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Abstract  

In recent years it has become way more important for organizations to use their brand to market 

themselves as an employer. In a market where organizations are competing for labor it has 

been known that the brand can make it possible for organizations to differentiate themselves 

as unique and attractive place of work. The concept is called Employer Branding and if an 

organization wants to suceed they have to have a clear and defined structure. The concept is 

well known among private organizations and not as common with the public sector. The 

purpose of this study was to examine how a small municipality in northern Sweden is 

working to be an attractive employer. The following questions were aimed to be answered: 

How do the municipality get their staff to work towards common goals and values? How is 

the municipality working to create a good management that promotes a friendly workforce? 

How is the municipality working to enhance their image? Semi-structured interviews were 

conducted to get the purpose of the study answered. Six employees were interviewed. The 

results showed what the municipality needs to focus on if they want to become an attractive 

employer. Evidence in the results showed that weak goals and values exists, there is a need 

for a clearer management, and that competence is neglected because of the municipality 

economy. The results are discussed and analyzed in relation to previous research and finally 

proposals is conducted for the studied municipality.  
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Inledning  

Under senare år har det blivit allt viktigare att kunna använda sitt varumärke för att marknadsföra 

sig själv som arbetsgivare. På en marknad där konkurrensen kring arbetskraften ökar innebär 

arbetet med varumärket att organisationer kan göra det möjligt att differentiera sig och skapa en 

unik bild av arbetsplatsen, både för existerande och för potentiella medarbetare (Backhaus & 

Tikoo 2004). Att strategiskt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke har vuxit fram sedan början av 

90-talet. Begreppet kallas Employer Branding vilket och definieras enligt följande; 

”The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment and 

identified with the employing company” (Ambler & Barrow, 1996) 

Då kunskap, tillhörighet och lojalitet beskrivs som några av de främsta fördelarna med en 

organisation idag har det blivit viktigt att kunna attrahera, engagera och behålla medarbetare. 

Därför kan Employer branding beskrivas som avgörande för hur framgångsrik en organisation 

kan bli, eftersom det är viktigt att kunna motivera talangfulla medarbetare. Även om Employer 

branding kan beskrivas som enormt invecklat och utan klar struktur så handlar mycket om att 

etablera tydliga normer för vad organisationen vill åstadkomma. För att allt ska fungera så krävs 

det att arbetet med att skapa en unik och attraktiv bild av organisationen byggs från insidan av 

organisationen och att nuvarande medarbetare är tillfredsställda (Mitchington, 2006). 

Traditionellt sett har arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare tillhört den privata sektorn, men 

under senare tid har den offentliga verksamheten förstått att de behöver arbeta aktivt för att 

attrahera och behålla duktiga medarbetare (Mitchington, 2006). Enligt Dyhre och Parment 

(2009) grundar sig mycket i att den offentliga sektorn inte har samma erfarenhet att använda sig 

av sitt varumärke för att förmedla sig själv som arbetsgivare, men även att de inte har samma 

ekonomiska frihet och förutsättningar som företag inom den privata sektorn.  

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) finns det fler skillnader mellan privata organisationer och 

offentliga organisationer att ha i beaktning. Offentliga organisationer styrs av förtroendevalda 

politiker, de måste förhålla sig till demokratiskt valda grupper. Organisationerna är 

mångfunktionella och har därför mycket att ta hänsyn till och motstridiga och eventuellt olika 

åsikter är vanligt förekommande. Offentliga verksamheter är mer byråkratiska, styrda av regler 

och rutiner och har mer komplexa mål och en kultur som inte är lika riskpräglad som i privata 

organisationer. Förutom det ska de även producera tjänster på en hög nivå till sina medarbetare 

och de ska kunna tillvara ta de centrala värden staten står för med lika behandling, öppenhet och 

förutsägbarhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

För kommuner, landsting och statliga verksamheter är behovet av personalrekrytering och att 

utveckla personal stort. Eftersom inom den offentliga sektorn så kommer bristen på personal öka 

och i konkurrensen om arbetskraften kommer rekryteringsprocessen bli allt viktigare. Samtidigt 

som det har blivit allt svårare att behålla personal har medarbetarnas kunskaper blivit en större 

del av organisationens värde.  I en lång tid framöver förväntas konkurrensen om arbetskraften bli 

hård, därtill hör den demografiska förändringen som sker. Till problematiken hör också att 

arbetskraften saknar de kvalifikationer som efterfrågas. (Hedlund, 2007) 

Utifrån Hedlund (2007) så blir det allt mer viktigt för organisationer att fokusera och skapa 

attraktiva arbetsplatser. Författaren skriver att även om organisationer försöker och vill skapa 

attraktiva arbetsplatser är det arbetstagaren som bedömer om arbetet verkligen är attraktivt. Att 

ju mer tillfredsställd en person är med sitt arbete desto större är sannolikheten att denne stannar 

kvar i arbetet. Arbetstillfredsställelse är beroende av både upplevelser och agerande, där 

arbetsinnehåll och inflytande över den egna arbetssituationen är av stor betydelse. Till exempel 

kan trygghet, stabila relationer, väl anpassande arbetsuppgifter och inflytande över den egna 

arbetssituationen vara av betydelse för att skapa attraktiva arbetsplatser (Hedlund, 2007).  
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Mot bakgrund av att det har blivit allt viktigare hur offentliga verksamheter framstår som 

arbetsgivare, är föreliggande studie skriven på uppdrag från en mindre kommun i Norrland 

angående hur de arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Eftersom syfet var att fånga hur 

medarbetarna såg på kommunen som arbetsgivaren valdes en kvalitativ studie med tjänstemän 

från olika positioner inom organisationen. Sex stycken respondenter medverkade i studien. 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur den studerade kommunen arbetar med att vara en 

attraktiv arbetsplats. Följande frågeställningar ska besvaras: 

 

 Hur arbetar kommunen med att få personalen att arbeta mot gemensamma mål och 

värderingar? 

 Hur arbetar kommunen med att skapa en bra ledning och styrning som främjar en 

gemenskap bland medarbetarna? 

 Hur arbetar kommunen med att utveckla och förbättra personalens kompetens? 

 Hur arbetar kommunen med att förbättra och förstärka bilden som arbetsgivare? 

Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras den bakgrund som denna studie baserats på. Ur Statskontorets 

rapport från 2013 beskrivs hur kommuner och landsting bör arbeta för att vara en attraktiv 

och föredömlig arbetsgivare. Sedermera presenteras även en lägesbeskrivning av den 

studerade kommunen utifrån deras personalförsörjningsplan från 2012 och 

medarbetarundersökning som genomfördes under 2014. 

