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Sammanfattning 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. 
Vårt uppdrag har varit att studera vilka faktorer medarbetare i Skellefteå kommun ser som attraktiva 
med sin arbetsgivare. Studiens syfte har varit att undersöka och skapa en djupare förståelse för vad 
medarbetarna inom identifierade bristyrken i Skellefteå kommun upplever som attraktiva faktorer hos 
arbetsgivaren och arbetet, samt vad medarbetarna har för syn på organisationens image. 
Tillvägagångssättet för vår studie har utgått från kvalitativa fokusgruppsintervjuer samt en 
gruppintervju. De resultat som framkommit från intervjuerna har analyserats för att nå en slutsats samt 
för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Vår teorigenomgång har behandlat tidigare 
forskning inom områdena employer branding, identitet, profil, image och motivation och engagemang. 
Resultatet och analysen har utgått från attraktiva dimensioner i arbetslivet där vi redovisat faktorer 
som framkommit från deltagarnas upplevelser av attraktiva faktorer. Slutsatsen av resultatet är att 
Skellefteå kommun som arbetsgivare har många faktorer som upplevs av deltagarna som attraktiv men 
att den externa bilden av arbetsgivarvarumärket inte är densamma som den interna bilden. Vi kan ändå 
se tecken på att bilden har börjat förändras. Avslutningsvis diskuterar vi de resultat som vi kommit 
fram till samt studiens metod.  
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Del I 

Inledning 

Vikten av ett starkt varumärke har länge varit känt men främst hos privata aktörer och för 

marknadsföring av produkter. Under senare år har det dock blivit viktigare att marknadsföra 

sig som arbetsgivare och begreppet arbetsgivarvarumärke har blivit vanligare (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke innebär att man framhäver det unika 

med den egna organisationen i jämförelse med andra. Potentiella medarbetare vet då bättre 

vad de erbjuds om de blir anställda.  

Till skillnad från privata aktörer har offentliga verksamheter inte samma möjligheter att 

erbjuda ekonomiska förmåner. Därför blir det viktigare att de kan erbjuda andra alternativ för 

att differentiera sig. Offentliga organisationer har inte heller samma vana som privata aktörer 

att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke något som har resulterat i att arbetsgivare nöjt sig 

med att tidigare och nuvarande medarbetare spontant fått återberätta om deras egna 

erfarenheter. Detta har i sin tur ofta gett en splittrad bild av arbetsgivaren (Parment & Dyhre, 

2009). Genom att organisationer arbetar strategiskt med detta kan en gemensam bild som 

kommuniceras ut till omgivningen skapas. Ett sätt att göra detta är att identifiera målgruppen 

arbetskraft som ska nås av marknadsföringen samt undersöka vilka faktorer som anses vara 

attraktiva för dessa. 

En utmaning som arbetsgivare står inför är att arbetskraften blir tillgängliga allt senare på 

arbetsmarknaden. Enligt en statlig utredning (SOU, 2002:5) blir det allt färre som 

förvärvsarbetar då vi studerar längre och tenderar att gå i pension tidigare och samhället 

utvecklas mer mot individualisering. Medarbetare kräver andra saker i dag av en arbetsgivare 

så som kompetensutveckling, flexibilitet och andra förmåner. Tidigare stod 

anställningstryggheten mera i fokus (Parment & Dyhre, 2009). Konkurrensen mellan 

arbetsgivare ökar i takt med att arbetslösheten är relativt låg inom vissa sektorer och att 

arbetskraft med rätt kompetens saknas. I personalchefsbarometern utgiven av Svenska 

kommunaltjänstemanna-förbundet, SKTF (2009), beskrivs att unga och akademiker inte ser 

kommunerna som särskilt attraktiva arbetsgivare. Undersökningar visar dock att medarbetare 

som arbetar inom offentliga verksamheter ofta är nöjda, motiverade och engagerade i sina 

arbetsroller men saknar en känslan av stolthet mot sin arbetsgivare (Tullberg, 2001). Att den 

enskilt största årskullen tillsvidareanställda i Sveriges kommuner uppnår pensionsålder mellan 
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år 2012 till 2014 enligt Lantz-Johansson, Petersson, Wallman (2008) torde också vara en 

anledning till att påbörja arbetet med att öka sin attraktivitet som arbetsgivare omgående.  

Begreppet employer branding kom vi i kontakt med under en kurs för cirka ett år sedan och 

som blivande personalvetare inser vi betydelsen av att en organisation ska vara attraktiv och 

kunna locka medarbetare med rätt kompetens. Vårt intresse väcktes när Skellefteå kommun 

annonserade på deras hemsida om ett uppdrag/examensarbete som innebar att undersöka vad 

medarbetare ser som attraktiva faktorer med arbetsgivaren och sitt arbete. Denna kartläggning 

kommer i sin tur att vara ett led i att kommunen ska kunna marknadsföra sitt 

arbetsgivarvarumärke på ett trovärdigt sätt. Som boende i Skellefteå kommun anser vi att det 

finns en bild från omgivningen av Skellefteå kommun som arbetsgivare inte är en attraktiv 

arbetsgivare. Då vi gjort praktik och tidigare arbetat inom Skellefteå kommun har vi fått en 

bild av att det är en bra arbetsgivare och att det finns potential att uppfattas som attraktiv av 

omgivningen. 

Vi utgår från att arbetsgivarvarumärket ska vara trovärdigt, är det viktigt att medarbetarna 

förmedlar samma budskap som arbetsgivaren så att budskapet blir enhetligt. En fördel är att 

arbetsgivaren vet vad medarbetarna upplever som positivt i arbetet och genom att undersöka 

det positiva har vi valt att ta reda på komponenter som motiverar och engagerar medarbetare i 

Skellefteå kommun. 

Bakgrund 

Skellefteå kommun är Skellefteås största arbetsgivare med cirka 7800 anställda och omkring 

200 olika yrkeskategorier och ungefär 360 chefer. Cirka 10 procent av Skellefteås invånare är 

anställda av kommunen vilket betyder att en stor del av kommuninvånarna har möjlighet att 

påverka bilden av sin kommun via arbetsgivaren. Skellefteå är till ytan en stor kommun samt 

glest befolkad i ytterområdena.  

Idag deltar kommunen vid olika aktiviteter för att försöka visa upp sig på den externa 

marknaden, bland annat vid mässor. De har också ett antal traineeplatser för ungdomar och 

inom vissa bristyrken för att locka nya medarbetare. Skellefteå kommun har de senaste åren 

arbetat med att ta fram och införa en värdegrund där de använt sig av tre ledord: 

professionalitet, engagemang och framsynthet. Tanken är att medarbetarna ska se sig själva 

som samhällsbyggare där professionalitet, engagemang och framsynthet ska genomsyra 

verksamhetens samtliga led. Indirekt ser vi detta som aktiviteter till att få medarbetarna att 
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känna yrkesstolthet. Detta torde vara viktigt när arbetsgivaren vill att medarbetarna också ska 

vara ambassadörer och sprida positiva budskap om sin arbetsplats.  

De flesta aktiviteter i marknadsföringssyfte som Skellefteå kommun genomför idag är riktade 

externt. Vår fokus i denna uppsats är att undersöka det interna arbetet med att skapa 

motivation och engagemang, som ett led i att attrahera befintliga medarbetare och på sätt 

kunna stärka organisationens image. Eftersom det finns planer på att skapa en 

kommunövergripande strategi för att arbeta med employer branding behöver arbetsgivaren 

samla in olika arbetsgruppers upplevelser om sin arbetsgivare. Detta ska ligga till grund för a tt 

sedan kunna anpassa strategin till olika yrkeskategorier. Vi ser i dagsläget ingen tydlig 

strategi på hur kommunen arbetar med employer branding. Det finns dock en insikt att det är 

viktigt att marknadsföra sig externt då efterfrågan på kompetenta medarbetare är stor och 

konkurrensen är hög. Därför blir första steget att studera några yrkesgrupper som Skellefteå 

kommun anser vara bristyrken eftersom det inom en snar framtid kommer att finnas ett stort 

behov av att rekrytera i dessa yrkeskategorier.  

Vi antar att det är svårt för en stor arbetsgivare med många olika yrkesgrupper att ha en 

gemensam bild av arbetsgivaren och att det i sin tur bidrar till att bilden som sänds ut kan 

upplevas som splittrad. Vår hypotes är att den bästa marknadsföringen kommer från att 

medarbetarna upplever att de har ett attraktivt arbete och genom detta sprider de bilden till 

omgivningen. Att arbetsgivaren är medveten om vad som motiverar och engagerar sin 

personal gör att budskapet som sänds ut blir entydigt.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och skapa en djupare förståelse för vad medarbetarna inom 

identifierade bristyrken i Skellefteå kommun upplever som attraktiva faktorer hos 

arbetsgivaren och i arbetet, samt vad medarbetarna har för syn på organisationens image.  

Frågeställningar 

 Vilka faktorer bör finnas i arbetet för att det ska upplevas som attraktivt?  

 Hur upplever medarbetarna organisationens image och rykte?  
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Teorigenomgång 

Vi vill i detta avsnitt skapa en teoretisk förståelse för vilka faktorer som måste vara upp fyllda 

för att en anställd ska uppleva sitt arbete som attraktivt. Vår utgångspunkt är att upplevelsen 

av ett attraktivt arbete är en förutsättning för att de anställda ska förmedla en positiv bild av 

arbetsgivaren. Detta i sin tur leder till ett välgrundat arbete med marknadsföring av 

arbetsgivarvarumärket. Ett attraktivt arbete kan uppfattas som dels någonting som 

organisationen skapar genom sitt sätt att organisera upp arbetet och dels som en individuell 

upplevelse. Vårt fokus kommer att ligga på den individuella upplevelsen av ett attraktivt 

arbete, där vi kommer utgå från medarbetares motivation och engagemang som viktiga 

komponenter i skapandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke. Vi kommer att lyfta olika 

faktorer som i forskning visat sig både är motiverande men också som är nödvändiga för att 

kunna skapa motivation. Vi börjar med att presentera teorier om varför marknadsföring av 

arbetsgivarvarumärket är centralt och hur arbetsgivaren kan skapa attraktiva arbeten och 

attrahera och locka kompetenta medarbetare genom lansering av arbetsgivarvarumärket.  

Employer Branding 

Begreppet employer branding kommer har sina rötter i marknadsföring av produkter eller 

tjänster men, har implementerats hos HRM (Human Resource Management) för att även 

marknadsföra organisationen som en attraktiv arbetsgivare och få möjlighet att rekrytera de 

bästa medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Employer branding har flertalet översättningar i den svenska litteraturen men den vanligaste 

förekommande är arbetsgivarvarumärke, vilket vi här har valt att använda oss av. Employer 

branding beskrivs av Backhaus & Tikoo (2004) enligt nedan: 

...employer branding as the process of building an identifiable and unique 

employer identity, and the employer brand as a concept of the firm that 

differentiates it from its competitors (Backhaus & Tikoo, 2004:502).  

För att skapa ett arbetsgivarvarumärke som är unikt och profilera sig från konkurrenterna 

anser Simon Sinek (2009) att varumärket bör växa fram inifrån organisationen. Figur 1 visar 

den gyllene cirkeln och hur framgångsrik marknadsföring bör ske enligt Sinek. Varje anställd 

och organisation vet vad de gör, vilka produkter eller tjänster de säljer, vissa vet även hur de 

görs. Problemet är att ett fåtal anställda eller organisationer kan tydligt beskriva varför de gör 

vad de gör utan har en uppfattning om att det har att göra med pengar eller vinst. Med varför 
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menas vad är syftet bakom en viss aktivitet? Varför finns organisationen och varför skulle 

någon bry sig? När arbetsgivaren marknadsför arbetsgivarvarumärket anser Sinek (2009) att 

det är viktigt att medarbetarna i organisationen känner att deras värderingar stämmer med 

organisationens om varför de existerar, precis som marknadsföring av produkter och tjänster. 

