplevelser av Vännäs 

kommun som arbetsgivare valde vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) 

är semi-strukturerade intervjuer lämplig att genomföra när tyngdpunkten ligger i hur informanterna 

uppfattar och tolkar de frågor som ställs vilket är av vikt för denna fallstudie. Intervjuguiden (Se bilaga 

1) utgick från de två frågeställningar som vi ställt för att svara på syftet. Frågeställningarna knyter an till 

till den IPI-analys som används för att ta fram en organisations EVP (Dhyre och Parment, 2013). Vidare 

har frågorna i intervjuguiden baserats på en tidigare fallstudie som genomförts, där en offentlig 

organisations EVP utarbetades (Liljeqvist och Skoglund, 2014).  

 

Databearbetning och analytiskt tillvägagångssätt 
Vi har valt innehållanalys för att analysera empirin i denna fallstudie. Bryman (2011) skriver att en 

innehållsanalys utgår ifrån att hitta bakomliggande teman i en text. Processen går ut på att identifiera, 

koda samt kategorisera mönster i det empiriska materialet (Patton, 1990). Det är viktigt vid kodning och 

kategorisering att inte bara söka efter det manifesta innehåll utan även utforska “det som ligger under 

ytan”, alltså textens latenta innehåll. Kategorierna ska fånga upp det centrala budskapen i det empiriska 

materialet (Bryman, 2011). Tillvägagångssättet av en innehållsanalys kan se ut på olika sätt, men vi har 

valt att utgå ifrån en variant av Graneheim och Lundman (2004). För att få en känsla för helheten har 

vi läst igenom transkriberingarna ett flertal gånger. Vi har sedan urskiljt delar av texten som vi ansett 

innehållit relevant information för vårt syfte och frågeställningar, som har blivit de  meningsbärande 

enheterna. De meningsbärande enheterna har sedan kodats och grupperats in i olika kategorier. Det 

blev totalt fem stycken kategorier där koder som hade liknande innehåll placerades. De valda 

kategorierna ska representera det centrala innehållet av det empiriska materialet. Slutligen framställdes 

ett tema som grundade sig på de utarbetade kategorierna. Temat blev därmed definitionen av Vännäs 

kommun som en attraktiv arbetsgivare. Nedan illustreras den tabell som arbetats fram i analysen av den 

empiriska datan.  
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Tema 

I Vännäs kommun råder en kontinuerlig strävan efter utveckling både för organisationen och 

medarbetarna. Organisationskulturen är välkomnande där gemenskap och välmående står i fokus. 

Den lilla kommunens fördel är det övergripande koncerntänket med närhet till beslut och möjlighet 

till påverkan.  

 

Kategorier Närhet Utveckling 

och ansvar 

Gemenskap och 

välmående 

Framåtanda Organisationen 

som helhet 

Koder Personligt 

Överblick- 

barhet 

Närhet 

Snabba beslut 

Närhet till 

beslut 

Korta beslutsvägar 

Praktiskt 

Händelserikt 

Får tycka till 

Mandat 

Tillit 

Delaktighet 

Får ansvar 

Växa i rollen 

Utvecklande 

Utvecklings- 

möjligheter 

Ta ansvar 

Påverka beslut 

Ansvarsfullt 

Tar vara på 

kompetens 

Kunkspasutbyte 

Arbeta brett 

Bra introduktion 

Varierande 

Tydlig kravbild 

Mån om personalen 

Trygg AG 

Trevligt 

Positiv inställning 

Personlig stämning 

Bra samhällsservice 

Positiv stämning 

Gemenskap 

Sitta tillsammans 

Satsar på personalen 

Varmt klimat 

Bryr sig 

Ser personal som 

resurs 

Alla känner alla 

Glatt bemötande 

Välkomnande 

Grupp- 

sammanhållning 

Hjälpsam 

Meningsskapande 

 

Målinriktat 

Kreativt 

Framåtanda 

Positiv strävan 

Tänker på 

arbetsgivar- 

varumärket 

Tänker långsiktigt 

Testar nytt 

Innovativt 

Ordnat 

Lyhört 

Koncerntänk 

Utvecklade rutiner 

Samverkan 

Stabilt 

Helheltstänk 

Starkt fack 

Upplevs seriösa 

Flexibla arbetstider 

Tabell 2. Innehållsanalys 

 

Etiskt ställningstagande 
Vi har genomgående i fallstudien förhållit oss till det grundläggande individskyddskravet utifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Individskyddskravet kan i sin tur delas in i fyra huvudkrav 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick inför intervjuerna ett mail där fallstudiens syfte framgick 

samt information om att deras medverkande var frivilligt. Innan vi påbörjade intervjuerna upprepade 

vi denna information samt tillade att de när som helst hade de möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Datan som framkommit ur intervjuerna har behandlats konfidentiellt och på ett sådant sätt att ingen 

informant går att urskilja när fallstudien publiceras. När vi transkriberat intervjuerna raderade vi de 

inspelade ljudfilerna. I transkriberingarna har informanternas ålder framgått för att vi i analysarbetet 

skulle ha möjlighet att göra jämförelser mellan yngre och äldre medarbetare. Vi informerade även 

informanterna om att den data som framkom från intervjuerna enbart skulle användas till denna 

fallstudie.  

 

Validitet och reliabilitet 
I kvalitétssäkringen för denna fallstudie har vi utgått från begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet 

validitet betyder “att observera, identifiera eller mäter det man avser att mäta” (Bryman, 2011, s.352). 
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I en kvalitativ studie, med syfte att få en djupare förståelse för sociala fenomen och människans 

upplevelse av ett fenomen så läggs inte tonvikten på ordet “mätning” vid valideringen utan mer på hur 

operationaliseringen utförts (Ibid). Bryman (2011) skriver att reliabilitet inom kvalitativ forskning 

handlar om i vilken utsträckning det går att replikera studien samt att studier med fler forskare kommer 

överens om hur empirin ska tolkas för att styrka reliabiliteten. 

 

I denna fallstudie, för att säkra kvalitén, har vi i utformningen av intervjuguiden utgått från de 

frågeställningar som ställts i syftet. Intervjuguiden har även utformats utifrån en annan fallstudie som 

hade till syfte att utarbeta en offentlig organisations EVP. Vi valde att ställa frågor som liknade varandra 

och handlade om samma ämne för att få en djupare förståelse för informanternas upplevelse av de 

positiva aspekterna med Vännäs kommun. Vi genomförde en pilotintervju med en testperson, som 

arbetar inom en annan offentlig verksamhet, för att försäkra oss om att frågorna i intervjuguiden var 

tydliga och inte gick att misstolka. Vi ansåg, efter pilotintervjun, att ingen fråga behövde revideras.  