Statskontoret 

Statskontoret skrev 2013 en rapport på regeringens uppdrag hur myndigheter bör arbeta för att 

bli en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Den övergripande bild som framträdde från 

undersökningen var att staten på många sätt är en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. De 

utryckte dock utmaningar i form av att rekrytera, behålla och utveckla viktiga kompetenser. Detta 

eftersom staten påverkas av konkurrensen kring arbetskraft, behålla unga medarbetare och har 

svårigheter att ge karriärsmöjligheter. 

I rapporten identifierade Statskontoret (2013) fem områden i vilka myndigheterna bör bedriva 

större insatser. Dessa insatsområden beskrivs enligt rapporten som tydliga delmål i 

myndigheternas arbete mot att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Dessa fem 

områden som presenteras är strategiska arbetssätt, insatser för att skapa ett ”vi”, insatser för 

karriärutveckling, insatser för ökad flexibilitet och insatser för ökad synlighet.  

Strategiska arbetssätt 

Att arbeta strategiskt handlar enligt Statskontoret (2013) förenklat om att utifrån en omvärlds- 

och situationsanalys, myndigheters uppdrag och ett givet mål planera och organisera de 

aktiviteter som krävs för att mål ska uppnås. Det framställs enligt rapporten mer eller mindre 

självklart att alla myndigheter eller kommuner ska vara attraktiva arbetsgivare. Enligt 

Statskontoret (2013)  är det inte en självklarhet att detta uttrycks tydligt eller avgränsat som ett 

mål för organisationerna. Vad som påpekas är att detta bör införlivas med tydliga strategier eller 

delmål kopplade till det övergripande målet att vara en attraktiv arbetsplats.  
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En central aspekt vad gäller det strategiska arbetet är det bör finnas en långsiktighet och 

helhetssyn på verksamheten som utgår ifrån strategier som berör kompetensförsörjning. Det 

nämns att kommuner och myndigheter bör ha en HR-ansvarig, personalansvarig och en 

kommunikationsansvarig i ledningsgruppen för att god kompetensförsörjning ska kunna 

säkerställas. Om detta är aktuellt så sänder det en signal att kompetensförsörjning är ett 

genomtänkt profileringsarbete (Statskontoret, 2013) 

En annan sak som enligt Starskontoret (2013) lyfts upp inom det strategiska arbetssättet är hur 

chefer tillskrivs på olika nivåer och hur det har en avgörande betydelse för om en organisation 

kommer anses vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om vilken typ av chefs- och ledarskap 

som praktiseras och implementeras i organisationer. Lika viktigt anses det att arbetet för att vara 

en attraktiv arbetsgivare förankras och drivs framåt av engagerade ledare  (Statskontoret, 2013). 

Utifrån de förändringar som sker i omvärlden, allt ifrån förändrande organisationsformer till 

förändrande värderingar och prioriteringar, ställs chefer enligt Statskontoret (2013) inför både 

svåra krav och stora utmaningar, där ett nytt mer coachande ledarskap efterlyses. Vad gäller att 

rekrytera och bibehålla chefer bör organisationer enligt rapporten erbjudas extern coaching eller 

olika former av chefsutvecklingsprogram. Handledning och mentorskap är andra typer av 

insatser som organisationer bör fokusera på för att nå målet att bli en attraktiv arbetsgivare 

(Statskontoret, 2013).  

Insatser för att skapa ett vi 

Enligt Statskontoret (2013) är det viktigt att organisationer framhåller hur de vill skapa en öppen, 

hjälpsam och inkluderande atmosfär mellan medarbetarna, där personalen ska känna sig sedd 

och behövd. En insats Statskontoret (2013) nämner att olika organisationer genomfört är intern 

marknadsföring på ”vad man är duktig på” som ett sätt för att öka vi-känslan och skapa en stolthet 

till verksamheten. Enligt rapporten är det viktigt att organisationernas mål och värdegrund 

korresponderar väl med medarbetarnas individuella mål och värden. Att aktivt arbeta med att 

skapa en positiv och öppen dialog som berör värdegrundsfrågor och centrala värden som gäller i 

organisationen bidrar enligt Statskontoret (2013) till att skapa och förankra en gemensam kultur 

bland medarbetarna. 

En annan sak som framhålls i arbetet att skapa en attraktiv arbetsplats är att inte negligera 

betydelsen av små förmåner på arbetsplatsen, såsom att ha fruktkorg eller till exempel gratis 

parkering (Statskontoret, 2013). Vidare framhålls också Kalmar som ett exempel, där samtliga 

myndigheter arbetade tillsammans för att lyfta staden som boendeort, dels genom olika socila 

aktiviteter och dels genom att de anställda erhöll fri tilgång till idrottshallar.  

Enligt Statskontoret (2013) bör även organisationer kontinuerligt arbeta med olika 

belöningssystem som på något sätt är tilltalande för medarbetarna. Detta ses mot bakgrund av att 

organisationers effektivitet och mål är beroende av medarbetarnas kompetens och att 

belöningssystem ska fungera som en motivationsfaktor. Att införa belöningssystem kan enligt 

Statskontoret (2013) vara enkelt i teorin men för att det ska vara gynnsamt bör belöningssystemen 

utgå ifrån vad den enskilda medarbetaren uppfattar som attraktivt. 

Insatser för karriärsutveckling 

Möjligheter till karriärutveckling anses  vara viktigt att arbeta med för att uppfattas som attraktiv 

arbetsgivare (Statskontoret, 2013). Att myndigheters storlek sätter ramar för möjligheter att 

erbjuda karrirärutveckling innebär inte per automatik att mindre organisationer saknar 

möjlighet. Utifrån den aspekten finns det enligt Statskontoret (2013) två utgångspunkter. Dels 

nämner de traditionell karriärutveckling att avancera uppåt i hierarkin, men en annan som anses 

lika viktigt är att erbjuda personalen möjligheter att avancera sidledes inom organisationen. Ett 

exempel som de nämner kan vara att erbjuda nya arbetsuppgifter för att bredda eller fördjupa 

kompetens. De nämner flera olika exempel på insatser som kan komma förekomma vad gäller 
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karriärsutveckling, såsom handläggarprogram, projektledarutbildningar, karriärcoachning eller 

organisationsutveckling (Statskontoret, 2013).  