Detta skapar motivation och engagemang samt att medarbetare blir mer lojala. Sartain & 

Schumann (2006) framhåller också betydelsen av att arbeta inifrån och ut med sitt 

arbetsgivarvarumärke då extern marknadsföring inte kommer att fungera om inte 

värderingarna som förmedlas ut stämmer med de som finns på insidan. 

 

Figur 1. Den gyllene cirkeln (Sinek, 2009).  

Syftet med intern employer branding är försök att skapa motivation och engagemang hos 

medarbetarna och på så sätt förändra organisationskulturen i positiv riktning positivt. I 

organisationer tillämpas både explicit och implicit employer branding men tanken är i båda 

fallen att medarbetarna ska förmedla organisationens värderingar till människor utanför 

organisationen (Bergstrom, Blumenthal & Crothers, 2002). Genom arbetet med intern 

employer branding strävar arbetsgivaren att öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och att 

skapa samhörighet med organisationen och dess värderingar. Lyckas detta kan det bidra till att 

medarbetarna känner tillfredställelse med arbetet, ger ett positivt rykte av organisationen och 

vill stanna kvar hos sin arbetsgivare.  

Resonemanget kan även knytas till det så kallade psykologiska kontraktet som Moroko & 

Uncles (2008) definierar som arbetet med arbetsgivarens varumärke. Det är ett ”löfte” till de 

anställda där arbetsgivaren hela tiden ska leverera det budskap som sänds ut. De menar att om 

arbetsgivare klarar av att infria detta ”löfte” till de anställda, uppfylls även det psykologiska 
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kontraktet som leder till ömsesidiga förpliktelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. När 

det psykologiska kontraktet uppfylls är de anställda mer engagerade och mer lojala till sina 

arbetsgivare. Bryts detta kontrakt menar Moroko & Uncles (2008) att engagemanget och 

produktiviteten förtynar och att personalomsättning ökar på grund av att medarbetares 

missnöje. Vidare menar Backhaus & Tikoo (2004) att produktionsökning och ökad lönsamhet 

ytterst är ett av de främsta skälen till att arbeta med employer branding.  

Arbetsgivares ambitioner med employer branding har under de senare åren övergått till att allt 

mer marknadsföra sig gentemot den egna personalen (Mosley, 2007). Enligt Backhaus & 

Tikoo (2004) finns det både lyckade och mindre lyckade exempel på tillämpningen av 

employer branding. De menar att företag som lyckats bättre har påbörjat sitt arbete internt och 

med medarbetarnas attityder och värderingar till organisationen innan arbetet riktas externt. 

Trovärdigheten i budskapet som organisationen sänder ut ska stämma överens med de interna 

värderingarna som senare kommer att påverka den image som organisationen får utifrån.  

Image 

Begreppet image handlar om hur organisationer uppfattas som arbetsgivare av olika 

intressegrupper. Dessa intressenter har ofta en ytlig förståelse av hur arbetsgivaren faktiskt är. 

Detta kan vara till fördel då arbetsgivaren rankas som mer attraktiv och detta bidrar till att 

organisationen får ett ökat söktryck. Hållbar employer branding handlar mer om att vara unik 

och få medarbetare med djupare förståelse för sin arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009). 

Författarna hävdar att image är mycket viktigt för arbetsgivaren även om den inte är 

rättvisande eller föråldrad. Studier visar att det dock tar lång tid att förändra och kommunicera 

arbetsgivarvarumärket framgångsrikt. För att undvika att arbetsgivarens image ska baseras på 

rykten och åsikter från tredje part är det viktigt att kommunicera direkt till intressegrupperna 

det vill säga potentiella medarbetare, kunder och andra intressenter (Parment & Dyhre, 2009). 

Rykte och transparens 

Offentliga verksamheter har idag goda förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare, men en 

negativ bild upprätthålls i hög grad av hur denna är. Jobb inom offentlig sektor anses idag ha 

ett dåligt rykte vilket, påverkar möjligheterna att rekrytera attraktiva medarbetare (Tullberg, 

2001). Ytterligare en uppfattning som Tullberg (2001) har är att det är svårare att styra en 

verksamhet som är politiskt styrd. Denna bild underhålls av media och genom kulturen i 

samhället. Det finns en föreställning att offentliga verksamheter har problem med ledarskapet, 

effektiviteten och utvecklingsmöjligheterna (Hällstén & Tengblad, 2006). Kulturen och ryktet 
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som finns i samhället beror på olika faktorer, bland annat framställs offentliga verksamheter 

som hårt bundna av lagstiftning och regelverk som syftar till demokratiskt beslutsfattande 

istället för att förespråka framåtanda. Något annat som kan har påverkat ryktet av offentliga 

verksamheter är bilden att de är byråkratiska och har höga ohälsotal, vilket sprider en 

uppfattning att de är dåliga arbetsgivare (ibid). Utbildningsnivån är dock generellt högre inom 

de offentliga verksamheterna än inom privata sektorn i dagsläget (Tullberg, 2000).  

En viktig del i skapandet av en organisations rykte är dess transparens. det betyder att de 

förväntningar som externa aktörer har på organisationen avspeglar sig på den interna 

identiteten (Moroko & Uncles, 2008). De anställda anses vara den mest tillförlitliga 

informationskällan för organisationsidentiteten då de levandegör företagets varumärke 

(Chong, 2007). Idag tror människor mer på vad de ser än vad de hör om organisationer. 

Genom internet har det blivit enklare för människor via forum och sociala medier att läsa om 

vad anställda och andra aktörer har att säga om organisationen (Ind, 2001). Efterso m 

organisationsidentiteten och organisationens rykte är tätt sammankopplade drar Ind (2001) 

slutsatsen att det är viktigt att försöka påverka medarbetarnas uppfattning och attityd mot den 

egna organisationen om de vill påverka ryktet. Ett gott rykte om organisationen kan leda till 

att individer lockas till att söka arbete hos arbetsgivaren, vilket i sin tur resulterar i att 

organisationens kompetenser och konkurrenskraft ökar. Det är då viktigt att organisationen 

vet vad som profilerar dem från andra arbetsgivare och vad de kan erbjuda potentiella 

medarbetare. 

Employer value proposition. 

Begreppet employer value proposition handlar om vad arbetsgivaren kan erbjuda befintliga 

och potentiella medarbetare. Parment & Dyhre (2009) menar att det är viktigt för 

arbetsgivaren att vara medveten om detta för att inte bryta det psykologiska kontraktet med 

medarbetaren. Genom att medarbetarna känner att de erbjudanden som arbetsgivare har 

stämmer överrens med verkligheten kommer även de att förmedla samma bild som 

arbetsgivaren vill förmedla till omgivningen. För att kunna locka potentiella medarbetare är 

de attraktiva erbjudanden som är unika för organisationen i jämförelse med andra 

organisationers viktiga att lyfta fram. Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & 

Michaels (1998) beskriver att arbetsgivare som skräddarsyr företagens employer brand image 

för att det ska locka en viss typ av människor oftare lyckas. För att tydliggöra hur 

organisationer kan undersöka sina värdeerbjudanden har vi valt Lagergrens (1998) centrala 

begrepp: 
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Identitet = jag är 

Profil = jag vill vara 
Image = jag uppfattas 

 

Identiteten handlar här om hur organisationen ser på sig själv men också hur medarbetarna 

upplever arbetsgivaren och vilka förväntningar de har alltså det budskapet som sänds ut till 

omgivningen, oavsett om det är ett strategiskt val från organisationens sida eller inte. En 

föreställning som Parment & Dyhre (2009) har är att det är viktigt att ha kännedom om hur 

medarbetarna ser på organisationen och vad som engagerar och motivera dem samt vilka 

värderingar som är dominerande i organisationen. En organisations profil är den bild som de 

önskar att ha och vill förmedla. Oftast har ledningen en tydlig bild över vilka mål och visioner 

de vill uppnå. Deras bild är inte alltid tydligt förankrad bland medarbetarna i den egna 

organisationen (utan är en bild som de vill ge till omgivningen). Profilen innefattar också 

vilken syn organisationen vill att de anställda ska ha på sin arbetsgivare. Det innebär att profil 

är det medvetna budskapet som organisationen försöker att sända ut till vissa grupper. Image 

innefattar vad omvärlden har för föreställning om organisationen. Den bygger oftast på 

uppfattningar och tidigare erfarenheter av organisationens produkter eller tjänster men även 

övriga attribut som exempelvis ledarskapsstil, byggnader och arbetskläder (Parment & Dyhre, 

2009). 

Parment & Dyhres (2009) antagande är att ju närmare dessa tre komponenter är varandra 

sänds en enhetlig och trovärdig bild ut. Identiteten är den bild som sänds till omgivningen 

genom medarbetarnas sätt att vara och tala om organisationen. Ledningen har en vision om 

hur organisationens profil ska vara och vill förmedla till omgivningen. Om identiteten och 

profilen är splittrade kommer även imagen som omgivningen får att vara delad och på så sätt 

inte upplevas som trovärdig. Detta illustreras i figur 2.  



 

 

10 
 

 

Figur 2. Identifiera organisationers värdeerbjudanden (Parment & Dyhre, 2009:70).  

Utifrån resonemanget ovan, att locka kompetenta medarbetare och bygga ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke, bör därför organisationen göra en analys för att bli medvetna om sin 

identitet, profil och image. Figur 2 förklarar hur olika faktorer påverkar erbjudanden som 

arbetsgivaren har. Genom att undersöka faktorer som påverkar arbetsgivarva rumärket, 

imagen, profilen och identiteten, kommer organisationen kunna förmedla samma värderingar. 

Detta ger möjlighet för arbetsgivaren att formulera sina erbjudanden som trovärdiga, 

attraktiva och annorlunda än rekryteringskonkurrenterna. Att hitta attraktiva erbjudanden är 

inte särskilt svårt för en arbetsgivare utan utmaningen är att ha erbjudanden som är unika och 

skiljer sig från övriga konkurrenter. Det blir därför betydelsefullt för arbetsgivaren att ha 

kunskap om nuvarande medarbetares uppfattningar. Oavsett vilken bild ledningen förmedlar 

är det medarbetarnas upplevelser av arbetsgivaren som kommer förmedlas utåt i det dagliga 

talet. Ett annat steg i arbetet med employer branding är att arbetsgivarvarumärket följer 

samma linje som organisationens övriga varumärke, mål samt vision. Parment & Dyhre 

(2009) drar slutsatsen att flera olika funktioner inom organisationen, exempelvis HR och 

marknad, bör samarbeta och skapa en gemensam strategi. 

Här har vi presenterat vad som anses vara centralt i skapandet av ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. Vidare kommer vi redogöra för vilka faktorer som kan tänkas skapa ett 

attraktivt arbete där individen känner motivation och engagemang. Utifrån nyss nämnda 

teorier tror vi att det är en grund i att bygga arbetsgivarvarumärket inifrån den egna 

personalen. 
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Motivation och engagemang 

En vedertagen ståndpunkt är att varje medarbetare har behov av uppmärksamhet, känna 

tillhörighet i ett sammanhang och att det arbete som utförs betraktas som en viktig del av 

organisationens helhetsarbete. Organisationer med tydliga värderingar, mål och visioner har 

en förmåga att attrahera individer som står för och företräder samma värderingar (Cable & 

Turban, 2003). Medarbetaren anses vara den viktigaste marknadsföraren genom sättet den 

talar om sin arbetsgivare. Nöjda medarbetare kommer att agera som ambassadörer för 

organisationen medan missnöjda anställda bidrar till ett negativt rykte (Parment & Dyhre, 

2009). En motsvarande ståndpunkt uttrycks av Sartain & Schumann (2006): 

If it doesn’t happen inside, it can’t happen outside. If the brand doesn’t live on 

the inside, it can’t thrive on the outside. And if the brand isn’t built from the 

inside, few may believe it on the outside (Sartain & Schumann, 2006:5).  