 

Reliabilitet inom den kvalitativa forskningen inbegriper, utifall att det i studien deltagit fler än en 

forskare, att dessa tillsammans kommer överens om hur tolkningen av empirin ska genomföras 

(Bryman, 2011). I arbetet med kodning började vi först att enskilt koda transkriberingarna var för sig. 

Därefter jämförde vi våra individuella koder mot varandra för att minimera personliga tolkningar samt 

för att höja kvaliteten. Detta förfarandesätt kan efterliknas med interbedömarreliabilitet (Bryman, 

2011). Analysarbetet har utgått från Granheim och Lundman (2004) innehållanalys vilket ger en mall 

på hur det empiriska materialet ska bearbetas i syfte för att ytterligare kvalitetssäkra fallstudien. 

 

Resultat 
I detta avsnitt kommer alla framtagna kategorier beskrivas. Dessa är; närhet, utveckling och ansvar, 

gemenskap och välmående, framåtanda och organisationen som helhet. Kategorierna redovisar de 

generella uppfattningarna som framkommit från båda informantgrupperna. Avsnittet avslutas med de 

utvecklingsmöjligheter som informanterna lyfte i intervjuerna.  

 

Närhet 
“I och med att kommunen är i den storleken den är, så blir det att man har en närhet till det mesta. 

Alltså både kollegor, man har bra samarbetsformer inom närmaste.. med dom man jobbar 

tillsammans med. Men även närhet till andra funktioner inom kommunen så att säga. Att man vet 

vilken person man ska kontakta när det är olika frågor och så”.  

 

Citatet ovan illustrerar vad överskriften Närhet syftar till, som uttrycktes av en informant. Kommunen 

upplevs av flera som en liten kommun där “alla känner alla” vilket också medför att det är lätt att öppna 

upp en dialog med andra som arbetar på olika nivåer inom kommunen. Detta uttrycks bland annat i 

dessa två citat; “Vi har ganska kort emellan nivåerna, alltså medarbetare och nästan högsta chef” samt 

“Man vet vilka funktioner man ska leta efter”. Det sista citatet pratar informanten om när det 

uppkommer frågor gällande organisationen eller den egna arbetsplatsen så vet informanten till vem 

denne kan vända sig till. Vännäs kommun upplevs som en mindre organisation där det ges möjlighet att 

stifta bekantskap med andra inom organisationen. “Det är lätt att ta kontakt med andra, man vet vem, 

det är lätt att ta reda på ́ vem jag ska prata med i den här frågan´. Man behöver inte ringa runt och…” 

Detta citat illustrerar också att organisationen är överblickbar, med detta menas att medarbetare vet 

vem de ska rikta sig till i olika frågor och att det inte är svårt att få kontakt med andra.  

 

Närhet uttrycks även genom att informanter upplever korta beslutsvägar. Två citat som står nedan 

exemplifierar detta. 

 

“Närhet, både till besluten och till dom man samarbetar med”. 
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“...det känns som att det inte är så långt från förslag till handling. Det tar inte så jättelång tid från att 

man lägger ett förslag till något händer eller att man får besked oavsett om det är ett negativt eller 

positivt besked.”  

 

Däremot har två informanter uppgett att de upplever Vännäs kommun som en byråkratisk organisation. 

De uppfattar även att processen för beslutsfattande och genomförandet tar lång tid. Dessa två 

informanter har tidigare arbetat i privat sektor.  

 

Utveckling och ansvar 
Denna kategori handlar om medarbetarnas upplevelse av sina möjligheter till personlig utveckling i 

arbetet samt deras syn på fördelningen av ansvar i arbetet. Utveckling och ansvar slogs samman till en 

kategori av anledningen att ansvarsfördelning av arbetsuppgifter hör ihop med en individs 

utvecklingsmöjligheter, vilket också framgått ur intervjuerna.  

 

“Jag upplever att man får utvecklas inom så många områden, och det är många har jag hört som 

säger samma sak. Man får ett stort ansvar och det är roligt”  

 

Citatet ovan illustrerar något som framkom ur ett flertal intervjuer, att medarbetare upplever att de har 

en bred fördelning av sina arbetsuppgifter och att en anledning till detta är att Vännäs kommun är en 

förhållandevis liten arbetsgivare i jämförelse med många andra kommuner. En informant jämförde 

Vännäs kommuns medarbetare med de från Umeå kommun, som enligt hen specialiserat sig i högre 

utsträckning och därför saknar möjligheten att utvecklas individuellt inom olika områden. Följande citat 

visar ytterligare en positiv aspekt som följer med upplevelsen att bli betrodd med ansvar: “Ja men den 

här öppenheten, att man får känna så mycket stolthet i det här är mitt ansvar”.  

 

“...Ja men en som är ganska färskt utbildad får ändå representera Vännäs Kommun på en ganska hög 

nivå i samverkan med andra kommuner. Så det gör som att man får vara med och få ganska mycket 

ansvar och samtidigt liksom får vara med”.  

 

Det ovanstående citatet visar på en upplevelse av medarbetare i organisationen blir betrodda med 

ansvarsfyllda arbetsuppgifter även om de är unga och nyligen påbörjat sitt arbete. Följande citat 

kommer från en yngre medarbetare som delar denna upplevelse. “Sen tänker jag att man får väldigt 

mycket ansvar och det kan vara väldigt positivt speciellt när man är ny”. Däremot framkom det också 

att det det inte alltid är enkelt ur ett chefsperspektiv att göra avvägningen hur mycket de ska agera 

stödjande för den nya medarbetaren, något som följande citat illustrerar: “Ähm, jag har ganska många 

nyexade, som får ta ett ganska stort ansvar och det är liksom en balansgång mellan att veta hur 

mycket jag ska stötta. Men det är ju otroligt givande för dom”.  

 

“Hur man är mycket med mer i, medverkande i besluten. Kan man säga. Där man är på en chefsnivå 

så kan man ju känna att man verkligen kan påverka. Och även när man då jobbar… Jag tycker också 

att medarbetarna kan ha den känslan, att man är med på ett annat sätt i, att kunna bestämma “hur 

vi ska jobba här”.”  