Enligt Statskontoret (2013) bör arbetsgivare också fokusera på kompetensutveckling, bra 

utvecklingsmöjligheter och att medarbetarna får möjligheter att påverka organisationen. 

Kommuner kan även framhäva sin attraktionskraft genom att arbeta med stolthet över 

kommunen, värdegrund och möjligheter till utveckling samt medarbetarskap (Statskontoret, 

2013) 

Insatser för ökad flexibilitet 

En fjärde utgångspunkt som arbetsgivare bör ta i beaktande för att upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare är insatser för ökad flexibilitet (Statskontoret, 2013). I denna del påpekas vikten av 

att ha individuella lösningar för medarbetarna. Förutom intressanta arbetsuppgifter, god 

arbetsmiljö, och utvecklingsmöjligheter har övriga anställningsvillkor också betydelse för att 

kunna vara attraktiv arbetsgivare. Ett sätt är då enligt Statskontoret (2013) ökad flexibilitet. Att 

kunna erbjuda individualiserade anställningsvillkor upplevs som en konkurrensfördel. I de 

statliga kollektivavtalen ALFA och AVA finns det kollektiva avtal som går att ändra genom en 

enskild överenskommelse (exempelvis avstå lön för mer semesterdagar eller avstå semester för 

högre pensionssparande) (Statskontoret, 2013). 

Frågor som berör förtroendearbetstid eller flexibla lösningar är något som offentliga 

organisationer enligt Statskontoret (2013) bör arbeta med. Det vara svårt för mindre kommuner 

att rekrytera och behålla specialister,  ett sätt att lösa det problemet genom är att tillåta 

distansarbete och flexibel arbetstid. Förmånsportalen är ett annat verktyg som nämns för att 

framstå som attraktivt, med det menar Statskontoret (2013) att de anställda kan erbjudas 

hushållsnära tjänster till exempel ögonlaseroperation. Mycket av denna utgångspunkt, att öka 

flexibiliteten handlar om att anpassa arbetsgivarerbjudanden till de individuella önskemålen och 

ju bättre det lyckas desto mer attraktiv kan arbetsgivaren bli (Statskontoret, 2013). 

Insatser för ökad synlighet 

För att offentliga verksamheter ska öka sin synlighet nämner Statskontoret (2013) att 

organisationer bör fokusera på profilerings- och varumärkesarbete. Ett lyckosamt 

profileringsarbete bygger enligt rapporten på att bilden av arbetsgivaren är trovärdig. Flera 

organisationer väljer att lyfta fram vissa dimensioner som är specifika styrkor för den 

(Statskontoret, 2013) 

Kommunens personalförsörjningsplan 

Den studerade kommunen tog under 2012 fram och fastställde en personalförsörjningsplan för 

åren 2012 till 2016. Eftersom kommunen vill kunna ge sina medborgare den bästa servicen är de 

medvetna om att de kommer behöva kompetent och kvalificerad personal både nu och inför 

framtiden. Deras personalförsörjningsplan handlar även om att kunna attrahera och rekrytera ny 

kompetens som passar in i vad som kommer att behövas. 

I rapporten går det att avläsa att under november 2011 fanns det 1423 tillsvidareanställda inom 

kommunen. Åldersstrukturen visade att 11,7 procent av deras anställda var 29 år eller yngre, 59,8 

procent var mellan 30 till 54 år gamla och att 28,5 procent var 55 år eller äldre. 

Vad gäller pensionsavgångar kommer kommunen ge avsked till ca 175 personer som kommer att 

gå i pension. En grupp som i rapporten visade kommer kräva ett stort rekryteringsbehov är Chefer 

med fullt ledningsansvar, eftersom det under 2012 var 47 procent inom denna grupp som var 55 

år eller äldre. Prognosen visade att kommunen stod inför 4 eventuella chefsrekryteringar under 

2012 och 6 eventuella nyrekryteringar 2016. I rapporten uttrycker de att det är en nödvändighet 

att tidigt börja arbeta och inventera de personalbehov som kommer växa fram inom kommunen.  
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Kommunen beskriver i personalförsörjningsplanen att kompetensutveckling är viktigt för att 

kunna säkerställa att rätt kompetens finns inom organisationen, vilket de anser behövs för att 

kunna arbeta mot uppsatta mål. Eftersom kommunen står inför ett antal olika utmaningar anser 

de att det är viktigt att arbeta strategiskt och målinriktat för att attrahera och rekrytera nya 

medarbetare, utveckla och behålla sina medarbetare, men även för att kartlägga den nuvarande 

kompetensen och vilka framtida behov som kan uppstå. 

Utmaningar som kommunen står inför och som kommer att påverka arbetet inom den offentliga 

sektorn beror på hur befolkningsutvecklingen i Västerbottens län ser ut. Pensionärerna blir allt 

fler, arbetsmarknaden krymper och kampen om den bästa arbetskraften kommer att öka för varje 

år som går. I rapporten beskriver kommunen att det därför kommer att krävas att kommunen 

ligger i framkant och kan profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. 

De beskriver i rapporten att åtgärder som kommer att krävas är att kommunen arbetar 

målinriktat, att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett från vilket hörn i samhället de 

kommer ifrån. Därför kommer menar kommunen att framtidens ledarroller rekryteras och 

tillsättas från alla olika grupper. Ett mål som enligt kommunen ska spegla den mångfald som 

samhället består av.  

En åtgärd kommunen nämner för att kunna växa som en attrativ arbetsgivare är hanteringen av 

deras resultat- och utvecklingssamtal (RUS), vilket ska fungera som en viktig länk mellan 

organisationens mål och medarbetarnas aktiviteter. Samarbetet förväntas ge möjligheter för ett 

ömsesidigt samarbete både på kort och lång sikt. 

Medarbetarenkäten 

Under 22 september och 10 oktober 2014 genomförde den studerade kommunen i samarbete med 

Umeå universitet en medarbetarenkät, dels för att jämföra egna resultat kring olika område, men 

även för att kunna jämföra sig med andra kommuner.  

Syftet med enkäten var att ta reda på hur det anställda upplevde hur det var att vara anställda åt 

kommunen och hur de såg på kommunen och respektive bolag som arbetsgivare. Enligt rapporten 

av enkäten är målet att enkäten kommer genomföras vartannat år och ska hjälpa kommunen att 

skapa en uppfattning och ge en nulägesanalys över arbetssituationerna men även för att kunna 

identifiera vilka förbättringsområden som finns.  