Genom att medarbetarna känner tillfredsställelse och stolthet för sitt arbete kan detta leda till 

att befintliga medarbetare kommunicerar på ett positivt sätt om sin arbetsgivare till 

omgivningen (Ind, 2001). Organisationens arbete med arbetgivarvarumärke bör därför börja 

från insidan. 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2000) kan inte grupper och organisationer känna 

motivation och bli motiverade utan denna företeelse finns bara hos individer. Det centrala i 

talet om organisationer är hur individens motivation påverkas av arbetet och tillhör igheten 

med organisationen. Eftersom motivation inte är ett personlighetsdrag, som individer har eller 

inte, är det angeläget att förstå hur den uppstår i interaktionen mellan individer och 

situationer. 

Herzbergs (i Åteg et al, 2004) teorier har varit betydelsefulla för att förstå hur motivation 

skapas bland medarbetarna. Han menar att hygienfaktorer är sådant som måste vara 

tillfredställt för att medarbetare inte ska känna sig missnöjda och för att arbetsgivaren ska 

kunna skapa motivation hos medarbetarna.  Till viss del kan även hygienfaktorerna skapa 

motivation hos medarbetarna men denna är oftast kortvarig, ett typexempel som ofta refereras 

är effekten av en lönehöjning. För att skapa långvarig motivation hos medarbetarna bör 

arbetsgivaren utifrån teorin satsa på bland annat erkännande, ansvarstagande och utveckling 

som är direkt motivationshöjande (ibid).  
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Tabell 1. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer. 

Motivatorer Hygienfaktorer 

Prestation Personalpolitik 

Erkännande (feedback) Arbetsledningens skicklighet 

Arbetsuppgifter Arbetsvillkor (trygghet) 

Ansvar Lön 

Utvecklingsmöjligheter Fysisk arbetsmiljö 

 

I Herzbergs studie identifierade han fem faktorer som är hygienfaktorer och måste vara 

tillfredställda för att medarbetarna inte ska känna missnöje. Vi kommer nedan att fokusera på 

två av dessa, lön och arbetsvillkor (som vi har valt att kalla trygghet). I andra kolumnen har 

Herzberg listat motivationsfaktorer som är saker som ska uppfyllas för att medarbetarna ska 

känna motivation, av dessa har vi valt att presentera erkännande (som vi benämner feedback), 

arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.  

Lön och förmåner 

Enligt Hagemann (1990) påverkas inte motivationen nämnvärt av lönen. Dock är 

låginkomsttagare mer beroende av lönen och påverkas därför mer av hur arbetsinsatsen 

belönas. Lönen och förmånerna kan även ses som attraktiva erbjudanden som arbetsgivaren 

förmedlar i marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket. Genom lönen ges medarbetare 

möjlighet till att tillfredsställa de fysiska behoven som exempelvis tak över huvudet och mat 

och är därigenom att beaktas som en hygienfaktor. En löneökning ger en kortvarig effekt på 

motivationen och blir i längden en kostsam lösning för organisationen som ett sätt att öka 

motivationen. Med detta vill Hagemann (1990) lyfta fram att andra faktorer, exempelvis de 

mänskliga relationerna på arbetsplatsen, är viktigare. En central ståndpunkt är att 

medarbetarna känner att lönen motsvarar de anställdas arbetsprestationer då det fungerar som 

en outtalad feedback. Ifall medarbetarna inte känner att lönen motsvarar prestationen skapas 

lätt ett missnöje. Det finns forskning som visar att ekonomiska förmåner inte är det viktigaste 

skälet till att medarbetare ska känna arbetsglädje och motivation utan mjuka värden så som att 

arbetstagaren känner att arbetsgivaren bryr sig och är engagerad i hur denne mår och det 

ryktet som arbetsgivaren har (Giancola, 2010).  

Av resonemanget följer att organisationer kan ta hänsyn till immateriella förmåner för att göra 

personalen mer engagerade och motiverade. Med immateriella förmåner avses olika former av 
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ersättning för arbetet som inte kommer i form av direkt ekonomisk ersättning utan kan vara 

exempelvis ledighet eller friskvård (Beauregard & Henry, 2009) Denna typ av förmåner som 

gynnar familjelivet har blivit allt mer vanligt de senaste åren (ibid). Det finns idag ett större 

behov av att ha en balans mellan arbete och familj eftersom båda parter i familjen ofta 

förvärvsarbetar. Om balansen saknas kommer det att bli kostsamt för individen, familjen men 

också organisationen och samhället (Sparrow & Cooper, 2003). Det ökar risken för ohälsa, 

stress och ökad frånvaro samt att engagemanget sjunker, uppsägningar ökar, medarbetaren 

känner lägre tillfredsställelse i livet samt att relationen med familjen blir sämre. Forskning 

visar att kvinnor i högre utsträckning än män föredrar förmåner som är kopplade till 

arbetstider och ofta ser det som viktigare än möjligheter att avancera (Kreitner, 2004).  

Trygghet 

En annan faktor som är viktig för att medarbetarna inte ska känna missnöje är trygghet. 

Organisationer som kan visa trygghet och stabilitet är mer attraktiva för potentiella 

medarbetare menar Parment & Dyhre (2009). Det är dock idag svårare att erbjuda 

anställningstrygghet än tidigare i och med ekonomiska kriser och osäkerhet som råder på 

marknaden. Genom en anställning ges medarbetaren en trygghet i form av skydd, stabilitet 

och struktur som kan ses som en hygienfaktor. De första grundläggande behoven, de fysiska 

och tryggheten, skapar inte motivation utan är en förutsättning för att nästkommande faktorer 

ska kunna uppfyllas. 

Feedback 

Feedback/uppskattning är en faktor som kan ha stor inverkan på motivationen då det är tydligt 

hur den fungerar som motivationshöjande. Genom att ge både positiv och negat iv feedback 

visar arbetsgivaren intresse för medarbetaren och vad denne gör. Detta påverkar 

medarbetarens arbetsprestation då denne får bekräftelse på hur arbetet ska utföras (Mosley, 

2005). Det ger en känsla av att någon bryr sig, vilket stärker medarbetarens självförtroende 

och ökar känslan av tillhörighet, något som ses som en betydelsefull motivationsfaktor. Även 

negativ feedback kan vara betydelsefull då den ger medarbetaren möjlighet att utvecklas och 

bli mer effektiv. Arbetsgivaren kan tänka på hur den framförs så att medarbetaren inte känner 

sig påhoppad eller kränkt då syftet är att hjälpa och utveckla. Hagemann (1990) menar att 

bristen på feedback kommer att fungerar som ”motivationsdödare”. Medarbetare förlorar 

intresse när feedback uteblir och känner att de inte gör ett bra arbete. Genom att ge feedback 

blir behov som gemenskap och uppskattning uppfyllda vilket beskrivs närmare i den sociala 

identitetsteorin. 
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En del av den sociala identitetsteorin innebär att medarbetare som känner gemenskap med 

sina arbetskamrater har en önskan att identifiera sig med gruppen (Hewstone, Stroebe & 

Jonas, 2008). Detta gör att arbetstagare strävar efter likvärdiga värderingar. De medarbetare 

som omges av likasinnade identifierar sig starkare med organisationen vilket bidrar till att de 

känner en högre mening med sitt arbete och ökat engagemang. Det leder också till att 

företagskulturen stärks (ibid). Motivationen ökar när medarbetare känner en tillhörighet med 

arbetet och har känslan av att vara en viktig del i arbetsprocessen. Genom att arbetsgivaren 

kan erbjuda sociala relationer och kontakter skapas ett attraktivt arbete.  

Arbetstillfredsställelsen kan komma genom uppskattning från medarbetare och från personer 

utanför organisationen, exempelvis kunder (Kressler, 2003). Genom att arbetsgivaren 

behandlar medarbetarna väl och visar uppskattning ökar deras engagemang och de känner sig 

nöjda med sin arbetsprestation. Detta kan vara en strategi som ökar konkurrensfördelarna i 

form av högre effektivitet då medarbetarna känner att de får feedback när de utför sina 

arbetsuppgifter (Pfeffer, 1998). 

Arbetsuppgifter  

Enligt Hagemann (1990) har medarbetare rätt att veta vilka organisationens förväntningar på 

dem är och att de har en helhetsbild över hur deras roll påverkas av/påverkar 

produktionskedjan. Ett sätt för att skapa engagemang och motivation är att arbetsuppgifterna 

upplevs varierande och flexibla. Organisationer där medarbetarna upplever att 

arbetsuppgifterna är varierande och kreativa är ofta attraktiva och eftertraktade som 

arbetsgivare (Martin, Beaumont, Doig & Pate, 2004). Andra faktorer är att medarbetare har 

möjlighet att arbeta självständigt och har ett visst handlingsutrymme (Mitchell, 2008). 

Medarbetare anser också att det som är mest unikt för arbetsplatsen är kollegorna och 

inspirerande ledarskap, därför är lön och andra förmåner sällan en orsak till att personalen 

lämnar sin anställning. Tidigare forskning visar snarare att det beror på att arbetstagare vill 

byta arbetsuppgifter och få nya utmaningar. Därför b lir det viktigt för arbetsgivaren att skapa 

möjligheter till variation i arbetet och möjligheter till karriärutveckling (Parment & Dyhre, 

2009). 

Utvecklingsmöjligheter och avancemang 

Genom att ha regelbundna diskussioner med de anställda får medarbetarna reda på hur de ser 

på sin utveckling men också tala om vad företaget har för förväntningar. De 

utvecklingsinsatserna som organisationen väljer bör ha för avsikt att gå i samma linje som 



 

 

15 
 

organisationens övergripande strategier. Ett led i att skapa ett attrak tivt arbetsgivarvarumärke 

är att potentiella medarbetare ser att organisationen kan erbjuda möjligheter till avancemang 

och personlig utveckling (Chambers et al, 1998). Beroende på vilket företag det är kommer 

utbildningsfokus att se olika ut. Exempelvis i yrkesgrupper som kräver stor expertis kommer 

fokus att vara på att utveckla kunskapen medan för yrkesgrupper som innehar mindre behov 

av höga kvalifikationer kan utbildningsfokus vara riktat mot mjuka värden (CIPD, 2010). 

Genom att organisationen kan erbjuda internutbildningar ges också medarbetarna möjlighet 

att snabbt göra karriär (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Flera organisationer försöker utveckla de immateriella tillgångarna, något som Mathis & 

Jackson (2008) menar ger ett ökat humankapital och definieras genom arbetstagarnas 

kompetens, engagemang och idéer. Arbetstagarnas kompetens och kunskaper betraktas och 

behandlas som värdefulla inom organisationen för att kunna behålla kunskaperna och i sin tur 

fortsätta sin utveckling. Dock kan humankapitalet aldrig ägas av organisationen då det är 

mjuka värden som människorna själva besitter. För att organisationen ska kunna ta tillvara på 

humankapitalet och den kunskap arbetstagarna besitter kan de arbeta aktivt för att inte 

kunskapen ska gå förlorad till någon konkurrent (ibid). Utveckling anses vara en viktig del för 

att medarbetarna ska få möjlighet att nå sin fulla potential, även om inte alla når ända fram. 

Utmaningar i arbetet skapar en känsla av tillfredställelse hos den anställda när denne känner 

att den kan utföra sitt arbete på ett bra sätt med hjälp av sina kunskaper och färdigheter (Åteg 

et al, 2004). 