 

En informant beskriver i ovanstående citat sin upplevelse av att kunna påverka beslut i egenskap av sin 

position som chef samt hens syn på sina medarbetares möjlighet att påverka beslut i organisationen. 

Det görs även en jämförelse som handlar om att de har möjlighet att påverka beslut i organisationen i 

högre utsträckning i jämförelse med de som arbetar för Umeå kommun. I följande citat redovisar en 

informant en liknande uppfattning gällande att medarbetare i Vännäs kommun får möjlighet att påverka 

beslutsfattandet, som även upplever sig ha en stor frihet i arbetet. “De tar vara på vad man är duktig 

på, vad man gillar att göra och så där. Ja men just den där tjänsten som jag har är man väldigt fri på 

nått sätt. Eller man har ganska mycket eget ansvar och frihet. Att man kan påverka och att, ja men 

man formar sin egna arbetsuppgifter och sina dagar och så där. Så att, ja men en flexibel arbetsplats 

liksom”. 
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“Det är inte så att man känner; ´shit nu får vi något nytt bekymmer´ [när ett nytt beslut tas] utan 

man är väldigt mån om att det vi tar på oss det gör vi något bra av”  

 

Citatet ovan illustrerar något som framkom ur ett flertal intervjuer, nämligen att det finns en strävan 

hos arbetstagarna i Vännäs kommun att utföra sina uppdrag på bästa sätt för att skapa mervärde för 

medborgarna i kommunen.    

 

Gemenskap och välmående 
Gemenskap och välmående syftar till den psykosociala arbetsmiljön som har uttryckts i intervjuerna. En 

informant uttryckte sig negativt vid ett tillfälle om den fysiska arbetsmiljön och hade åsikter om 

förbättringsmöjligheter.  

 

Informanterna upplevde att de fick ett glatt bemötande när de började sin anställning hos Vännäs 

Kommun samt att organisationskulturen upplevs välkomnande. I de två citaten nedan uttrycker 

informanterna på olika sätt hur de har upplevde att börja arbeta för organisationen.  

 

“Jag tycker ändå att jag har blivit väl mottagen, men tror det mer har med dom på min arbetsplats. 

Att dom är goa och glada, och de har släppt in mig i gruppen väldigt fort”.  

 

“Vi var på en sån där informationsträff i början. Vilket var väldigt bra. Så det kändes ju väldigt 

välkomnande och eh.. liksom ja men bra introduktion. Så jag skulle väl ändå kunna säga att det, ja 

men, det verkar som att dom bryr sig om sina arbetare”. 

 

Vidare beskriver två informanter hur klimatet upplevs i organisationen. Informanterna menar att deras 

känsla för Vännäs kommun som arbetsgivare bidrar till välmående. De upplever även att arbetsgivaren 

behandlar sin personal som en resurs. Andra har även sagt att de upplever att Vännäs Kommun satsar 

på sin personal och försöker utveckla sina medarbetare så att de mår bra. Dock uttryckte en informant 

att hen uppfattade Vännäs Kommun som en organisation som inte var lika mån om sin personal i 

jämförelse med sin tidigare arbetsgivare. Citaten nedan illustrerar hur informanterna tänker kring 

klimatet och organisationskulturen. 

 

“Att man värnar om sina medarbetare, att man ser, ja men det känns som att man ser dom anställda 

som en resurs liksom och inte bara att något kostar pengar. Att ja, man känner sig behövd på det 

sättet och att dom tänker långsiktigt. Ja men bara en sån grej att man får en tillsvidareanställning 

direkt”.  

 

“Ja men Vännäs känns väldigt så där öppen och intresserad av individen eller för den anställdes 

kvalitéer.”  

 

En annan informant uttrycker även att andra medarbetare ser och uppmärksammar det som utförs på 

arbetsplatsen. “Jag tror det är att man har kommit in i, de här med att man vågar ta plats. Jag tycker 

att andra medarbetare ser vad man gör”.   

 

Dessutom uppfyller Vännäs kommun, enligt flera informanter, meningsfullhet i deras vardag. Flera 

infromanter har uttryck att de ser sina arbetsuppgifter som en bra samhällstjänst för andra och att det 

skapar mening för dem att arbeta för Vännäs Kommun. De anser också att deras arbete känns 

meningsfullt för dem när de upplever att de kan bidra till att invånarna i Vännäs kommun får det bättre 

eller kan dra nytta av deras arbete. En informant uttrycker sig på detta sätt; 

 

“Men det som lockade mig till kommunen, ja men det är ett fundament i Sverige. Alltså att det är som 

en del utav demokratin. Och att det man gör, det blir som konkret att man får vara med och bidra till, 

dels till hur samhället utvecklas, det är ju superkul”. 
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Framåtanda 
Kategorin framåtanda uttrycker Vännäs Kommuns strävan att vilja utvecklas som organisation. “Sen så 

har alla rutiner och vad Vännäs är utvecklats genom tiden. Man jobbar ganska hårt för varumärket, 

så det är väl en positiv utveckling som har skett”. Detta citat fångar upp Vännäs Kommun strävan att 

utveckla sitt arbetsgivarvarumärke. Vidare beskriver en informant; “Att man är ändå lite framåt… att 

man vill jobba för att utveckla kommunen. Man vill någonstans”. Detta illustrerar att informanten 

upplever att denna framåtanda finns inom organisationen idag och att detta är något som kontinuerligt 

arbetas med.  

 

“En av det största, speciellt på senare år, är viljan att vara attraktiv. Tidigare tror jag att man 

upplevde Vännäs Kommun som en slags konserverad verksamhet. ´Så här har det alltid varit, sett ut´ 

till att nu vilja ha ett nytänk. Man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Man vill vara en attraktiv 

kommun, man pratar om upplevelsenära, något vi verkligen vill att folk vill flytta till men även jobba 

hos. Jag tycker det avspeglar sig på oss som jobbar i verksamheterna, men också på människor 

utifrån, hur dom ser på oss. Någon som faktiskt vill framåt och vill något bra”. 

 

Citatet ovan beskriver hur denna framåtanda genomsyrar verksamheten och hur Vännäs kommun aktivt 

tänker kring arbetsgivarvarumärket. Organisationen vill utvecklas till något attraktivare och därav 

stärka sina möjligheter att locka medarbetare till kommunen. En informant pratar också kring ämnet 

framåtanda, men genom att lyfta Vännäs Kommuns sätt att arbeta. Citat nedan visar att Vännäs 

Kommun vill och vågar testa nya tillvägagångssätt. Detta går att knyta ihop med utvecklingen av 

organisationens arbetsgivarvarumärke. 