Undersökningen var uppbyggd på 70 olika påståenden som sedermera blev uppdelade i 10 olika 

faktorer. De olika faktorerna som presenterades i rapporten innehöll ett varierande antal 

påståenden men som bidrog till att ge en klar bild av området. De olika påståendena redovisades 

i resultatet som nöjdmedarbetarindex (NMI) på en skala mellan 1 och 6 där 1 är lägst. De 10 

faktorerna som användes i studien var: Mål och uppdrag, kompetens och utveckling, information 

och medarbetarskap, ledarskap, medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön, hälsa, kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld och diskriminering. 

För den studerade kommunen blev resultatet i rapporten 4,6 på NMI. Senast medarbetarenkäten 

genomfördes visade indexet 4,7, vilket jämfört med denna rapport visade på en försämring. Vid 

en jämförelse med andra kommuner som också genomfört medarbetarenkäten visade siffrorna 

att kommunen var bland de tre sämsta. De frågor som hade fått lägst index var frågor inom 

faktorerna ”Medarbetarna (RUS) samt lön” och ”ledarskap”. Det frågor som hade fått högst NMI 

var inom ”arbetsgemenskap” och ”medarbetarskap”.  

Resultatet visade enligt rapporten att den studerade kommunens medarbetare inte upplevde att 

de hade tydliga mål att arbeta emot. Kommunen ansåg enligt rapporten att det är viktigt att 

medarbetarna har koll och vet vilka mål de ska arbeta mot. För att detta ska fungera ansåg 

kommunen att det skulle krävas ett bra samarbete mellan olika enheter. 

Kompetens och utvecklingen fungerade bra. Medarbetarna upplevde att det hade den kunskap de 

behövde vilket gav kommunen en trygghet och tillit. Medarbetarna uppgav även att de visste var 
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de skulle hämta information, de visste hur de skulle söka information, de var välinformerade och 

de kände att de hade tillgång till den information som krävdes för att göra ett bra arbete.  

Medarbetarskap var en av de faktorer som hade högst NMI i undersökningen. Medarbetarna 

uppgav att de kunde känna att de hade rätt arbete och trivdes med sina arbetsuppgifter, vilket i 

sin tur hjälpte medarbetarna att vara engagerade, motiverade och känna en vilja att arbeta. De 

visste vad som förväntades på arbetsplatsen och många var nöjda med det arbete de hade 

genomfört. Likaså visade rapporten att medarbetarna uttryckte att arbetsgemenskapen var bra 

och att de trivdes med sina kollegor. Däremot var kommunen fundersam över vad som fick så 

många arbetstagare att känna att kommunen var en dålig arbetsgivare.  

NMI för ledarskap inom kommunen visade att det var lågt. Kommunen ansåg enligt rapporten att 

det är viktigt att medarbetarna känner stöttning och uppmuntran vilket i sin tur ska hjälpa deras 

utveckling.  Kommunen uttrcker i rapporten att en öppen och förtroendegivande chef bidrar till 

trivsel, engagemang och goda resultat. Rapporten visade att medarbetarna upplevde att cheferna 

inte återkopplade och tog tag i de problem som fanns i ett tidigt skede.  

Vad gällde Medarbetar- utvecklingssamtal samt lön (RUS) var det väldigt varierat. Lägsta 

resultatet från rapporten visade som lägst 2,6 på vissa enheter och så högt som 5,6. Med detta 

menas att medarbetarna kände att de inte kunde påverka sin lön genom arbetsinsatserna och att 

cheferna inte hade gett återkoppling och tydlig motivering till senast erlagd lön. Medarbetarna 

ansåg att samtalen inte hade varit givande eller meningsfulla. 

Som åtgärder och förbättringsområden skulle varje ansvarig chef dokumentera olika 

förbättringsområden i en handlingsplan. För att få ett bättre underlag krävde kommunen att olika 

arbetsgrupper skulle sitta ner och tolka svaren från enkäten, detta för att kunna skapa en klar och 

tydlig bild över vilka åtgärder som skulle krävas.  

Kommunen uppgav att medarbetarenkäten i framtiden skulle användas som en grund i det 

ständiga arbetet och förbättringar av de systematiska arbetsmiljöarbetet. Övergripande 

förbättringsområden var RUS samt lön och ledarskap. I nästa enkät har kommunen 

förhoppningar om att kunna få svar om det skett förbättringar inom området. 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning, vilket påvisar betydelse för hur attraktiv en 

arbetsgivare kan verka. Under rubriken attraktiv arbetsgivare presenteras forskning som ger 

en bild av vad som anses attraktivt, belöningssystemens betydelse och kring olika 

motivationsfaktorer. Därefter presenteras forskning kring ledning och chefskap och sedermera 

forskning kring kompetensutveckling.  

Attraktiv arbetsgivare 

Tiderna för morgondagens medarbetare har enligt Dyhre & Parment (2013) förändrats. Från en 

tid då personer enbart tog ett arbete för att kunna försörja sig har det enligt författarna övergått 

till att intresset styr valet av arbeten. Drivkraften hos medarbetare ligger idag i lusten och chansen 

till personlig utveckling. För företag och organisationer har det blivit viktigt att kunna motivera 

sina anställda att anamma den drivkraften. Hur denna drivkraft och personliga utveckling ser ut 

är något som skiftar mellan olika åldrar (Dyhre & Parment, 2013). Inceoglu, Segers & Bartram 

(2012) framhäver att arbetstagare motiveras och eftersträvar olika saker i livet. I deras studie 

undersöktes 18 olika motivationsfaktorer relaterade till vilken ålder respondenterna hade. De 

saker som undersöktes var bland annat personlig utveckling, karriärutveckling, belöningar och 

konkurrens. En sak som utmärkte sig var att den personliga och karriärmässiga utvecklingen 

sjönk med stigande ålder och att äldre personer som utsattes för konkurrens påverkade 

arbetsmotivationen negativt.  
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Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar enligt Parment, Wetterberg och Lindström (2009) om 

att erbjuda bra arbetsförhållanden, en god image, intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter 

samt erbjuda rimliga arbetsuppgifter och ersättningsvillkor. Att vara en attraktiv arbetsgivare 

handlar också om att kunna erbjuda attraktiva anställningsformer och belöningssystem. Hur 

detta kommer till uttryck kan skifta mellan organisationer, men en sak som Parment, Wetterberg 

och Lindström (2009) framhåller är vikten av kontinuerlig kompetensförsörjning, där 

medarbetarna ska få uppleva möjligheter att utvecklas och chans till att bidra och påverka 

arbetssituationen.  