Dimensioner i attraktiva arbeten 

Eftersom organisationer är komplexa och unika, som framgått av föregående avsnitt, kan med 

fördel fler än en teori användas för att förklara vad som motiverar medarbetare och skapar 

attraktiva arbeten och i förlängningen i att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. För att ge en 

sammanfattning av tidigare nämnda teorier och skapa en djupare förståelse för vilka faktorer 

som frambringar motivation och attraktiva arbetsgivare har vi nedan skapat en modell (figur 

3) som beskriver attraktiva arbeten. Modellen utgår från tre dimensioner, arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden.  Detta har vi gjort med utgång från Åtegs et al 

(2004) teorier och modell.  

Den första grenen är arbetsinnehåll och handlar om vad och hur medarbetaren utför sitt arbete 

och utifrån det har vi valt att fokusera på variation, tankearbete och handlingsfrihet. Dessa tre 
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faktorer är en del av vad arbetsuppgifterna kan innehålla för att skapa motivation och 

engagemang i arbetet. 

Den andra dimensionen arbetstillfredsställelse presenterar faktorer som kommer ut från 

medarbetarens upplevelser av att utföra arbetet. Upplevelserna kan vara att arbetstagare 

känner uppskattning, att de är eftertraktade och är en del av processen som leder till resultat. 

Dessa faktorer skapar arbetstillfredsställelse i form av feedback. Samtidigt som lagom stora 

utmaningar i arbetsuppgifterna kan vara tillfredställande i relation till de egna 

kvalifikationerna. 

Den tredje dimensionen är gemensam för samtliga medarbetare och är attraktiva 

arbetsförhållanden. Denna dimension är inte beroende av vilka arbetsuppgifter arbetstagarna 

har eller vad de upplever att de får ut av dem. I denna dimension återfinns löner, förmåner och 

arbetstider som hygienfaktorer och är en del av de grundläggande arbetsförhållandena. Den 

feedback som medarbetaren får från de sociala kontakterna på arbetsplatsen påverkar i vilken 

mån de ser arbetsförhållandena som attraktiva. Beroende på hur organisationen är strukturerad 

erbjuder det varierande möjligheter till utveckling.  

 

Figur 3. Utvalda faktorer som skapar ett attraktivt arbete 

Attraktivt 
arbete 

Arbetstillfredställelse 

- Utmaningar 

- Uppskattning 

- Resultat 

- Eftertraktad 

- Status  

Arbetsförhållanden 

- Sociala kontakter 

- Organisation 

- Arbetstid 

- Lön och förmåner 

Arbetsinnehåll 

- Handlingsfrihet 

- Tankearbete 

- Variation 
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Genom vår teorigenomgång har vi funnit att uppfattningen om ett attraktivt arbete förutsätter 

en positiv upplevelse av att det egna arbetet och kännetecknas av de dimensioner och faktorer 

som preciseras i modellen ovan. Om dessa faktorer upplevs som positiva kommer 

medarbetaren känna motivation och engagemang vilket är väsentliga delar i att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

Givet ovanstående resonemang kommer sannolikt medarbetarna återberätta på ett mer positivt 

sätt om sin arbetsgivare och lyfta fram de faktorer som de upplever som attraktiva i samtal 

med omgivningen. Detta kommer i hög grad att understödja organisationen när de vill 

marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke. Budskapet som sänds ut kommer att vara enhetligt 

och trovärdigt då även medarbetarna delar likartade uppfattningar. 
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Del II 

Metod 

I detta avsnitt behandlas den metod vi har valt att använda i vår studie.  Vi kommer börja med 

att beskriva tillvägagångssättet för studien.  

Datainsamlingsmetod 

Vårt syfte är att undersöka och skapa förståelse för vad medarbetare upplever som positiva 

faktorer som gör deras arbete och arbetsgivare attraktiva anser vi att en kvalitativ studie är 

lämplig. Enligt Bryman (2011) innebär kvalitativ forskning förståelsen av sociala samspel och 

deltagarnas tolkning av verkligheten. Kvalitativa metoder utgår från människors upplevelser 

och innebörden i dessa kan vara svår att kvantifiera (Svensson & Starrin, 2008).  

Fokusgrupper  

Då vi på förhand visste vilka teman som skulle diskuteras ansåg vi att fokusgrupper var en 

lämplig metod. Genom att låta personer interagera i grupp skapas dialoger som bidrar med 

empirisk data kring vår forskningsfråga. Det är viktigt att få fram en rik samling av åsikter 

runt det valda ämnet som är i fokus eftersom det är gruppens interaktioner och hur de 

diskuterar runt ämnet som är intressant. Då vår avsikt är att få fram undersökningspersonernas 

tysta och förgivettagna synpunkter kring hur Skellefteå kommun är som arbetsgivare är 

fokusgrupper ett forum som kan frambringa detta. Vi anser också att det är en tidsbesparande 

metod då vi ges möjlighet att träffa många personer vid ett och samma tillfälle. Kvale,  

Brinkmann & Torhell (2009) anser att fokusgrupper är en lämplig metod när syfte med 

studien är explorativt, vilket menas att intervjun är en öppen arena för diskussion runt de 

teman som presenteras. Morgan (1996) definierar fokusgrupper enligt nedan: 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 

runt ett ämne som bestäms av forskaren. (Morgan, 1996 i Wibeck, 2010: 25) 

Gruppintervju 

På grund av organisatoriska omständigheter kunde inte en av verksamheterna ge oss en 

tillräckligt stor grupp för att göra en fokusgruppsintervju. Vi valde då istället att göra en 

gruppintervju för att inte gå miste om denna grupps åsikter. Skillnaden mellan 

fokusgruppsintervju och gruppintervju är inte särskilt stor då vi valt att använda oss av samma 

frågor. Bryman (2011) menar att många forskare använder dessa två begrepp som synonymer. 
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Enda skillnaden är att i en fokusgrupp är fokus på interaktionen mellan deltagarna medan i 

gruppintervju blir varje deltagares åsikt intressant (Bryman, 2011). Under vår gruppintervju 

har deltagarna först gett uttryck för sin åsikt och sedan har de diskuterat i ett vidare perspektiv 

med varandra.  

Urval 

Valet av deltagare är baserat på yrkesgrupper som arbetsgivaren Skellefteå kommun anser 

vara bristyrken, de yrkesgrupperna är chefer, undersköterskor och kokerskor. Vi har i denna 

studie valt dessa grupper för att kommunen har ett intresse av just deras upplevelser. Detta för 

att kommunen tror att det inom en snar framtid kommer att vara svårt att rekrytera kompetenta 

medarbetare inom just dessa yrkesgrupper. Utifrån information om vilka som tillhör dessa 

grupper har vi blivit tilldelade namn av uppdragsgivaren där vi kontaktat ett antal för att fråga 

om de är intresserade av att delta. Då syftet inte var att studera olika köns- och 

åldersskillnader har urvalet inte baserats på detta. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

personer som deltar i fokusgrupper anser att ämnet är relevant. Vi ansåg att det var viktigt att 

deltagarna själva kände motivation till att delta eftersom det blir svårt att ha givande 

diskussioner med personer som inte är intresserade av ämnet. Gruppernas storlek bör vara 

större om intresset är lågt då de antagligen har mindre att diskutera ( ibid). Vi ansåg att cirka 

sex-åtta personer i varje grupp var lagom då personerna har goda kunskaper i ämnet vi vill 

diskutera vilket ger goda förutsättningar till givande diskussioner. I fokusgruppsintervjuerna 

var antalet deltagare sex i den ena gruppen och nio i den andra. I gruppintervjun blev det tre 

personer. Halkier (2010) beskriver för- och nackdelar med olika gruppsammansättningar. Hon 

menar att alltför homogena grupper inte bidrar till att det sociala utbytet blir särskilt rikt 

medan det i en alltför heterogen grupp finns risk för konflikter. Vidare framhåller hon om 

vikten av att använda sig av segmenterade grupper eftersom det i en grupp med personer från 

olika positioner kan leda till att klimatet inte blir särskilt diskussionsvänligt och att konflikter 

lätt uppstår. I vår studie har deltagarna i grupperna samma yrkestitel inom kommunen men 

olika arbetsuppgifter och roller. Vi ser detta som en fördel eftersom deras erfarenheter bidrar 

till samförstånd samtidigt som de har olika erfarenheter som ger oss en bredare bild av 

yrkeskategorins uppfattningar.  

Presentation av deltagare 

Vår första fokusgrupp bestod av sex chefer som deltagit i ett särskilt chefsprogram som 

Skellefteå kommun tidigare genomfört. Cheferna representerade fem olika förvaltningar och 

hade varierande bakgrunder och utbildningar. Den andra fokusgruppsintervjun bestod av nio 



 

 

20 
 

kokerskor, varav åtta hade någon typ av formell utbildning inom livsmedel och en hade lång 

erfarenhet samt varit egen företagare. Kokerskorna kom från olika arbetsplatser, från 

äldreomsorgen och skolkök. Undersköterskorna var den sista intervjugruppen och bestod av 

tre deltagare. De hade alla en formell utbildning som undersköterska. De representerade tre 

olika verksamhetsområden, äldreomsorgen, handikapp och personlig assistans. Två av totalt 

18 deltagare hade arbetat inom Skellefteå kommun kortare tid än tio år, den ena ett år och den 

andra åtta år. 

Genomförande 

I utformningen av intervjuguiden tog vi stöd i den litteratur vi samlat in. Vi identifierade 

några teman som vi ansåg som relevanta att gå vidare med och som frågorna har formulerats 

kring. Dessa var arbetsuppgifter, engagemang och motivation, valet av arbetsgivare, 

utvecklingsmöjligheter och image/rykte. Frågorna var halvstrukturerade och fokuserade på 

individnivå. Detta för att vi ville att deltagarna skulle utgå från sig själv när de senare 

diskuterade. Intervjuerna inleddes genom att få dem att tänka på ett scenario för att på så sätt 

starta en tankeprocess. Exempelvis inledde vi med: ”När du vaknar på morgonen och det är en 

ny start på arbetsveckan, vilka arbetsuppgifter känns roligast och vilka arbetsuppgifter ser du 

mest framemot?” Detta för att det skulle bli lättare att få igång en diskussion.  

Frågorna lästes i helgrupp och därefter delades de upp i två mindre grupper där varje fråga 

diskuterades ca femton minuter. Deltagarna fick sedan skriva på post- it lappar positiva 

faktorer de kom att tänka på utifrån diskussionerna. Dessa samlades sedan in för 

kategorisering för att sedan betygsättas hur väl varje faktor fungerar för dem i dagsläget. Efter 

detta behandlades nästa tema. Totalt tog varje fokusgruppsintervju cirka två och en halv 

timme. Utifrån tidigare erfarenheter upplever vi vissa nackdelar med att använda diktafoner 

då intervjupersonerna kan bli stressade av att bli inspelade samt att det är svårt att urskilja vad 

som sägs när det är många deltagare som talar samtidigt. Den första fokusgruppsintervjun 

spelades ändå in för att sedan kunna avlyssnas och bearbetas, dock insåg vi att det var 

överflödigt eftersom vi fick tillräckligt med datamaterial genom våra anteckningar och de 

post-it lappar som deltagarna skrev.  

Vid gruppintervjun ställde en av oss frågorna utifrån samma mall som användes till 

fokusgruppsintervjuerna medan den andra antecknade. Deltagarna i gruppintervjun skrev inte 

post-it lappar på faktorer utifrån diskussionerna med tanke på att de var få deltagare då det 
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gick bra att anteckna deras åsikter direkt. Personen som antecknade inflikade med följdfrågor 

om något var oklart. Totalt tog intervjun cirka en och en halv timme.  