 

“Än det jag har sagt så finns det säkert många likheter med andra kommuner, men just det där att vi 

har varit lite mer i framkant. Jag tror också att vi har haft viljan att testa nya saker, det gäller hela 

kommunen. På det viset att vi testat lite nytt, så uppfattar jag kommunen. Inte rädd för att testa 

grejer”.  

 

En kreativ arbetsplats var ett sätt att beskriva Vännäs kommun enligt en informant. Med ordet kreativ 

syftade informanten på organisationens förmåga och strävan att utveckla nya arbetssätt och tekniker.  

 

Organisationen som helhet 
Denna kategori bygger på de koder som syftar till organisationens uppbyggnad, gemensamma arbetssätt 

och det gemensamma uppfattningarna om organisationen som helhet.  

 

I intervjuerna ställdes två frågor om hur informanterna uppfattade Vännäs kommun då de påbörjade 

sin anställning och om denna uppfattning hade förändrats fram tills nu. Flera uttryckte att deras bild av 

organisationen ändrats med tiden. En återkommande uppfattning var att det nu i större utsträckning 

råder ett koncerntänk inom organisationen. Med det menas att förvaltningar i dagsläget samarbetar i 

högre grad och att beslut som tas inbegriper delar eller hela organisationen. Två citat nedan beskriver 

detta koncerntänk.  

 

“Förr var man som bara sin enhet, man tänkte inte så mycket på “koncern-tänket”. Det har man jobbat 

väldigt mycket med, så det ska bli lite mer “Vi som jobbar på Vännäs kommun.”  

 

“Det är hela koncernen som ska hjälpas åt. Det är nog den större skillnaden. Man pratar alltid i termer 

“För koncernen”, det finns med i varje grej man gör och speciellt för mig som sitter på en enhet men 

som jobbat ut mot andra förvaltningar. Där måste man ha ett koncern-tänk för att få ihop det. Det 

har verkligen jobbats framåt.”  

 

Samarbetet mellan förvaltningarna har beskrivits av flera informanter. “Jag tycker en styrka har varit 

att vi har haft en god samverkan, alltså att man har suttit tillsammans och kunnat samverka olika 

delar, det är jättebra”. De uttrycker att det både underlättat deras egna arbete samt att det genererat ett 
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utbyte av erfarenheter som detta citat illustrerar; “Det finns många verksamheter som samarbetar med 

varandra vilket är positivt för man får ett utbyte av erfarenhet”. 

 

Vidare beskriver några informanter att Vännäs kommun uppfattas som en lugn kommun. Detta genom 

att de politiska besluten inte ändras i så stor utsträckning vilket gör att organisationen inte behöver 

förändra sitt arbetssätt utifrån rådande beslut. Ett citat som ger ett exempel på den politiska styrningen 

är; 

 

“Och sen är det ju också, eh, det är ju då politiskt sett en lugn kommun. Det är inte, det har varit samma 

majoritet i många år och det är inte många frågor där det är jättestora strider. Så att det blir en mer, 

beslut ändras inte bara för att det är nytt val utan, det blir ändå ganska samma lika.”  

 

Från en intervju framkom en uppfattning att Vännäs kommun inte upplevs som en hierarkisk 

organisation. I citatet nedan beskriver hen att organisationen, i jämförelse med större kommuner, inte 

har lika många chefsnivåer vilket medför en plattare organisation.  

 

“Jag tycker att vi ska fortsätta att vårda att vi inte är en hierarkisk organisation. För det tycker jag 

att vi inte heller att vi är, utan det är ju en liten organisation som är plattare än om man jämför med 

större kommuner som har mellanchefer på olika nivåer”. 

 

Utvecklingsområden för Vännäs Kommuns arbetsgivarvarumärke 

Nedan beskrivs skillnader mellan de två urvalsgrupperna som framkommit ur intervjuerna.  

 

25-31 år med mindre än 2 års erfarenhet av Vännäs kommun som arbetsgivare 

Majoriteten av denna grupp var nöjd med Vännäs kommun som arbetsgivare. Det som uttrycktes som 

förbättringsmöjligheter var från en informant att få en bättre överblick av organisationens olika 

förvaltningar. En annan informant uttryckte även att hen ville att beslut som tas högre upp i 

organistionen borde förankras längre ner i organisationen. Hen ville förbättra informationen och 

kommunikationen mellan ledningen och andra nivåer i organisationen. 

 

Vidare uttrycker en informant att hen saknar uppskattning för sin arbetsinsats och att det råder en för 

hög arbetsbelastning inom vederbörandes avdelning. Slutligen framkom det från en annan informant 

att hen tycker att Vännäs kommun som arbetsgivare borde marknadsföra sig mer än de gör i dagsläget.  

 

31+ år med mer än 2 års erfarenhet av Vännäs kommun som arbetsgivare 

I denna informantgrupp var en majoritet av informanterna nöjda med sin situation som arbetstagare 

för Vännäs kommun. De förbättringsmöjligheter som framkom var att få mer administrativt stöd, en 

rimligare arbetsbelastning, tydligare gräns mellan arbetsliv och privatliv, delat ledarskap och slutligen 

att få känna sig mer värdefull. Utifrån en annan intervju framkom en önskan om att bli lyssnad på i 

högre utsträckning och att få mer inflytande i organisationens beslutsfattande.  

 

Vad är viktigt och attraktivt i val av arbetsgivare 
Nedan beskrivs skillnader mellan de två urvalsgrupperna som framkommit ur intervjuerna.  

 

25-31 år med mindre än 2 års erfarenhet av Vännäs kommun som arbetsgivare 

En informant uttryckte innovation och syftade då på att arbetet ska vara händelserikt med varierande 

arbetsuppgifter och att arbetsgivaren ska våga testa på nya tillvägagångssätt. Samma person beskrev att 

hen gillar arbetsgivare i tillväxt som vågar ta plats. Från en informant framkom att bli sedd genom att 

känna sig behövd och värdefull av arbetsgivaren, att ha en bra arbetsmiljö, en rimlig arbetsbelastning 

och en generös lönesättning som viktigt i valet av arbetsgivare. En informant uttryckte att det är viktigt 

med en tydlig kravbild från arbetsgivaren, att ha en gemenskap på arbetsplatsen samt att bli betrodd 

med ansvar. Slutligen framkom det från en informant att det är viktigt att trivas på arbetsplatsen. 
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Alla informanter i denna grupp har på olika sätt uttryckt att det är viktigt att kunna utvecklas. Detta 

genom varierande arbetsuppgifter, att få frihet under ansvar med arbetsuppgifterna samt att det ska 

finnas en möjlighet till personlig utveckling genom vidareutbildning och utvecklingssamtal. Det som 

också framkom upprepade gånger ur intervjuerna var att känna en trygghet genom anställningsformen 

samt känna att arbetet är meningsfullt.  