Enligt Dyhre och Parment (2009) avgörs sambandet mellan belöning, motivation och prestation 

utifrån tre faktorer. Första faktorn är belöningens betydelse för individen, andr faktorna är 

sambandet mellan belöning och arbetsuppgifter och det tredje faktorn är sambandet mellan 

belöning och den ansträngning det innebär att uppnå den. Enligt Dyhre och Parment (2009) har 

de flesta organisationer någon form av belöningssystem, vilket speglar vilka värderingar och syn 

medarbetarna har på den organisation de representerar. Beroende på vilka utgångspunkter ett 

belöningssystem utformas från går det enligt Dyhre och Parment (2009) att komma fram till olika 

resultat. De menar att individers egna värderingar präglar synen på belöningssystem, en äldre 

medarbetare tenderar att överskatta erfarenhet och en yngre medarbetare tenderar att 

underskatta erfarenhetens betydelse. Trots olika uppfattningar om belöningssystem så har 

forskning visat (Lawler & Worley, 2006) att det är ett utmärkt sätt att stärka arbetsmotivationen 

och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna och därför göra organisationen mer attraktiv.  

I Kultalahti & Virtalas (2015) studie visade det sig att unga idag vill ha en miljö som är flexibel 

och varierad. Därför menar de att organisationers HR-avdelningar bör arbeta med personlig 

coaching, mentorskap, utvecklingsprogram och möjligheter att utveckla speciella 

expertisområden. I studien framhåller de även vikten av att skaffa en tydlig ledarskapsprofil för 

hela verksamheten som kan möta den kravbild dagens generation har. 

Enligt Ritz & Waldner (2011) är den offentliga sektorn inte särskilt attraktiv för talangfulla 

individer. Däremot menar de att det är viktigt att förstå att offentliga sektorn har speciella attribut 

som kännetecknar vilken typ av arbete det är. De nämner att den offentlige sektorns unika attribut 

kan locka individer med egenintresse, känslor och moraliska obligationer. De menar att personer 

som lockas av den offentliga sektorns miljö och utifrån de intressen som nämns ovan har något 

som kallas för Public service motivation (PSM). Deras studie har visat att höga nivåer av PSM har 

betydelse för att känna attraktion och att söka sig till offentlig verksamhet. De nämner att en trygg 

framtid är något som lockar och inom kommuner förväntas tjänstemän sitta kvar länge. Däremot 

anses offentliga verksamheter vara konservativa utan privilegier som den privata sektorn kan 

erbjuda (Ritz & Waldner, 2011).  

Ritz & Waldners (2011) menar i sin studie att det är viktigt ta hänsyn till de personer som har hög 

PSM och känner attraktion till den offentliga miljön. De menar att dessa personer på grund av 

sina egenskaper kan känna stark tillhörighet, visa på hög trivsel och högre engagemang än 

personer som endast identifierar sig med sitt yrke. Därför menar författarna att Human 

Resources arbetet bör riktas till denna grupp, vilken kan hjälpa organisationer att skapa en genuin 

känsla av en attraktiv arbetsplats. Därför bör den offentliga sektorn enligt Ritz & Waldner (2011) 

vara medvetna om vad som motiverar personer att söka sig till offentliga tjänster och 

målmedvetet använda det i sin marknadsföring. De tror att om en organisation kan genomföra 

detta på att bra sätt så kan det leda till att man framställer sig som unik, vilket kan ge fördelar för 

att kunna positionera sig på arbetsmarknaden. 

Fackförbundet ST undersökte 2008 högskolestudenters och unga akademikers syn på statliga 

arbetsgivare jämfört med privata. I undersökningen påpekades att det som avgör om en 

arbetsgivare är attraktiv är intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater, personlig utveckling, 

bra balans mellan arbetsliv och privatliv och hög lön. I rapporten går det även att läsa att bristande 

karriärsmöjligheter gör det svårt att rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som behövs 

inom offentliga verksamheter. (Ehn Knobblock & Syrén, 2008) 
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Dyhre och Parment (2009) har undersökt och skapat en verktygslåda med riktlinjer och praktiska 

råd till arbetsgivare som vill förhålla sig och möta den yngre generationen (födda 1980-1990), 

vilka anses kommer förändra arbetsmarknaden. Utifrån deras resultat som baseras på flera olika 

studier konstaterar de att det finns vissa generella drag hos den yngre generationen som 

arbetsgivare måste förhålla sig till. Vad Dyhre och Parment (2013) påpekar är att den yngre 

generationen i mindre utsträckning är lojala mot sina arbetsgivare och i högre utsträckning är 

lojala mot sina sociala närverk. En anledning till att den yngre generationen väljer vissa 

arbetsgivare är att det ska se bra ut på CV:et (Dyhre & Parment, 2009). Anledningen till att 

lojaliteten är lägre till arbetsgivare är att de har blivit uppfostrade med större valfrihet och att ett 

visst kundbeteende anammas i tidiga åldrar. Att byta arbetsgivare ses inte som något onormalt 

utan är något som individer är medvetna att medarbetarna kan komma att göra (Dyhre & 

Parment, 2013).  

Kultalahti och Virtalas (2015) har i sin studie visat att dagens generation förespråkar konstant 

inlärning, utveckling, intressanta, utmanande och varierande arbetsuppgifter. De vill ha sociala 

relationer och en chef/ledare som uppmuntrar flexibilitet och en bra balans mellan arbete och 

fritid. Dagens generation ser inte lika stora problem i kortvariga arbeten utan är medvetna om att 

de kan vara viktiga för deras framtida karriärer, vilket har blivit lite av en norm i dagens samhälle. 