Bearbetning och analys av data 

Den insamlade data sammanfattades utifrån inspelningarna, anteckningarna samt post- it 

lapparna och delades in i kategorier utifrån huvudfrågorna i intervjumaterialet.  

När vi ansåg att bearbetningen av materialet kändes tillfredställande, övergick vi till att 

analysera det genom en tematisk analys där vikten ligger på vad som sägs och inte på hur det 

sägs. Utifrån de huvudkategorier som vi i första läget använt oss av delades det upp i 

undergrupper som är mer specifika och utgår från våra teorier. Bryman (2011) menar att när 

författarna kodar det som sägs i intervjuerna i teman och subteman, underlättar det för 

forskaren att identifiera återkommande ämnen/attityder/åsikter i datamaterialet. Han anser 

också att det är viktigt att vara uppmärksam på metaforer och ”interna uttryck” som är 

återkommande och kan vara obekanta för omvärlden och söka efter förklaringar på vad som 

menas med dessa. 

Etik  

För att vår studie ska uppfylla Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska rekommendationer 

har vi, i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet, gett deltagarna information 

om vilket syfte vi har med vår studie och en kort beskrivning av hur undersökningen går till. 

De har även informerats om deras frivillighet att delta i studien och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan ifall de önskar. Vi har erhållit deltagarnas samtycke för deras deltagande i 

studien. Då vi anser att studiens innehåll är av positiv karaktär och inte behandlar särskilt 

känsliga ämnen ser vi ingen risk att de medverkande skulle utsättas för obehag eller skada. 

För att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ska vara uppfyllt har vi sett till att 

deltagarnas personuppgifter har avidentifierats så att de inte kan kännas igen i vå r text samt att 

deras personuppgifter endast kommer att användas i studiens ändamål. Deltagarna har fått 

information om vart resultatet på studien publiceras samt information om vem de kan 

kontakta för att ta del av den.     
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Del III 

Resultat och analys 

För att lättare följa med i resultatet och analysen vill vi upprepa att vårt syfte är att studera 

vilka positiva faktorer som medarbetarna upplever att deras arbetsgivare har och arbetet 

innehåller. Samt vad medarbetarna har för syn på organisationens image. De faktorer som vi 

har fått fram genom våra intervjuer har vi kategoriserat in i teman utifrån den teoretiska 

referensram vi valt att utgå från. Den andra frågeställningen kommer att besvaras utifrån 

resultaten om arbetsgivarens identitet, profil och image. 

Arbetsinnehåll 

I dimensionen arbetsinnehåll har vi kategoriserat faktorer som handlar om vad och hur 

medarbetarna utför sitt arbete i praktiken.  

Handlingsfrihet 

Deltagarna nämner handlingsfrihet som viktigt. Det innebär att de har möjlighet att skapa 

strukturer i arbetsprocesser som gör arbetet mer effektivt. Framförallt att de har möjligheter 

att påverka och därigenom göra målformuleringar och prioriteringar, vilket sägs bidra, till 

verksamhetsutveckling. Ett exempel som kokerskorna gav var att planera arbetet och få 

möjlighet att själv bestämma över vissa saker och att de hade friheten att utforma 

restaurangen. Vår slutsats är att deltagarna upplevde att de hade en stor handlingsfrihet fanns 

det en stor arbetsglädje, vilket enligt Mitchell (2008) är viktigt för att ett arbete ska upplevas 

attraktivt. Genom den handlingsfrihet som de tillfrågade upplevde att de hade kände de också 

att de fick ett stort ansvar, vilket de såg som extra motiverande och gjorde dem stolta. Detta är 

också en motivator som Herzbergs teorier framhåller som central.  

En annan positiv faktor enligt våra chefer var att få möjlighet att se hela processer, 

exempelvis när de får planera en förändring, genomföra den och sedan se effekterna av den. 

Undersköterskorna fick i sitt arbete fick vara delaktiga i samtliga aktiviteter med brukaren.  Vi 

tolkar även att kokerskorna får vara delaktiga i hela processer då de får maten, tillagar den och 

sedan serverar den. Detta är en faktor som referats till i föregående kapitel är ökad känsla av 

tillfredställelse i arbetet vilket är att ha en helhetsbild och möjlighet att se hela processer 

menar Hagemann (1990).  
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Variation 

Något som samtliga grupper har lyft fram som positivt med deras arbete är att det är 

varierande och att ”ingen dag är den andra lik”. Kokerskorna har delat upp arbetet i olika 

”stationer” som de roterar mellan, vilket de såg som en källa till variation i vardagen. En av 

kokerskorna skrev, ”Vi i arbetsgruppen har variation i arbetet då vi ”går runt” på olika 

stationer”. Även undersköterskorna beskrev att arbeta med människor innebär att dagarna ser 

olika ut. Cheferna såg också möjligheter till att avancera då det finns stora möjligheter att 

genom arbetsgivaren få nya arbetsuppgifter och byta tjänster. De pratade om att det ofta 

uppstår oväntade händelser under deras arbetsveckor, vilket de tyckte var ett välkommet 

inslag i arbetet. En av cheferna uttryckte: 

Det är roligt när det händer mycket i verksamheten. När allt fungerar som 

vanligt blir det tråkigt. 

Upplevelsen av att lösa problem var relativt okomplicerat då det finns en närhet/tillgänglighet 

till olika forum genom exempelvis andra med liknande arbetsuppgifter och befogenheter att 

rådfråga. Ett annat stöd till att lösa problem som användes är de rutiner och policys som finns 

inom kommunen. Stödsystem, som exempelvis personalhandboken men också att de anser att 

det är ett bra samarbetsklimat som bidrar till att lösa problemen. Variation i arbetet ansåg vi 

gav deltagarna möjlighet att vara kreativa och använda sina kunskaper för att lösa problem. 

Parment & Dyhre (2009) understryker betydelsen av variation och avancemangsmöjligheter 

för att arbetstagaren ska stanna kvar hos arbetsgivaren och för att arbetet ska vara attraktivt.  

En del chefer menade att de ägnar mycket tid åt administrativt arbete som enligt dem skulle 

kunna utföras lika bra, eller bättre av andra i verksamheten. Åsikter var att dessa 

arbetsuppgifter tog tid från arbetet med personalen, som enligt dem var den mest 

betydelsefulla arbetsuppgiften. I motsats till cheferna ansåg kokerskorna att administrativt 

arbete var väldigt stimulerande och att de gärna skulle ha mer av det i sitt arbete.  

Tankearbete 

Samtliga kokerskor upplevde att de har ett kreativt arbete och såg exempelvis planeringen av 

salladsbuffén som en utmanande arbetsuppgift. Två faktorer som bidrog till extra stort 

engagemang samt att få vara kreativ och testa nya idéer var genom att få planera och provlaga 

sina idéer till maträtter. Ett annat exempel att använda sin kreativitet var genom att skriva 

målgruppsanpassad information om maten för att locka elever att prova olika matalternativ.  

Undersköterskorna talade om att den variation som de har i sitt arbete kräver att de får vara 
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kreativa och uppfinningsrika. Cheferna hade liknande åsikter då även deras arbete  innehöll 

variation. Vi anser att deltagarna har kreativa arbeten vilket Martin (2004) menar är 

ingredienser till att skapa attraktiva arbetsgivare när de kan erbjuda arbetsuppgifter som är 

kreativa och varierande. Arbetsuppgifter med dessa inslag skapar i sin tur engagemang och 

motivation hos medarbetare. 

Arbetstillfredsställelse 

I dimensionen arbetstillfredsställelse nämns de faktorer som påverkar hur deltagarna upplever 

sitt arbete och vad de får ut av det. I vårt datamaterial framkommer saker som status, 

feedback, utmaningar, efterfrågad och resultat.  

Utmaningar 

Cheferna ansåg att de i sitt arbete tillsammans med personalen ofta fick tillfälle att lösa 

problem. Det gäller både gentemot kunder men även i verksamhetsfrågor. Möte med kund 

som var arga och irriterade sågs som en av utmaningarna, då de skulle hitta goda lösningar för 

både personalen och kunden. En av deltagarna uttryckte: 

Jag kan tycka, även om det inte låter så bra, att det är ganska roligt när folk som 

ringer är arga, det triggar att få hitta lösningar så att de blir nöjda, att dem blir på 

bra humör. Man vet att det kan ta ett tag för vissa att sluta vara arg men att man 

hanterar det på rätt sätt. 

I citatet tolkar vi att deltagaren genom att lösa en utmanande situation kände engagemang i 

sitt arbete. Undersköterskorna tog upp problemlösning och utmaningar som en stor del av 

deras arbete som vi tolkar är en viktig del i att arbetet om det ska upplevas attraktivt. 

Exempelvis pratade de om att det finns vissa brukare som befinner sig i en krissituation, vilket 

ställer högre krav på undersköterskorna att ha en känsla för denne och anhörigas behov och att 

kunna se människorna som de är. I dessa fall har undersköterskorna till viss del ett eget 

upplevt ansvar att lösa situationer som uppstår vilket de såg som utveckling i det dagliga 

arbetet. Som Åteg (2004) beskriver, skapar detta en känsla av stimulans och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetaren 

Uppskattning 

Det visade sig att samtliga undersköterskor som vi intervjuade var överens om att den 

viktigaste feedbacken kom från brukaren och anhöriga. I vissa fall var inte uppskattningen 

uttalad utan fick tolkas genom kroppsspråk och genom att de visste att brukaren var nöjd. 
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Undersköterskorna upplevde att de även fick mycket feedback från sin chef. Dock upplevdes 

det viktigare när den kom från brukaren än chefen, då dennes uppskattning ofta föranleddes 

av ekonomiska skäl istället för själva arbetsutövandet. Kokerskorna pratade om att de får 

mycket uppskattning från elever, åldringar och lärare genom att de uppskattade maten som 

serverades vilket ansågs vara en stor drivkraft. De ansåg dock att de inte fick särskilt mycket 

feedback från ledningshåll men ofta från sina arbetskamrater. Något som kunde få motsatt 

effekt på engagemanget var dagar då det slängdes mycket mat. Cheferna var överrens om att 

det var viktigt att få bekräftelse på sin arbetsinsats, även om de ansåg att de inte fick det 

särskilt ofta. En person uttryckte som sin personal: 

Om man har varit anställd länge i samma organisation så vet man ju att det inte 

är så mycket beröm. Man blir ju inte deppad, jag är glad om de ser glada ut. 

Men jag försöker tänka på att vara berömmande, det hade jag som en viktig grej 

när jag började men jag har nog blivit sämre på det.  

Säger ni god morgon till varandra? 

Nja, vi säger väl hej och då ser de ju glada ut i alla fall 

Vår slutsats är att deltagarna har varierande upplevelser av feedback vilket troligtvis beror på 

den mänskliga faktorn att vissa av deras chefer, kunder och brukare är duktigare på ge 

feedback än andra. Det är också av betydelse vad varje enskild deltagare har för behov av 

feedback. Hagemann (1990) menar, som vi tidigare refererat, att feedback är viktigt för 

arbetsprestationen och att det ger medarbetarna en känsla av att någon bryr sig om deras 

utförda arbete och att de blir sedda. Som kokerskorna nämnde händer det att mycket mat 

slängs vilket kan komma att fungera som en ”motivationsdödare” enligt Hagemann (1990). 