 

31+ år med mer än 2 års erfarenhet av Vännäs kommun som arbetsgivare 

En informant beskriver att hen vill vara delaktig i beslutstagandet. Samma person uttryckte även det 

som viktigt att arbetsgivaren är mån om personalen. En annan informant uttrycker att en arbetsgivare 

är attraktiv då de kan erbjuda flexibla, roliga arbetsuppgifter och bra struktur gällande rutiner samt 

policys. Vidare beskriver en annan informant att hen vill känna sig värdefull som arbetstagare, att 

arbetsgivarens arbetssätt ska vara målinriktat samt att det arbete som utförs ska upplevas meningsfullt 

för arbetstagaren. 

 

Det som flertalet informanter i denna grupp uttryckte som viktigt och attraktivt var 

utvecklingsmöjligheter och erfarenhetutbyte. De ville kunna utvecklas både i sin egen roll samt inom 

organisationen. De lyfte även fram att socialt stöd och stöttning var en viktigt faktor. De syftade både till 

att få stöttning från närmaste chef och ledningen samt från de medarbetare som de arbetar med. Den 

sista punkten som fler informanterna tog upp var konkurrenskraftiga löner.  

 

Analys 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka positiva aspekter av att arbeta för Vännäs kommun, 

som medarbetare med varierande anställningstid och ålder upplever samt hur kommunen kan stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke genom att betona dessa aspekter. Syftet operationaliserades ner till två 

frågeställningar som analyseras i detta avsnitt.  

 

Den första frågeställningen handlade om medarbetares upplevda positiva aspekter av att arbeta i Vännäs 

kommun som framgick och kan relateras till begreppet “attraktiv arbetsgivare”. Denna frågeställning 

besvaras genom IPI-analysens första steg, där organisationens identitet undersöktes. Identiteten 

beskrivs utifrån ett medarbetarperspektiv där följande frågor besvarades; Vilka är vi? Vilka är det 

gemensamma nämnarna för organisationens värderingar? Hur uppfattar medarbetarna 

organisationen? (Dyhre och Parment 2013).  

 

I genomgången av tidigare forskning har inget teoretiskt stöd hittats för kategorin närhet som 

medarbetare finner attraktiva för en organisation. I denna fallstudie finns alltså inget specifikt stöd för 

att exempelvis korta beslutsvägar eller en organisatorisk överblickbarhet är viktiga faktorer i en 

organisations arbete med EB. För denna fallstudie var koderna för “närhet”, som till exempel snabba 

beslut och överblickbarhet, något som vid upprepande tillfällen framkom ur intervjuerna som positiva 

aspekter av Vännäs kommun som arbetsgivare.  

 

Utveckling är enligt tidigare forskning en viktig faktor att arbeta med för att attrahera och behålla 

medarbetare (Hochgatterer och Ehrenstorfer, 2013). Detta knyter även ihop med den del av det 

psykologiska kontraktet som handlar om transaktionella värden. I utbyte mot hårt arbete ska en 

medarbetare kunna avancera i organisationen. Detta innebär för Vännäs kommun att kunna ge 

möjlighet till avancemang och utveckling i utbyte av hårt arbete (Rousseau, 1990). Utveckling och 

ansvar är en av de kategorier som har lyfts fram av de flesta informanter som en positiv aspekt av 

Vännäs kommun som arbetsgivare. Detta tolkar vi som att Vännäs kommun upprätthåller det 

transaktionella elementet i det psykologiska kontraktet. Ur flera intervjuer framkom en upplevelse av 

att medarbetarna har möjlighet till utveckling och blir betrodda med ansvar oavsett anställningstid och 

erfarenhet. Även Ulrich och Brockbank (2007) betonar vikten av att medarbetare ska kunna utvecklas 

professionellt och personligt som en viktig del i arbetet med EB, vilket överrensstämmer med det 

resultat som framkommit i denna fallstudie. 
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Kategorin gemenskap och välmående var den kategori som mest frekvent återkom i intervjuerna. Ulrich 

och Brockbank (2007) menar att känslan av gemenskap med andra medarbetare är en viktig faktor för 

att organisationen ska vara attraktiv. Vidare har flera informanter uttryckt att de ser på sina 

arbetsuppgifter som en bra samhällsinsats för andra och att det skapar mening för dem att arbeta för 

Vännäs Kommun. Resultatet av denna fallstudie tyder därför på att organisationen lyckats skapa en 

känsla av gemenskap bland medarbetarna inom organisationen. En studie av Turban och Greening 

(1996) som visar att organisationer som tar ett socialt ansvar samt kommunicerar det externt, ökar 

organisationens attraktivitet hos potentiella medarbetare. I denna fallstudie har vi dock inte undersökt 

hur Vännäs kommun kommunicerar ut deras arbete med att ta ett socialt ansvar samt samhällsinsatser. 

Däremot framkommer det i resultatet att informanterna upplever att deras arbetsuppgifter är 

meningsfulla vilket enligt Dyhre och Parment (2013) gynnar Vännäs kommun i deras arbete mot att bli 

en mer attraktiv arbetsgivare. Även Brockbank och Ulrichs (2007) menar att meningsskapande arbete 

är en viktig del i EVP-processen som sedan påverkar arbetsgivarumärket.   

 

I likhet med kategorin närhet har inget teoretiskt stöd hittats för kategorin framåtanda i genomgången 

av tidigare forskning som visat på att sådana faktorer är viktiga för en organisations attraktivitet. Därav 

finns det i denna fallstudie inget vetenskapligt stöd för att ett målinriktat arbete eller ett långsiktigt 

organisatoriskt tänkande är faktorer som är specifikt viktiga i arbete med EB. Däremot var koderna för 

framåtanda, i likhet med de för närhet, något som vid ett flertal tillfällen togs upp som positiva aspekter 

av Vännäs kommun som arbetsgivare. Närhet och framåtanda har framkommit som viktiga kategorier 

i denna fallstudie i arbetet med EB och kan således ses som möjliga komplement till tidigare forskning.  