Likaså att har det visat sig att unga inte söker varaktig säkerhet utan vill skapa ett eget värde på 

marknaden och avstår därför från att skaffa en fast plats i en organisation, utan vill ha möjligheten 

att flytta på sig (Kultalahti & Virtala, 2015) 

Ledning 

Enligt Dyhre och Parment (2013) slutar majoriteten på ett arbete på grund av att de upplever 

missnöje med chef eller ledningen.  De förklarar att förhållandet mellan chef och medarbetare har 

utvecklats till en kravrelation och att dagens generation har en tydlig bild över hur de vill att en 

chef ska vara. De vill att en chef ska vara öppen och förstående, lyhörd och kunna känna tillit till 

medarbetarna i en lärande miljö. Även interkommunikationen nämns som ett viktigt verktyg för 

att snabbt kunna förmedla information till medarbetarna. Bra hanterad interkommunikation kan 

enligt författarna motverka ryktesspridning och missuppfattningar. Unga idag söker även 

information genom kontakter och hemsidor för att skapa en uppfattning om ledning och 

organisation på arbetsplatser, vilket visar att det är viktigt att kunna visa på ett bra ledarskap i 

alla olika kanaler som finns (Dyhre & Parment, 2013)  

Dasgupta, Suar och Singh (2013) skriver i sin studie att kommunikation är vad som gör 

framgångsrika organisationer effektiva. Effektiv kommunikation kan tydliggöra organisationens 

vision, förbättra olika processer, underlättar förändringar, kan bidra till att anställda känner tillit 

till arbetsplatsen och förbättra organisationens resultat. Författarna menar att chefer genom 

kommunikation kan skapa en miljö där medarbetare känner större engagemang och beteenden 

som i slutändan är viktiga för hur organisationer presterar. 

Enligt Cutlip, Center och Broom (2012) är relationerna mellan en organisations anställda något 

av det viktigaste inom en organisation. För att organisationer ska få ut sina medarbetares fulla 

potential krävs det enligt författarna att effektiv kommunikation prioriteras. Kommunikation 

förekommer dagligen och sker genom olika informationskanaler, men för att det ska fungera 

effektivt krävs att kommunikationen bygger på tillit och ärlighet (Cutlip, 2012). 

Forskning har visat att avdelningschefer ibland upplever att de har svårt att utföra sina 

arbetsuppgifter effektivt. Några anledningar till detta kan vara att chefer från högre nivåer och 

avdelningschefer har svårigheter att komma överens om vilka arbetsuppgifter som bör 

genomföras, eller att de känner att de inte får tillräckligt stöd eller utbildning kring olika 

arbetsuppgifter de har att genomföra. Likaså har tidsbrist visat sig tvinga avdelningschefer göra 

avvägningar mellan olika roller som de förväntas ha. Detta kan enligt forskningen resultera i att 

avdelningschefer inte kan utföra sitt arbete på bästa sätt. (Teauge & Roche, 2012) 
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Teauge och Roche (2012) identifierar även problemlösning och konflikthantering som en 

integrerad del i avdelningschefers arbete. De menar att avdelningschefer som arbetar för positiva 

relationer på arbetsplatsen och löser konflikter är viktigt för att få högpresterande arbetsplatser. 

Att om avdelningscheferna har en coachande roll kan de arbeta nära och därmed snabbt bemöta 

sina anställda ifall konflikter uppstår eller om de märker att olika behov finns.  

Enligt Schreurs, Guenter, Schumacher, Van Emmerik och Notelaers (2013) är 

arbetstagarinflytande ett begrepp som kan förklaras på olika sätt, men förklarar att organisationer 

som kan uppmuntra medarbetares engagemang genom att dela organisationens mål och visioner, 

ekonomiska situationer, vad deras enhet har för funktion samt att ge sina medarbetare 

möjligheter att vara med i olika beslut kan uppvisa positiva resultat. Deras studie visar att 

anställda som arbetar i ett beslutsfattande klimat uppvisar högre motivation och tillfredsställelse.  

Schreurs et al., (2013) påpekar även att lönenivån är en viktig motivationskälla för de anställda 

och som påverkar deras beteende och tillfredsställelse. De nämner att lägre lönenivåer kan 

medföra att de anställda känner att de inte får ut sin fulla potential, eller upplever att de känner 

sig mindre kompetenta. Däremot har de i sin studie sett att organisationer som kan ge de anställda 

handlingsfrihet, delaktighet i beslut och chans till självförverkligande kan leda till ett klimat med 

ökad tillfredställelse trots lägre lönenivåer. 

Westover och Taylor (2013) lyfter i sin studie fram att medarbetares attityder formas genom 

sociala interaktioner med andra medarbetare inom organisationen. De fann till exempel att en 

stark relation mellan chefer och medarbetare kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse bland 

anställda. 

Kompetensutveckling 

Enligt Salas, Tannenbaum, Kraiger och Smith-Jentsch (2012) är det viktigt att medarbetare får 

regelbunden inlärning och utveckling.  Att genom utbildning och utveckling kan organisationer 

skapa en konkurrenskraftig miljö som gör det lätt att anpassa sig, förnya sig, producera, tävla, 

förbättra servicen och nå organisationens uppsatta mål. Däremot anser de att det är viktigt att 

personalen är motiverade och vill ta del av erbjuden kompetensutveckling. De menar även att det 

kan vara bra att se över den kompetens som redan finns, om personalen redan har önskvärd 

kompetens eller om utbildningen håller en nivå som bidrar till förbättrat arbete. Författarna lyfter 

fram att utbildningar inte alltid är den bästa lösningen för att möta en prestationsbrist, utan att 

det finns olika alternativ som kan vara bättre.   

Barrow & Mosley (2005) menar att det är viktigt att kunna erbjuda olika former av 

kompetensutveckling. De menar att om medarbetare erbjuds kontinuerlig utbildning eller andra 

utvecklingsmöjligheter så kan det påverka deras prestation och motivationen till det bättre, men 

även känna en större uppskattning av sin arbetsgivare. 

Teori 

I följande del av studien beskrivs begreppet Employer Branding och hur det kan användas i 

teorin. Det vill säga när begreppet uppkom och hur intern och extern marknadsföring kan 

påverka arbetet inom olika organisationer. Även en förklaring av det psykologiska och dess 

innebörd kommer att presenteras. Tillsammans med tidigare forskning ska denna del hjälpa 

och att tolka vårat resultat i Diskussion/Analys. 

Employer Branding 

Enligt Kultalahti och Virtala (2015) kommer företag och organisationer stå inför stora utmaningar 

de närmsta åren eftersom ett stort antal individer kommer att gå i pension och behöver ersättas. 

De menar att morgondagens utmaningar kommer ligga i organisationernas HR-avdelningar 
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(Human Resources) och hur de hanterar arbetet med att förmedla en unik och attraktiv 

arbetsplats. 

Ett HR-verktyg som har vuxit fram sedan 90-talet och blivit en viktig nyckel för att skapa en 

attraktiv arbetsplats är employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004). Begreppet kan enligt 

Backhaus och Tikoo (2004) definieras som ett företags egenskaper som arbetsgivare gentemot 

sin målgrupp och anställda, hur företagets varumärke förmedlar unika anställningserbjudanden 

och en bra miljö som attraherar potentiella rekryter och motiverar de anställda att stanna kvar. 