Proportionen av den negativa feedbacken blir helt enkelt för stor. Som vi anser finns det då en 

risk att tappa intresset för exempelvis sina arbetsuppgifter, vilket kan leda till minskad 

produktivitet. Dock är negativ feedback viktigt för att kunna utvecklas. Feedback fungerar 

också som motivationshöjare och påverkar självförtroendet. Enligt Pfeffer (1998) är det 

viktigt att arbetsgivaren inte bara ger feedback till medarbetarna när det handlar om 

ekonomiska skäl då det kan upplevas som att arbetsgivaren ser sina anställda som enbart 

kostnader. Han menar att arbetsgivaren ska se sina medarbetare som resurser och ge dem 

feedback på deras arbetsprestationer för att kunna öka deras motivation och engagemang 
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Efterfrågad 

Något som ligger nära uppskattning är känslan av att känna sig eftertraktat. Bland 

undersköterskorna förekom det att vissa fick gå utbildningar för att sedan hålla motsvarande 

utbildningar för andra undersköterskor. Vi ansåg att detta gav dem en känsla av att vara 

efterfrågade. Backhaus & Tikoo (2004) framhåller betydelsen av att organisationer erbjuder 

internutbildningar då det ger medarbetarna möjligheter till avancemang och befordran. 

Samtidigt som det är en viktig komponent för att arbetsgivare ska vara attraktiva. 

Bland kokerskorna förekom det att de var tvungna att täcka upp för varandra på varandras 

arbetsplatser, vilket de såg som stärkande. De fick då känna att de besitter stor kompetens 

inom yrket. Genom att kokerskorna vet att de har rätt kompetens anser vi i likhet med Åteg 

(2004) att arbetsgivare blir mer attraktiva när arbetstagarna klarar av att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett lagom utmanande sätt.  

I fokusintervjun tolkar vi att cheferna inte har diskuterat ämnet att vara eftertraktad.  

Status 

Många deltagare lyfter fram positiva exempel i den egna verksamheten, att de trivs och har ett 

stimulerande arbete samt känner sig stolta över sin verksamhet. Undersköterskorna upplevde 

också att kommunen kommit långt i det interna arbetet med att höja statusen på deras arbeten 

genom att ställa högre krav på bland annat dokumentation, mer kurser för att utbilda personal 

och bättre introduktion för nya och vikarier samt att kommunen i högre utsträckning har 

utbildad personal. Kokerskorna är stolta över deras yrke då de anser att de är 

samhällsbyggare. Genom att ha fina arbetskläderna ansåg de att det höjer statusen på arbetet. I 

vårt fall anser vi att många barn och ungdomar påverkas genom att kokerskorna mer liknar 

professionella kockar istället för ”mattanter” med hårnät. Som Parment & Dyhre (2009) 

skriver är yttre attribut så som arbetskläder något som påverkar yrkets image. Medarbetare 

som är nöjda med sin arbetsgivare kommer att identifiera sig med organisationens 

värderingar. Genom att medarbetarna känner stolthet för sitt arbete och sin arbetsgivare ökar 

motivationen och engagemanget, vilket gör att de kommer att agera som ambassadörer för 

organisationen (Parment & Dyhre, 2009).  

Även i detta avsnitt uppfattade vi att cheferna inte diskuterade ämnet i fokusintervjun. 
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Resultat 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att se synliga resultat av sitt arbete. Det kan vara 

exempelvis projekt som de planerar och går enligt plan. Undersköterskorna och kokerskorna 

framhöll att de uppskattade att deras arbete erbjöd dem möjligheten att se hela 

arbetsprocessen, vilket gjorde att de fick se slutresultatet av det arbete som de utfört. Cheferna 

betonade också vikten av att delta i verksamheten och se slutprodukten från exempelvis 

elever. Vi anser att detta skapade en känsla av tillfredställelse. Cable och Turban (2003) 

menar att känslan att tillhöra ett sammanhang, att vara delaktig i och har förståelse för 

organisationsprocessen leder till att medarbetarna mer engagerade och motiverade, som ger 

till följd ett bättre resultat.  

Arbetsförhållanden 

Sociala kontakter 

Något som var utmärkande bland undersköterskorna var att mycket fokus i deras diskussioner 

låg på relationer. När de talade om arbetsuppgifter som de tyckte var inspirerande var det just 

att skapa relationer som påtalades. Något som gjorde dem nöjda var när de hade möjlighet att 

ge brukarna extra tid. En av deltagarna beskrev en situation där denne suttit tillsammans med 

sin brukare och läst en berättelse som denne skrivit och var väldigt stolt över. Detta gav en bra 

känsla av att se brukaren stolt av att få visa sin berättelse. Andra situationer som deltagarna 

kände sig stolt över var när brukaren upplevde att denne sattes i centrum.  

Det som enligt deltagarna skapar mest engagemang och motivation är de närstående 

kollegorna samt samarbetet med dessa. En av undersköterskorna uttryckte: 

Arbetskamraterna är det viktigaste, om det inte vore för dem skulle man inte gå 

till jobbet varje dag. 

Cheferna nämnde även möten med personalen så som arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal 

som en engagerande faktor. De var också måna om att tillsammans med medarbetarna ta fram 

en utvecklingsplan som de sedan följer upp. Något annat som nämndes bland 

undersköterskorna var samarbetet med kollegorna och lära sig se varandras behov för att 

kunna växeldra under perioder med högre arbetsbelastning. Även kokerskorna menade att det 

som gjorde dem motiverade att gå till arbetet var att det är trivsamt tillsammans med 

arbetskamraterna. Den sociala kontakten med människor utanför organisationen, exempelvis 

elever, lärare, kunder och åldringar var ett viktigt inslag i deras arbete. Vi anser att 



 

 

28 
 

arbetskamraterna var en viktig faktor för motivationen och som gav dem en känsla av 

trygghet. Detta genom att veta att de gör ett bra arbete och får uppskattningen från kollegorna. 

Att få bekräftelse även utanför organisationen, exempelvis från kunder och anhöriga är viktigt 

enligt Kressler (2003). Medarbetare som känner gemenskap med sina arbetskollegor är mer 

benägna att identifiera sig med varandra enligt Hewstone et al (2008). Huruvida medarbetare 

omges av likasinnade bidrar det till att de känner ett ökat engagemang och arbetet blir 

viktigare för denne vilket i sin tur leder till en högre identifiering med organisationen och att 

företagskulturen stärks (ibid). 

Organisation 

Samtliga deltagare uppgav att de valde arbetsgivare för att de ser kommunen som en trygg 

och stabil arbetsgivare. En faktor som undersköterskorna kände trygghet i var att kommunen 

ansågs vara van att ha en kvalitet i sina vårdinsatser till skillnad från privata aktörer, då de har 

högre krav och är mer fokuserade på ekonomiska siffror. Att kommunen inte utnyttjar 

systemet och tjänar pengar på vårdinsatserna gjorde undersköterskorna stolta. Samtliga 

deltagare uttryckte att offentlig organisation inte påverkas lika mycket av 

konjunktursvängningar vilket bidrog till en känsla av trygghet då risken att bli av med arbetet 

under en lågkonjunktur var mindre. Utifrån dessa resonemang drar vi slutsatsen att det var 

viktigt med trygghet när de gjorde valet av arbetsgivare. Många arbetsgivare kan inte idag 

erbjuda samma trygghet som tidigare då det råder osäkerhet på arbetsmarknaden och det finns 

en osäkerhet i världsekonomin. Arbetsgivare som har möjlighet att erbjuda trygghet idag 

anses vara mer attraktiva hos potentiella medarbetare (Parment & Dyhre, 2009).  

Cheferna ansåg att det finns ett bra kursutbud för de anställda, vilket ger personalen möjlighet 

till ständig kompetensutveckling. De kom fram att de gillade coachning som innebar att hjälpa 

personalen att själva hitta lösningar till problem och hantera konflikter. En chef skrev: 

Att hitta sätt som gör det lättare för personalen att göra ett bra jobb mot kund.  

Genom att cheferna coachade sina medarbetare blev det en form av vardaglig utveckling. Vi 

anser att Skellefteå kommun erbjuder medarbetarna kompetensutveckling men att det till viss 

del är upp till dem själva att ta tillvara på detta. För att vara en attraktiv arbetsgivare anser 

Chambers et al (1998) att de bör erbjuda personalen utbildning och utveckling så att 

medarbetarna ska kunna fortsätta att utveckla företaget. Olika yrkesgrupper kräver olika 

kompetenser, vilket gör att arbetsgivaren bör vara noggrann med att uppdatera utbudet men 

också att de känner till vilka behov som finns i organisationen (CIPD, 2010). Ett exempel på 
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specifik utbildning som undersköterskorna önskade var om såromläggningar vilket knappast 

är av intresse för chefernas yrkesutövande. 

Arbetstid 

En faktor som påverkade valet av arbetsgivare för cheferna var flexibiliteten i form av 

årsarbetstid. Det som gav dem frihet att styra och påverka sin arbetstid och arbetsupplägget 

samt en känsla av frihet under ansvar. Även kokerskorna såg fördelar med sina arbetstider 

framförallt i jämförelse med privata aktörer, som ofta måste arbeta obekväma arbetstider. De 

som arbetar i skolkök har lång semester, vilket sågs som en extra förmån. Undersköterskorna 

ansåg inte att de hade möjlighet att använda sig av den förmån som årsarbetstid ansågs vara 

för andra. Utifrån detta tolkar vi att i vissa yrkeskategorier är det lättare att utnyttja 

årsarbetstiden än för andra vilket gör att de som kan utnyttja den har en större flexibilitet i sitt 

arbete. Sparrow & Cooper (2003) anser att det har blivit viktigare för medarbetare att de har 

en balans mellan arbete och fritid då det ofta är båda parter i ett förhållande som 

förvärvsarbetar. Därför är arbetstiderna en viktig faktor för att bli en attraktiv arbetsgivare.  

Lön och förmåner 

Undersköterskorna ansåg att lönen och arbetsförhållandena var bättre än hos privata aktörer 

inom samma bransch. Även kokerskorna nämnde lönen som positiv i jämförelse med privata 

aktörer. Privata alternativ upplevdes som spännande, men samtidigt väldigt osäkra medan 

kommunen har större möjligheter att erbjuda andra arbetsuppgifter i fall det inte fungerar.  

Vissa av undersköterskorna skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare jämfört med 

privata aktörer bland annat för att lönen anses vara bättre och att det är en tryggare 

arbetsgivare. Slutsatsen är att lönen inte viktig så länge den inte skapar missnöje, vilket vi inte 

upplevde att den gjorde. Enligt de refererade teorierna är att lönen inte är en motivator utan en 

hygienfaktor men är trots allt för låginkomsttagare, som är mer beroende av lönen, viktigare 

och har en större inverkan på motivationen till arbetet. Dock menar Hagemann (1990) att det 

är viktigt att arbetstagarna känner att lönen motsvarar det arbetet som de utför. Effekten på 

motivationen av en löneförhöjning är kortvarig då de snabbt vänjer sig vid den nya lönenivån 

och är en kostsam förmånsform för arbetsgivaren. Därför kan med fördel arbetsgivaren 

fokusera på immateriella förmåner som ökar motivationen på längre sikt (ibid), exempelvis 

kompetensutveckling.  



 

 

30 
 

Image 

För att ledningen ska vara medveten om hur medarbetarna uppfattar kommunen, ställde vi 

frågan om hur de ser på sin arbetsgivare och hur de omtalar sin organisation. Nedanstående 

redovisning av deltagarnas åsikter och upplevelser är exempel på den identitet som 

kommunen har, den bild som medarbetarna sänder ut till omgivningen.  

Generellt tecknar deltagarna en mycket positiv bild av sin arbetsgivare, dock skiljer sig bilden 

en del från det rykte som de upplever att kommunen har bland allmänheten. Deltagarna menar 

att de har en rik arbetsgivare men som inte är särskilt generös. En kokerska uttryckte att 

kommunen var dålig på att “... bjuda på morötter”. Vidare beskriver de kommunen som 

framförallt en trygg och stabil arbetsgivare. En person svarade på frågan om denne tyckte att 

Skellefteå kommun är en bra arbetsgivare: 

Om jag inte tycker att det vore bra skulle jag inte jobba här. 