 

Vännäs kommun arbetar med flexibla arbetstider där det är upp till medarbetare att styra sina 

arbetstider så det passar både organisationen och individens privatliv. Vännäs kommun har även, med 

start år 2010, ett flexibelt arbetstidsavtal. Enligt Ulrich och Brockbank (2007) är detta en fördel som bör 

erbjudas medarbetare inom organisationen för att skapa attraktivitet.  

 

Sammantaget är kategorierna närhet, utveckling och ansvar, gemenskap och välmående, framåtanda 

och organisationen som helhet de som ska illustrera identitet i IPI-analysen för Vännäs kommun som 

arbetsgivare. För kategorierna organisationen som helhet, utveckling och ansvar samt gemenskap och 

välmående finns stöd i tidigare forskning som visar att dessa kategorier är viktiga att arbeta med när en 

organisation arbetar med EB. För kategorierna närhet och framåtanda har inte något teoretiskt stöd 

hittats. Däremot upplever medarbetarna att Vännäs kommun är en organisation som har en 

framåtanda och närhet och att det är positiva aspekter. Vännäs kommun bör förslagsvis arbeta med sitt 

EVP utefter dessa kategorier då medarbetarna upplever detta som både positiva och sanningsenliga 

aspekter av organisationen. 

 

Attrahera den nya generationens arbetskraft 
Den informantgrupp som bestod av medarbetare upp till 31 år samt med högst två års erfarenhet av att 

arbeta för Vännäs kommun har alla uttryckt att möjligheten att utvecklas är viktigt i deras val av 

arbetsgivare. Detta resultat stämmer överens med Martin och Hetricks (2006) resultat där de kom fram 

till att utveckling är viktigt för den unga generationen. Dhyre och Parment (2013) samt Cogin (2012) 

skriver att flexibilitet är viktigt för åldersgruppen upp till 29 år, detta lyfter även denna fallstudies yngre 

informantgrupp som viktigt och attraktivt hos en arbetsgivare. Det kommer vara viktigt för Vännäs 

kommun att fortsätta satsa på den sociala gemenskapen samt att få arbetskollegor att trivas med 

varandra. Detta var något som informantgruppen lyfte som viktigt samt går att återfinna i tidigare 

forskning om denna generation (Dyhre och Parment, 2013). Enligt samma författare anser den unga 

generationen att det är viktigt att ledare är tydlig i sin kommunikation samt är närvarande i arbetet 

(Ibid). I denna fallstudie kan inga slutsatser göras gällande åsikter om ledarskapet inom Vännäs 

kommun utifrån de genomförda intervjuerna. Ingen informant från den yngre informantgruppen lyfte 

ledarskapet som attraktivt i deras val av arbetsgivare.  
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Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera resultatet samt fördelar och nackdelar med vårt val av metod 

genom en metoddiskussion. Slutligen kommer vi även presentera våra slutsatser samt förslag till vidare 

forskning.  

 

Resultatdiskussion 
Det har framkommit vid en intervju att en informant inte upplever organisationen som hierarkisk. Detta 

skulle kunna tyda på att det finns en osäkerhet till vem informanten ska vända sig till vid olika frågor 

eller eventuella problem. Vårt resultat tyder dock på att informanterna generellt upplever 

organisationen som överskådlig och att ansvarsfördelningen är tydligt uppdelad. Även om 

organisationen inte upplevs som hierarkisk, är det formellt sett en hierarkisk organisation på grund av 

att den har ett politiskt styre 

 

Resultatet visar att infomanterna uppfattar att det råder en stabilitet i det politiska styret i kommunen, 

då samma majoritet varit styrande i flera år. Detta har medfört att de politiska besluten inte förändras i 

någon större utsträckning över tid. Denna stabilitet uttrycktes i resultatet som en positiv aspekt med 

Vännäs kommun som arbetsgivare. Den stabiliteten kan dock ses som problematisk om det även medför 

svårigheter eller motstånd vid eventuella nödvändiga förändringsarbeten. Motstånd skulle kunna 

uppstå inom Vännäs kommun om till exempel medarbetarna behöver arbeta utefter andra och nya 

politiska beslut som de inte är vana vid eller upplever som negativa. 

 

Vårt resultat har lyft två kategorier, närhet och framåtanda, som attraktivt för Vännäs kommun som 

arbetsgivare. För dessa två kategorier har vi inte funnit tidigare forskning som stödjer att dessa är viktiga 

i arbetet med EB. Vi anser dock att vår falllstudie kan bidra till forskningen om EB genom att tillägga att 

även dessa kategorier är betydelsefulla för offentliga organisationers medarbetare.  

 

Mycket av den tidigare forskningen som handlar om EB har varit inriktad mot den privata sektorn som 

står inför en globaliserad arbetsmarknad samt konkurrerar med sina varor och tjänster mot andra 

organisationer. Inom offentliga verksamheter råder en annan verklighet, då organisationerna är 

politiskt styrda samt där ekonomisk vinning inte nödvändigtvis behöver vara målet. Kommuner har 

heller inte möjlighet att flytta sin verksamhet på samma sätt, utan är låsta av sin geografiska position. 

Detta sammantaget gör att offentliga organisationer inte är helt jämförbara med privata organisationer. 

Tidigare forskning inom EB tar inte hänsyn till kontextuella förutsättningar som offentliga 

organisationer står inför. Till exempel är offentliga verksamheter politiskt styrda, budna till en 

geografisk plats och har andra ekonomiska förutsättningar. Vi anser att det skulle behövas mer forskning 

om EB med utgångspunkt i offentliga sektorn för att få en mer fördjupad bild över vad som kan 

attrahera, hur de kan rekrytera och behålla medarbetare inom offentliga organisationer.  

 

Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metodansats grundar sig i att få en djupare förståelse för hur informanterna uppfattar 

de positiva aspekterna av Vännäs kommun. En kvalitativ metodansats med semi-strukturerade 

intervjuer är till fördel för denna typ av syfte då vi inte på förhand kunde veta vad en informant ansåg 

om Vännäs kommun. För att en medarbetare ska kunna svara på frågan “vilka är vi?” kan inte en 

kvantitativ metodansats användas då det innebär att svarsalternativen redan är förutbestämda.  Vi ser 

även fördelar med kvalitativ metod genom att intervjuerna ger oss möjlighet att ställa följdfrågor på svar 

som upplevdes otydliga. Slutligen ser vi en fördel med vårt val att använda oss utav intervjuer, då de 

genererat en djupare bild av organisationen i jämförelse med vad en enkätundersökning skulle bidra 

med (Bryman, 2011).  