De beskriver en process att skapa en identifierbar och unik arbetsgivaridentitet som skiljer 

organisationen från konkurrenterna. 

Enligt Backhaus & Tikoo (2004) bygger användningen av employer brand på antagandet att 

människors kapital ger värde till ett företag och genom att skickligt investera i mänskligt kapital 

kan företags prestanda förbättras. Resurser som är sällsynta, värdefulla, icke-utbytbara och svåra 

att imitera menar Backhaus och Tikoo (2004) kan ge ett företag konkurrensfördelar gentemot 

sina konkurrenter. De beskriver att både extern och intern marknadsföring är viktigt för att kunna 

etablera en organisation som attraktiv på marknaden. Extern marknadsföring syftar till att göra 

det möjligt att attrahera de bästa möjliga individerna genom att skapa föreställningar om vad 

organisationen har att erbjuda. Intern marknadsföring syftar enligt Backhaus & Tikoo (2004) till 

att skapa en arbetsstyrka som är svår för andra organisationer att imitera.  

Genom att systematiskt utsätta arbetstagarna för värdet av organisationens employer branding 

kan arbetsplatskulturen enligt Backhaus och Tikoo (2004) formas kring organisationens mål, 

vilket gör det möjligt för företaget att uppnå en unik kultur med fokus på organisationens bästa. 

Genom att använda varumärket för att skapa en kultur där de anställda anammar organisationens 

värderingar är det stor chans att personalen väljer att stanna kvar. Känner personalen att de tror 

på företagets värderingar kommer de även att prestera bra. Intern marknadsföring är även viktigt 

för att bygga en trovärdighet som arbetsgivare och hjälper till att skapa ett gott rykte om 

arbetsplatsen (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Begreppets två grundpelare 

Employer branding utgår ifrån två grundprinciper vilka är varumärkesassociationer och lojalitet 

gentemot varumärket (Backhaus & Tikoo, 2004). Att utveckla önskvärda 

varumärkesassociationer har visat sig påverka hur attraktiv en organisation blir. Forskning har 

visat att om potentiella sökanden känner att bilden de har av organisationen matchar deras behov, 

personlighet och värderingar är chansen större att de ska lockas till organisationen (Backhaus & 

Tikoo, 2004). 

Kan en organisation även utveckla flera symboliska värden som individer kan identifiera sig med 

så är det särskilt bra att använda sig av dessa när en image utvecklas. Symboliska värden kan göra 

det möjligt att differentiera sig själv som arbetsgivare och vara av värde utöver lön och andra 

förmåner som kan göra att ett företag upplevs attraktivt (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Vad dagens medarbetare motiveras av är något som Lievens och Highhouse (2003) behandlar i 

sin studie. Författarna utgår från ett instrumentellt-symboliskt ramverk. Det innebär att den 

aktuella organisationen innefattas av både en funktionell del och en symbolisk del. Hur attraktiv 

en arbetsgivare blir är hur de blivande arbetstagarens uppfattningar stämmer överens med 

arbetsgivarens karaktärsdrag. Detta utgår dels från instrumentella aspekter och vad 

arbetsgivaren har att erbjuda, till exempel lön, trygghet och olika förmåner, men även vilka 

möjligheter det finns att avancera inom organisationen, vilket läge organisationen har, 

organisationsstruktur och karriärsprogram. Symboliska aspekter är hur väl arbetsgivare lyckas 

skapa associationer och bilder kopplade till egna erfarenheter och upplevelser. Att försöka 

sammanlänka dessa symboliska uppfattningar till de kommande arbetssökandena är avgörande 

hur attraktiv en arbetsplats kommer uppfattas, detta eftersom de symboliska värdena är ett sätt 

att formulera och finna en tydlig identitet. Utifrån detta menar Livens och Highhouse (2003) att 
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arbetstagare inte bara väljer arbetsplats utifrån organisationens instrumentella aspekter, till 

exempel lön och förmåner, utan även beroende på vilken personlig mening arbetsplatsen kan ge.  

Varumärkeslojaliteten riktar sig mer mot de individer som finns inom organisationen. I grunden 

innebär det hur hängiven en konsument är ett varumärke. Samma gäller för de anställda, har de 

lojalitet till organisationen är risken mindre att de byter arbeten vid tider av förändring eller 

konkurrens. Kulturen hos ett företag är avgörande för hur lojal en anställda kommer att vara. En 

god arbetsmiljö innebär att anställda som trivs, känner uppskattning och att de kan skapa en 

karriär kommer att prestera, vilket kan ge organisationer konkurrenskraftiga fördelar. Sviker 

däremot organisationen kan de komma att tappa sina konkurrensfördelar (Backhaus & Tikoo, 

2004).  

Även Rampl & Kenning (2012) påpekar att en arbetsgivare som värnar om sina anställa och gör 

allt för uppfylla talangfulla individers dröm om en bra karriär, kan skapa en process där anställda 

sprider ett positivt ”word of mouth” som stärker varumärkets värde och lockar fler talangfulla 

personer att söka sig till organisationen. 

Det psykologiska kontraktet 

Enligt Backhaus & Tikoo (2004) är det psykologiska kontraktet och dess påverkan på förhållandet 

mellan en anställd och en organisation en viktig grund i employer branding. Traditionellt sett 

syftar det psykologiska kontraktet på förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, där 

arbetstagare utlovar lojalitet till företaget i utbyte mot anställningstrygghet (Bratton & Gold, 

2013).  

Enligt Kultalahti & Virtala (2015) är det psykologiska kontraktet uppdelat i två typer, 

transactional och relation. Transactional är mer av en ekonomisk natur och av självintresse, och 

relation är mer fokuserat på privilegier som både är ekonomiska och icke-ekonomiska. Kontraktet 

formas och tas i bruk när en individ kommer till en organisation och fortlöper under hela 

perioden, där utformningen och villkoren kan förändras över tid. Fullföljer inte en organisation 

kontraktet kan de medföra låg tilltro, lojalitet och kan skapa en känsla av att enbart arbeta för 

pengar. Väl fungerande kontrakt skapar en miljö som är det motsatta och uppmanar till höga 

prestationer och innovationer. Just den relationsbaserade delen av kontraktet har visat sig vara 

av betydelse för motivationen, självkänslan och känsla av betydelse för medarbetare. Ett 

balanserat kontrakt, med flexibilitet och möjligheter att utvecklas i utbyte mot prestation.  