En annan person uttryckte: 

Jag ser kommunen som en arbetsgivare med ordning och reda, det är ingen 

rufflarkommun. 

Samtliga menar att det kan vara svårt som vikarie att få en egen tjänst, men att när de väl har 

fått en sådan är de ”säkra”. En av kokerskorna uttryckte ”att man är fast på gott och ont” 

vilket hon menade att även om en medarbetare inte fungerar särskilt bra är det svårt att ”göra 

sig av med” denna person. Deltagarna ansåg att kommunen har en dålig personalpolitik i detta 

avseende. Det tar för lång tid att få en fast anställning vilket var det enda negativa som 

nämndes med arbetsgivarens personalpolitik. I övrigt ansåg de att arbetsgivare har en bra 

personalpolitik gällande kompetensutveckling, vilket gör att de ser att verksamheten ständigt 

utvecklas. Deltagarna tyckte även att kommunen har börjat se chefskapet på ett modernare 

sätt och är på väg framåt, exempelvis nämnde kokerskorna arbetet med ”Norrlands bästa” och 

att de använder KRAV-produkter. Arbetsgivaren har en god inställning med ett bra 

arbetsklimat och samtalston, de är mån om att alla ska känna att de är lyssnade på. Vi menar 

att personalpolitiken kan ses som en hygienfaktor som inte påverkar deltagarnas motivation 

men kan skapa ett missnöje om de inte anser att det fungerar. Vi kunde i intervjuerna urskilja 

ett visst missnöje i denna fråga vilket ger Skellefteå kommun något att arbeta vidare med.  

Även Herzberg (i Åteg et al, 2004) ansåg att personalpolitiken är en hygienfaktor som kan 

bidra till missnöje.  
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Deltagarna pratade gott om sin arbetsplats, sina arbetskamrater och att de trivs på arbetet när 

de talade med personer utanför organisationen. Dock upplevde cheferna ofta att de var 

tvungna att försvara verksamheten. Genom att förklara hur saker hanteras i organisationen och 

på andra förvaltningar då de ansåg att det saknades förståelse för hur saker och ting fungerar. 

Bilden som deltagarna hade av sin arbetsgivare innan de började sin anställning har delvis 

förändrats. De säger sig ha fått en helhetsbild av kommunen, men också att de blivit äldre och 

förändrat sin syn och sina värderingar samt att de fått en djupare förståelse för organisationen. 

Deltagarna ville tala gott om sin arbetsgivare i möten med utomstående och detta anser vi är 

ett led i att försöka höja statusen på Skellefteå kommunen som arbetsgivare, som deltagarna i 

dagsläget såg som låg. Parment & Dyhre (2009) menar att då de anställda får en tydligare 

helhetssyn på organisationen blir lättare för dem att förmedla ut den bilden till omgivningen.   

Vi upplevde att det fanns en viss skepsis till att enbart tala gott om sin arbetsgivare då 

deltagarna upplevde att det finns en viss kultur i staden om att vara negativ och då särskilt mot 

sin arbetsgivare, en chef uttryckte: 

Jag tror mina vänner skulle bli konfunderade om jag skulle komma med ett 

hyllningstal om Skellefteå kommun, då skulle ju dem fundera vad man gått för 

”hjärntvättar-kurs”. 

Rykte 

Då rykte och image är tätt sammankopplade med organisationsidentiteten är det intressant att 

fråga deltagarna hur de uppfattar att andra pratar om Skellefteå kommun? Som tidigare nämnt 

i teorigenomgången är ryktet en viktig del att undersöka vid skapandet av en trovärdig och 

hållbar employer value proposition (Parment & Dyhre, 2009). Finns det några skillnader 

mellan den profil arbetsgivaren vill förmedla och de uppfattningar som finns i omvärlden? 

Går det att minska glappet mellan dessa komponenter? 

Deltagarna hade en enig bild om att det råder en generell uppfattning i samhället att det är 

svårt att få fast arbete i kommunen och att löneläget är lågt. Undersköterskorna och 

kokerskorna motsade sig detta. När dessa yrkesgrupper väl fått en anställning anser de att den 

allmänna förställningen är att det är tryggt och att personalen aldrig blir uppsagd. Deltagarna 

menade att människor runt omkring dem hade en uppfattning av att kommunen ”misshandlar 

sin personal” då det tar lång tid innan vikarier får en fast anställning och att de får jaga dagar 

för att komma upp i så många LAS-dagar som krävs. Ovan beskrivna faktorer, lön, trygghet 

(arbetsvillkor) och personalpolitik är enligt Herzbergs hygienfaktorer som ifall de inte  
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fungerar skapar grogrund för missnöje hos personalen. I sin tur gör detta det svårt att skapa ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke då personalen, som är den mest tillförlitliga källan enligt 

Chong (2007), kommer sända ut en negativ bild av arbetsgivaren.  

Deltagarna menade att utomstående har bristande insikter i hur det egentligen är i kommunen 

och att utomstående bara läser det som står i tidningen och att de saknar kunskap om 

kommunens olika yrkeskategorier och verksamheter. Enligt deltagarna finns det en 

föreställning om att vem som helst kan arbeta med deras arbetsuppgifter, särskilt inom 

handikappomsorgen. Enligt Hällstén & Tengblad (2006) visar en jämförelse mellan 

kommunala verksamheter och privata att utbildningsnivån i regel är betydligt högre i 

kommunerna, vilket gör att ryktet kan antas vara baserat på förutfattade meningar och den 

bild media ger istället för fakta. 

Deltagarna ansåg att medborgarna har lätt att kritisera verksamheten, exempelvis missnöje 

med snöröjningen och de generaliserar ofta enskilda händelser till att alla på kommunen gör 

ett dåligt arbete. Många upplevde att det var lätt att klaga på kommunen för att invånarna inte 

vet vad som kan förväntas och att många invånare är dåliga på att ta reda på information. 

Dock menade deltagarna att informationen kan förbättras via hemsidan och andra sociala 

medier. En chef uttryckte att “... vi har ju 75000 arbetsgivare”, vilket delvis kan vara en 

generell uppfattning då kommunen är politiskt styrd och att medborgarna ser att beslut ska 

fattas demokratiskt och att alla har rätt till en åsikt. Det anses vara en byråkratisk och trög 

organisation som gör det svårt att nå rätt beslutsfattare. Vissa upplever också att privata 

företagare raljerar över kommunen och att de har fritt fram att kritisera. En ytterligare 

uppfattning är att arbetsbelastningen inte är densamma som hos privata arbetsgivare. Myten 

frodas att kommunalarbetare inte arbetar så hårt utan ”kan stå och hänga på spaden”. Detta 

var ett rykte som deltagarna såg som felaktigt då deras arbetsbelastning är minst lika krävande 

som inom privata branscher. Dock hände det att de skämtade om “den typiska 

kommunalarbetaren” när de hade lugnare perioder eller att flera personer gjorde samma sak 

samtidigt. Som tidigare forskning visat är ofta anställda inom offentliga verksamheter nöjda 

vilket också har framkommit i denna studie. Till viss del saknas stoltheten, vilket kan bero på 

den bild och rykte som de anser finns om kommunen, vilket gör det lättare att skämta om det 

istället för att försöka ändra förutfattade meningar (Tullberg, 2001). Eftersom vi idag är mer 

benägna att tro på det som människor runt omkring oss har upplevt eller upplever än vilken 

bild organisationen försöker förmedla (profilen) så är det viktigt att veta ens rykte och 

identitet för att kunna påverka den egna personalens attityd (Ind, 2001). 
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Diskussion 

Utifrån den analys vi ovan har presenterat kommer vi diskutera hur detta svarar på de 

frågeställningar vi hade i inledningen och om det svarar mot syftet. Vi har identifierat 

attraktiva faktorer som väger in i begreppen arbetsinnehåll, arbetsförhållanden och 

arbetstillfredsställelse. Innan vi presenterar våra slutsatser kommer vi att diskutera vårt 

tillvägagångssätt för denna studie.  

Metoddiskussion 

Vi anser att valet av metoder har varit relevant i förhållande till vårt syfte. Även om vi hade 

önskat att få göra tre fokusgruppsintervjuer så känner vi oss nöjda med vårt datamaterial. 

Genom att använda oss av andra insamlingsmetoder, så som enkäter, hade vi sannolikt inte 

fått lika omfattande data. I ett enkätförfarande hade vi på förhand varit tvungna att bestämma 

vilka faktorer attraktivt arbete kan innehålla, vilket antagligen skulle ha gett oss ett annat och 

kanske inte fullständigt svar. Genom diskussionerna har vi fått möjlighet att ställa följdfrågor 

och kunnat be de tillfrågade att utveckla tankegångar som varit oklara för oss. Eftersom det 

var den sociala interaktionen vi var intresserad av var fokusgrupper den bästa metoden.  

Då organisatoriska omständigheter gjorde att vi inte kunde utföra en fokusgruppsintervju med 

en grupp fick vi istället göra en gruppintervju med ett mindre antal deltagare. En nackdel med 

det var att det inte fanns samma möjlighet till gruppinteraktion som det gjorde i 

fokusgrupperna och som vi såg var givande för även deltagarna. Genom diskussionerna 

startade en tankeprocess hos deltagarna och de gavs andra perspektiv. Dock anser vi att 

antalet intervjuer har varit tillfredställande för att besvara vårt syfte. Ett alternativ skulle vara 

att undersöka fler yrkeskategorier men då tiden gjort att vi fått göra vissa begränsningar var 

detta inte möjligt och därför valde vi yrkeskategorier där det finns vissa problem med 

rekrytering av kompetent personal. Vi valde att genomföra vår studie på personalen då vi 

ansåg att personalen är en viktig komponent i arbetet med marknadsföringen av 

arbetsgivarvarumärket.  

Frågorna vi ställde i intervjuerna var halvstrukturerade och presenterades i samma ordning 

och på samma sätt till alla grupper. Vår ambition var att alla skulle få samma information 

samt att intervjuguiden har varit uppbyggd så att de från början ska fundera utifrån sitt eget 

perspektiv och sedan har de övergått till mer verksamhetsövergripande frågor. Vi tror att  det 
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varit bra att diskussionerna har börjat på individnivå då vi antar att det enklare startar tankarna 

när de får prata om ett ämne som känns tryggt. Frågeställningarna har varit utformade i 

positiv riktning då vårt intresse varit att finna attraktiva faktorer i arbetet. Det har inte alltid 

varit lätt för deltagarna att associera i dessa banor och därför underlättade gruppinteraktionen. 

Vi anser samtidigt att vi har tagit hänsyn till de negativa faktorer som framkommit när vi 

sammanställt resultatet.  

Gällande vårt urval till bristyrkena kan ha haft betydelse det resultat som vi har kommit fram 

till. Eftersom det är just bristyrken är de mer attraktiva på arbetsmarknaden och därigenom är 

arbetsgivaren mer mån om att de ska ha det bra. Därför skulle en liknande studier med andra 

yrkesgrupper kunna få ett annat utfall.  

Slutsatser samt våra resonemang 

Till att börja med kommer vi att diskutera innebörden i de faktorer som deltagarna ser som 

attraktiva arbetsförhållanden. Dessa är som vi betraktar det gemensamma för samtliga och 

oberoende av vilka arbetsuppgifter deltagarna har. De faktorer som våra deltagare upplever 

som attraktiva med kommunen som arbetsgivare är främst att det är en trygg arbetsgivare som 

inte påverkas i särskilt hög utsträckning av marknadsekonomin. Vi ser för- och nackdelar med 

att uppfattas av medarbetarna som en trygg arbetsgivare ”som inte säger upp någon”, då det 

riskerar att bidra till minskat engagemang hos medarbetarna. Med det menar vi att 

arbetstagarna kan ha uppfattningen om att de inte behöver prestera för att ändå behåller sin 

anställning och inte blir utbytt, som kanske skulle hända i ett vinstdrivande företag. Som vi 

ser det skulle det gynna arbetsgivaren om medarbetarna hade mer av ett ”affärstänk” då varje 

prestation blir viktig. Detta skulle öka medvetenheten om vilka krav arbetsgivaren har på 

medarbetarna. 