 

Syftet och en av frågeställningarna eftersträvar att undersöka de positiva aspekterna som medföljer av 

att arbeta för Vännäs kommun. EB handlar om att hitta och marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke.  
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Marknadsföring utgår ifrån att illustruera vad som är bra och attraktivt med en organisation. Av den 

anledningen valde vi att enbart studera de positiva aspekterna. 

 

Det finns brister i vårt urval i denna fallstudie. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval där vår 

kontaktperson på Vännäs kommun ansvarade för att maila chefer runt om i organisationen. 

Medarbetare och chefer förfrågades om de ville delta i denna fallstudie. Detta kan ha inneburit att 

informanter som exempelvis ansågs särskilt positiva eller fördelaktiga för organisationen kan valts ut 

för denna fallstudien. Med utgångspunkt i våra intervjuer och resultat bedömer vi det dock som att 

informanterna svarat sanningsenligt och utifrån sina egna uppfattningar om organisationen. Själva 

urvalet, där två informantgrupper utsågs med kriterier för ålder och anställningstid, hade kunnat sett 

annorlunda ut. För att få en djupare förståelse över yngre medarbetares attityder skulle fler informanter 

med dessa kriterier kunnat intervjuas. Fördelen med urvalet för denna fallstudie är att vi fått en bredare 

bild av Vännäs kommun som organisation jämfört med om bara yngre medarbetare intervjuats. I det 

urval vi har representeras flera avdelningar och anställda på olika nivåer i organisationen vilket också 

är ett krav för att kunna genomföra en IPI-analys (Dyhre och Parment 2013).  

 

Validitet och reliabilitet är vanliga begrepp inom den kvantitativa forskningen som handlar om en 

undersöknings kvalitet. I den kvalitativa forskningen är dessa begrepp däremot inte lika självklara då 

det råder delade meningar huruvida dessa är relevanta för metoden och där vissa anser att det istället 

bör användas alternativa kriterier i bedömning för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011).  Vi har 

ändå valt begreppen validitet och reliabilitet som bedömningskriterier, som därav skulle kunna 

ifrågasättas när det till exempel är svårare att mäta resultatet i kvalitativ jämfört med kvantitativ 

forskning. Det finns dock stöd för att använda validitetsbegreppet även i kvalitativ forskning genom att 

lägga mindre tonvikt på själva mätningen vid valideringen och istället fokusera mer på 

operationaliseringsprocessen (Bryman, 2011).  Intervjuguiden i denna undersökning utformades både 

efter våra frågeställningar samt på en tidigare fallstudie som likt denna undersökte en offentlig 

organisations EVP. Vi valde även att inkludera frågor med liknande innebörd för att få en djup förståelse 

av informanternas upplevelse. För att försäkra oss om att intervjuguiden var tydlig valde vi att 

genomföra en pilotintervju. Anledningen till dessa beslut var att vi ville försäkra oss om att de frågor vi 

valt var relevanta för ämnet samt för att höja kvaliteten i vår undersökning. Vidare anser vi reliabiliteten 

som god då vi använde oss av interbedömarreliabilitet på de koder som vi enskilt hade analyserats fram. 

Vi förde även en diskussion för de koder som skiljde sig åt och tog för dessa ett gemensamt beslut 

angående tolkningen. Dessa koder liknade dock varandra då de övergripande handlade om samma 

ämne, där skillnaden bestod i att vi använt olika ord men med liknande innebörd. Därav upplevde vi det 

som relativt enkelt att gemensamt hitta ett namn för de koderna som vi bäst tyckte beskrev vad ämnet 

handlade om. Till sist döpte vi kategorierna gemensamt utefter koderna. Vi har inte återkopplat 

resultatet till informanterna på grund av tidsbrist vilket anses problematiskt. Vi anser ändå att vår 

fallstudie är reliabel av anledningarna att vi båda i analysprocessen kommit fram till samma eller 

likvärdiga koder.  

 

Det kan vara problematiskt att generalisera resultatet i en kvalitativ studies till andra organisationer då 

resultatet är kontextuellt bundet när det är baserat på upplevelser av ett fenomen (Bryman, 2011). Vi 

anser för denna fallstudie går att generalisera till organisationer med liknande förutsättningar som 

Vännäs kommun.  

 

Slutsats 
Umeåregionen befinner sig i en inledande fas när det kommer till att arbeta med sitt 

arbetsgivarvarumärke. I regionen ingår sju kommuner och där Vännäs kommun är en av dem. Likt 

många kommuner runt om i landet kämpar Vännäs kommun med att attrahera medarbetare från den 

nya generationen på arbetsmarknaden, speciellt inom vård och omsorg samt läraryrken. Ett sätt att 

försöka tackla detta problem är genom EB, som går ut på att differentiera sig på arbetsmarknaden för 

att vara konkurrenskraftig jämtemot andra organisationer (Edwards, 2009). Det finns olika 

tillvägagångssätt för att differentiera sig på arbetsmarknaden, men ett vedertaget arbetssätt är att 
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utveckla ett EVP för organisationen. Denna fallstudie har utgått från en IPI-analysmodell, som syftar till 

att utarbeta ett EVP utifrån organisationens identitet, profil och image (Dhyre och Parment, 2013).  I 

denna fallstudie har vi arbetat fram Vännäs kommuns identitet. Denna identitet kan beskrivas genom 

det framtagna temat som grundar sig på de fem kategorierna som i fallstudien analyserats fram;  

 

I Vännäs kommun råder en kontinuerlig strävan efter utveckling både för organisationen och 

medarbetarna. Organisationskulturen är välkomnande där gemenskap och välmående står i fokus. 

Den lilla kommunens fördel är det övergripande koncerntänket med närhet till beslut och möjlighet 

till påverkan.  

 

De fem kategorierna är tillsammans kärnan av identiteten för Vännäs kommun som arbetsgivare. 

Koderna för utveckling och ansvar samt gemenskap och välmående var de som mest frekvent återkom 

ur intervjuerna. Av den anledningen har vi dragit slutsatsen att dessa kategorier är de viktigaste i 

identiteten då det är flest som delar den uppfattningen av Vännäs kommun som arbetsgivare. Vi 

bedömmer därför att det är viktigt att Vännäs kommun fortsätter att leva upp till det nämnda 

kategorierna genom att exempelvis erbjuda medarbetare utbildningsmöjligheter, traineetjänster och att 

de ska ges förtroende i arbetet. Vidare anser vi att Vännäs kommun bör satsa på sin organisationskultur 

genom sociala aktiviteter för att behålla känslan av gemenskap som finns inom organisationen. Tidigare 

forskning har även visat att utvecklingsmöjligheter samt gemenskap är attraktivt för medarbetare 

(Ulrich och Brockbank 2007). Kategorierna närhet, framåtanda och organisationen som helhet 

innehåller ytterligare positiva aspekter med att arbeta för Vännäs kommun. Av dessa kategorier hittade 

vi stöd i tidigare forskning för organisationen som helhet där flexibla arbetstider anses attraktivt för en 

arbetsgivare (Dyhre och Parment 2013). Detta betyder inte att framåtanda och närhet bör anses som 

mindre viktiga. Koderna för dessa två kategorier framkom i intervjuerna som positiva aspekter med 

Vännäs kommun som arbetsgivare. Ett lämpligt sätt att värna om att dessa kategorier ska ses som 

positiva aspekter med Vännäs kommun även i framtiden skulle kunna vara att se till att lyssna på 

medarbetarna i beslutsprocesser, utveckla kommunikationen mellan förvaltningarna samt våga 

experimentera och testa nya ideér. Sammantaget anser vi att alla fem kategorier är betydelsefulla 

faktorer för Vännäs kommun i arbetet med att attrahera och behålla rätt medarbetare samt att de 

tillsammans utgör kärnan i identiteten för organisationen. 

 

För att specifikt attrahera yngre arbetskraft pekar resultatet på att följande faktorer är viktiga för dessa 

medarbetare i organisationen; innovation, känna sig behövd och värdefull av arbetsgivaren, att ha en 

bra arbetsmiljö och arbetskultur, tydlig kravbild, gemenskap på arbetsplatsen och betrodd med ansvar. 

Det som gemensamt uttrycktes ifrån den yngre informantgruppen var vikten av utveckling genom 

arbetet. För att kunna locka den yngre arbetskraften anser vi därför att det är av stor betydelse att 

marknadsföra utvecklingsmöjligheter i organisationen. Om Vännäs kommun i framtiden marknadsför 

sig som en organisation som besitter dessa nämnda faktorer, är det viktigt att de också är 

implementerade inom organisationen.  Förväntningar utifrån marknadsföringen skapar ett 

psykologiskt kontrakt mellan arbetstagare och arbetsgivare som inte bör brytas. Detta för att till 

exempel värna om organisationens arbetsgivarvarumärke samt behålla engagerade medarbetare 

(Aggarwal och Bhargava, 2009).  

 

Fortsatta studier 
Utifrån tidigare forskning, resultatet från denna fallstudie samt utifrån Vännäs kommuns 

problemområden lyfter detta avsnitt rekommendationer på fortsatt forskning. 

 

Utifrån IPI-analysmodellen skulle Vännäs kommun kunna genomföra en analys på det två resterande 

punkterna i analysen. Dessa är profil och image, som tillsammans med identiteten skapar Vännäs 

kommuns EVP. I en analys av organisationens image undersöks hur externa målgrupper uppfattar 

Vännäs kommun som arbetsgivare. Vi anser att studenter inom områdena vård och omsorg samt 

läraryrket kan analyseras för att se vad som kan attrahera dem till Vännäs kommun. Inom just dessa 

yrkesområden har organisationen uttryckt att det finns särskilda problem med rekryteringen av unga 
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medarbetare. Statistik från SCB visar att det inom dessa yrken kommer finnas ett ökat personalbehov 

och att det kommer att vara brist på utbildad arbetskraft fram till år 2035.  I samband med att analysera 

studenter bör kommunen även analysera vilka typer av forum som studenter använder när de söker 

information om Vännäs kommun. Förslagsvis undersöks även vilket typ av information de söker för att 

på så sätt kunna utveckla dessa forum till att innehålla rätt information för att attraherar potentiella 

medarbetare. 

 

Det skulle även vara intressant att vidare undersöka de framtagna kategorierna närhet och framåtanda. 

En utökad forskning om dessa kategorier skulle kunna bidra med  en fördjupad bild om hur dessa kan 

vara attraktiva för andra målgrupper och organisationer som inte denna fallstudie inriktat sig mot.  

 

Författardeklaration 
Vi har i arbetet med uppsatsen fördelat arbetet lika. Detta genom att skriva uppsatsen tillsammans med 

varandra i ett google dokument där båda två kunnat skriva samtidigt. Vi har gemensamt skrivit i alla 

uppsatsens delar. Detta för att vi enklare skulle kunna analysera och diskutera eventuella frågor eller 

hinder med varandra.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

Vilken ålder? 

Hur länge har du jobbat för Vännäs Kommun? 

Vad gjorde du innan du började jobba för Vännäs Kommun? 

 

Hur definierar medarbetarna begrepper “attraktiv arbetsgivare” för Vännäs kommun?  

(Vad är attraktivt?) 

 Om du skulle berätta om din arbetsplats för en anhörig/vän hur skulle du då beskriva den?  

 Vad fick dig att söka till Vännäs Kommun? 

 Vad upplever du är bra med Vännäs Kommun som arbetsgivare? 

 Vad upplever du är unikt med Vännäs kommun som arbetsgivare? 

 Vad är du stolt över hos Vännäs Kommun? 

 Ge exempel på vad som är bättre med Vännäs Kommun som arbetsgivare, i jämförelse med 

tidigare arbetsgivare som du haft? 

 

Har bilden av Vännäs kommun som arbetsgivare förändras över tid och i så fall hur? 

 Vad hade du för tankar om Vännäs Kommun som arbetsgivare innan du sökte till dem? 

 Hur hittade du din första tjänst för Vännäs Kommun? 

 Vad var din upplevelse av Vännäs Kommun när du började din anställning? 

o Har den förändrats och i så fall hur? 

 

Hur kan Vännäs Kommun utveckla sitt varumärke så att de attraherar nya medarbetare? 

 Vad skulle Vännäs Kommun som arbetsgivare göra bättre, för dig? 

 Vad är viktigt i ditt val av arbetsgivare? 

 Vilka faktorer ser du som attraktiva hos en arbetsgivare? 

 Känner du att du saknar något hos din arbetsgivare? 

 