Ändå ser vi att fördelarna överväger med att uppfattas som en trygg arbetsgivare, då detta är 

en grundläggande faktor för att medarbetaren ska kunna skapa en strukturerad vardag. Genom 

att ha en sådan ger det möjlighet till en bra balans mellan arbete och fritid. Det kan gynna de 

sociala relationerna som också är viktiga för att känna tillfredsställelse i livet. En trygg 

arbetsgivare skapar också en trygghet hos medarbetarna i form av en fast inkomst. Genom att 

kommunen kan erbjuda trygghet så har de större möjligheter att kunna satsa på andra faktorer 

som är motivationshöjande, exempelvis utvecklings- och avancemangsmöjligheter. Detta 

skulle vara betydligt svårare för ett litet företag som påverkas mer av konjunktursvängningar 

och inte kan erbjuda samma trygghet.  
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Slutsatsen av detta är att arbetsgivaren bör kunna ställa högre krav på medarbetarnas 

prestationer genom att använda sig av exempelvis lönespridning och andra immateriella 

förmåner för att lyfta de som verkligen gör ett bra arbete. Genom att visa duktiga medarbetare 

uppskattning ökar motivationen hos dem och de i sin tur kan leda till att de ”föregår” med gott 

exempel och motivera andra medarbetare. Skellefteå kommun kan med fördel använda 

trygghet som en attraktiv faktor i marknadsföringen av sitt arbetsgivarvarumärke. 

Deltagarna såg utvecklingsmöjligheterna som något attraktivt och att det råder en bra 

personalpolitik gällande utbildning och utveckling som ger möjlighet till ständig utveckling, 

vilket också är en viktig faktor att lyfta fram. Genom att utveckla personalens kompetens, 

ökar engagemanget och skapar utrymme för nya idéer. Medarbetarnas värde kommer att växa 

i form av ökat humankapital. Därför bör arbetsgivaren kunna se utbildning som en investering 

och inte som en kostnad.  

Nästa dimension vi diskuterar är vad medarbetarna får ut av det utförda arbetet och vad de 

anser att arbetet ska innehålla för att uppleva tillfredställelse i det. Rörlighet, kan ses som en 

form av utveckling, då nya erfarenheter ger ny kunskap. Men också genom att internutbilda 

personalen ökar deras möjligheter till nya arbetsuppgifter. Deltagarna anser att det finns en 

bra rörlighet inom kommunen då de har chans att byta arbetsuppgifter och befattningar inom 

arbetsgivaren. Deltagarna såg detta som en möjlighet till variation och utmaning i arbetslivet. 

Eftersom kommunen har många arbetsplatser ger det medarbetarna möjlighet till att prova nya 

arbetsplatser, vilket kan ge nya intryck och idéer som kan leda till ökat engagemang. Det är 

något som deltagarna ser som en stor fördel med sin arbetsgivare. Dock går inte detta 

generalisera till alla yrkesgrupper i kommunen. Vårt datamaterial visar att våra 

undersökningsgrupper har många möjliga arbetsplatser och därför är det viktigt att se över hur 

det fungerar för övriga yrkesgrupper. 

Slutligen kommer vi diskutera frågan vad som bidrar till attraktivt arbetsinnehåll, vad och hur 

medarbetarna utför sina arbeten. Många medarbetare upplever att de har ett kreativt arbete 

men tar arbetsgivaren vara på detta? Att inte få utlopp för sin kreativitet kan skapa frustration 

hos medarbetaren. Vi såg exempelvis att kokerskorna upplevde att de hade stor 

handlingsfrihet, vilket gjorde att de fick utlopp för sin kreativitet när arbetsgivaren lät dem ta 

ansvar. Handlingsfrihet är en faktor som med fördel kan lyftas fram som attraktivt i skapandet 

av arbetsgivarvarumärket då det är viktigt för att skapa motivation och engagemang och att 

fortsätta vara kreativa och vilja utvecklas. Arbetstiderna kunde deltagarna själva påverka, 
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vilket gav dem flexibilitet. Även lönen var för vissa en attraktiv faktor så som den 

handlingsfrihet som de ansåg sig ha och gav dem ett ansvar som såg som motivationshö jande. 

Samtliga deltagarna tycker att de har bra kollegor som de får feedback från, som gör dem 

engagerade och motiverade i sitt arbete.  

Utifrån deltagarnas åsikter kan vi se att ryktet delvis inte är densamma som den egna bilden 

av kommunen. Ryktet säger att det är dålig personalpolitik, att det är en trög och byråkratisk 

organisation och att lönerna är sämre. Ett annat tydligt tecken på att omgivningen och 

medarbetarna hade olika syn på organisationen är att de ofta känner att de var tvungna att 

försvara verksamheten, vilket tyder på att de ansåg att det i verkligheten är bättre än den 

uppfattningen som utomstående ofta har. Detta menar vi är ett tecken på att kommunen 

lyckats påbörjat arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare inifrån. Det finns dock vissa 

fördomar som lever kvar som medarbetare ibland späder på då det generellt är svårare att 

bryta gamla mönster. Som vi kan se att imagen och ryktet som finns skiljer sig från 

identiteten, vad man är, och profilen, vad man vill förmedla.  

Vårt resultat visar att medarbetarna tycks vara stolta över sitt arbete, vilket bryter mot tidigare 

undersökningar som vi refererat till i inledningen, som visar att medarbetarna inte skulle vara 

det som anställd i offentlig verksamhet. Dock känns det som att deltagarna har svårt att visa 

sin stolthet utåt, att den stannar inom organisationen. Det kan bero på att omgivningen har 

förväntningar på att de inte ska känna stolthet av att vara kommunanställd. Vi tror att det 

saknas mod till att stå emot den rådande kulturen som säger att personalen inte ska vara stolt 

över sitt arbete. Dock tror vi att kommunen genom arbetet med värdegrunden kommer att få 

medarbetarna att våga visa att de är stolta över att vara samhällsbyggare. I intervjuerna har vi 

märkt att deltagarna visar en professionalitet genom att hela tiden tänka i ett kundperspektiv 

och vikten av att ge den yttersta servicen. Gällande framsynthet, som är ett annat ledord i 

kommunens värdegrund, gavs uttryck för att medarbetarna anser att kommunen ständig är på 

väg att bli modernare. Exempelvis då deltagarna menade att det inte alltid är den äldsta som 

blir chef utan den som är mest lämpad. Vi upplevde också att deltagarnas visade ett stort 

engagemang för sitt arbete och för sin kommuns utveckling. 

Då Skellefteå kommun är en glesbygd kan det finnas vissa problem med rekrytering till 

ytterområden. Detta är inget som vi har upplevt i intervjuerna utan snarare att våra deltagare 

såg det som en fördel då de fick möjligheter till att arbeta i närheten av sitt hem.  
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Som vi visade i figur 2 är det av betydelse för organisationer att ta reda på sin identitet, profil 

och image för att veta vad de har för erbjudanden till potentiella medarbetare. Därför har vi i 

figur 4 försökt fånga kommunens identitet som är vad deltagarna upplever kommunen som 

arbetsgivare. Det är denna bild som medarbetarna försöker sända ut till omgivningen. Profilen 

är den bild som kommunen vill att omgivningen ska ha om dem som arbetsgivare och som vi 

kan se finns det många likheter mellan medarbetarnas och ledningens bild. Den s tora 

skillnaden är dock imagen, hur deltagarna anser att omgivningen ser på kommunen som 

arbetsgivare. Vi menar att det finns en kultur i staden som försvårar möjligheterna att göra 

karriär, att jantelagen finns som ett osynligt hinder. För att ändra den bilden kan kommunen 

fortsätta sitt arbete med att engagera och motivera medarbetarna att våga visa stolthet över sitt 

arbete och för arbetsgivare så att medarbetarna i sin tur agerar som ambassadörer. Då kommer 

kraften i marknadsföringen av arbetsgivaren automatiskt komma inifrån. 

 

 

 

Figur 4. Identifierade skillnader i kommunens värdeerbjudande.   
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Vidare forskning 

Då vår avgränsning har varit att studera medarbetare i bristyrken och deras upplevelser av sin 

arbetsgivare, skulle det vara intressant att studera andra yrkeskategorier som inte anses vara 

bristyrken för att se ifall det blir samma utfall. Exempelvis yrkesgrupper som är övertaliga där 

utfallet skulle kunna helt annorlunda då vi tänker att arbetsgivaren inte behöver vara lika mån 

om att behålla arbetskraften. Ytterligare faktorer som skulle vara intressant att studera är om 

det finns några skillnader mellan könen och olika åldersgruppers upplevelser av 

arbetsgivaren.  

Utifrån resultaten i vår studie skulle vi finna det intressant att studera flera olika yrkesgrupper 

för att se om det finns några kopplingar i hur man arbetat med grupper som upplever att 

profilen och identiteten är relativt lika. Hur har man fått medarbetarna inom dessa grupper att 

ha samma upplevelser av sin arbetsgivare som arbetsgivaren själv vill förmedla? Samt hur kan 

man arbeta med de grupper som har helt andra upplevelser av arbetsgivaren än vad denne vill 

förmedla? Sist men inte minst, anser vi att, för att få en komplett bild av vad arbetsgivaren har  

att erbjuda bör arbetsgivaren undersöka vad omgivningen har för upplevelser av arbetsgivaren 

då även externa arbetskraft är viktig att attrahera. 
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Bilaga 1 

Intervjumall Fokusgrupper  

 

1. Arbetsuppgifter 

När du vaknar på morgonen och det är en ny start på arbetsveckan, vilka 

arbetsuppgifter känns roligast och vilka arbetsuppgifter ser du mest framemot?  
Vad gjorde att du valde det arbete du har idag? 

Ge exempel på specifika arbetsuppgifter som är viktiga för dig? 
Vilka arbetsuppgifter är mest lockande när du går till arbetet?  
 

2. Engagemang/motivation 

Nu ska du tänka på en situation där arbetet känns riktigt roligt och meningsfullt, ge 

exempel? 
Hur ser en bra arbetsdag ut? Vad händer runt omkring dig och vad gör du? 
Vad är det som gör att du känner dig motiverad att gå till arbetet?  

Beskriv hur du får uppskattning för dina arbetsinsatser.  
 

3. Valet av arbetsgivare 
Ge exempel på vad som är bra med din arbetsgivare i jämförelse med andra 
arbetsgivare. 

Vad är bättre hos din arbetsgivare än de föreställningar du hade innan du började.  
 

4. Utvecklingsmöjligheter 

Tänkt på tillfällen då du får möjlighet att utvecklas i yrket och/eller som person.  

Beskriv utvecklingsmöjligheter som du fått eller önskar få från din nuvarande 

arbetsgivare?  

5. Image 

Hur skulle du med några korta ord vilja beskriva din arbetsgivare?  

Hur brukar du prata med andra om din arbetsgivare? 

Vad är du stolt över hos din arbetsgivare? 

Hur tror du att folk i din omgivning uppfattar din arbetsgivare?  

 

6. Övrigt 

Vårt syfte med den här fokusgruppen är ju att lära oss mer om vilka faktorer som är 

viktiga att tänka på för att lyckas rekrytera fler medarbetare som är lika duktiga som du är. 

Finns det aspekter som vi inte har pratat om men som du tycker är viktiga att få med? 

 