På senare tid har nedskärningar, outsourcing och flexibilitet tvingat fram en ny form av 

psykologiska kontrakt, där arbetsgivare ger anställda kunskaper genom utbildning och utveckling 

i utbyte mot ansträngning och flexibilitet. Den nya verkligheten har inneburit att företag använder 

karriärvägar, utbildning och personlig utveckling som en del i deras employer branding 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Edward (2009) menar att utformningen av ett psykologiskt kontrakt 

kan göra det möjligt för företag att differentiera sig från konkurrenter. 

Att använda det psykologiska kontraktet som ett HR-verktyg kräver att budskapet är tydligt och 

innehåller korrekt information, vilket hjälper individer att få rätt uppfattningar om vad 

organisationen står för och har att erbjuda (Backhaus & Tikoo, 2004). Enligt Edward (2009) är 

noggrannheten med det psykologiska kontraktet särskilt viktigt eftersom det kan förhindra 

individer från att uppfatta att organisationen har brutit sin del av kontraktet. Kränkningar kan 

innebära att anställda tror att det brutit kontraktet och känner sig svikna. Det finns även forskning 

som visar att detta leder till missnöje, minskad arbetsglädje och minskad tillit. 

Samma princip gäller enligt (Edward, 2009) om en organisation vill rekrytera individer. Han 

menar att det är viktigt att skapa realistiska förhandsgranskningar av ett arbete, vilket innebär 

ökat förtroende och högre uppfattningar om ärlighet. Är förväntningarna däremot orealistiska 

har employer branding inte gett den effekt organisationen hoppas på. Anställda som gjort sitt val 

på obalanserad information är mer benägna att bli missnöjda på grund av ouppfyllda 

förväntningar och är mer benägna att sluta (Edward, 2009). Enligt Barrow & Mosley (2005) är 
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det viktigt att kompetensen hos nuvarande medarbetare tas till vara på, till exempel för att de inte 

ska lämna eftersom de känner att de inte får ut sin fulla potential eller av andra anledningar. Om 

medarbetare väljer att sluta är det viktigt att skapa en positiv bild hos dessa individer, behandla 

dem bra så att de lämnar med en bra känsla och kan rekommendera arbetsgivaren till andra 

(Barrow & Mosley, 2005).   

Enligt Kultalahti & Virtalas (2015) studie är den yngre generationen (personer födda 1978 till 

1995) införstådd i det psykologiska kontraktets nya verklighet. Generationen förväntar sig att 

arbeten ska vara varierande, utmanande och utvecklande. De vill vara en del av dynamiska team 

och vill hela tiden utveckla sina kompetenser för att öka sitt eget värde på arbetsmarknaden. Det 

är medvetna om risker med uppsägningar och osäkerhet, men är av uppfattningen att utveckla 

kompetenser för att klättra på karriärstegen. 

Metod  

I denna del presenteras val av metod och vilka ansatser denna studie har utgått ifrån. Vi 

beskriver hur och vad som gjordes inom valet av metod samt hur det utfördes praktiskt, hur 

vårt urval skedde och hur datainsamlingen bearbetades och analyserades. Hur vi har tagit de 

etiska riktlinjerna i beaktning presenteras även i slutet av detta avsnitt.  

Metodansats och design 

Hermeneutiken är en vetenskaplig metod som används inom pedagogiken och kännetecknas av 

vad som avses studeras. Dels genom frågorna men även genom kunskapen som söks. Vad som 

söks är kunskapen om hur betydelser och essenser i vissa sammanhang kan tolkas och förstås. I 

denna studie är hermeneutik en väsentlig del, då teori, primär- och sekundärdata tolkas. Detta 

för att det skapar en helhetsbild av begreppet attraktiv arbetsplats men även exempelvis begrepp 

som employer branding. Hermeneutik blir viktigt för att skapa och förstå helhetsbilden. 

Tolkningen sker i detta fall inte enbart från texter utan likaså ifrån intervjuerna där 

respondenterna svar tolkas (Starrin & Svensson, 1994).  

I studien har vi även valt att använda en induktiv ansats. Bryman (2011) beskriver att den 

induktiva processen innebär att utifrån studiens empiri så dras generaliserbara slutsatser. 

Bryman (2011) beskriver även att det kan finnas vissa inslag av deduktion, vilket har visat sig i 

uttryck i vår studie att vi behövde samla in ytterligare information efter vi genomfört våra 

intervjuer. 

Design 

Alan Bryman (2011) menar att forskaren vid genomförandet av en vetenskaplig studie kan ha två 

olika utgångspunkter, vilka är en kvalitativ- eller en kvantitativ forskningsdesign. Föreliggande 

uppsats och dess empiriska studie har sin utgångspunkt i ett kvalitativt angreppssätt, som är 

speciellt lämpligt eftersom uppsatsen handlar om att förklara, tolka och belysa aspekten hur 

kommunen kan bli mer attraktiv som arbetsgivare.  

Vid ett kvalitativt angreppssätt är intervjuer och observationer vanligt förekommande 

datainsamlingstekniker. Kvalitativa metoder är lämpliga när forskningen handlar om att förklara, 

tolka och belysa olika fenomen. (Backman, 1998). I detta arbete har intervjuer använts, då det är 

personernas uppfattningar och åsikter som är av betydelse. Intervjuer ansågs även kunna bidra 

med mer djupgående kunskap inom det aktuella området. 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika former av datainsamling, primär eller sekundärdata. 

Jacobsen (2002) menar att det idealiska är att använda sig av olika typer av data, både primär- 

och sekundärdata. De data som i denna studie använts är primärdata som inhämtats genom 

intervjuer samt sekundärdata som inhämtats genom litteratur och artiklar inom det valda 

ämnesområdet. 
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Primärdata – intervjuer 

I den kvalitativa forskningen ligger tyngden i att förstå det sociala nätverket och hur deltagande 

personer uppfattar och tolkar den verklighet man söker efter. 

Kvalitativ forskning inrymmer flertalet olika metoder varpå kvalitativa intervjuer har använts i 

denna studie. Semistrukturerade intervjuer har använts som insamlingsmetod. Det innebär att 

forskaren har en intervjuguide innehållande vissa specifika teman som under intervjun önskas att 

beröras. Eftersom det finns en sorts flexibilitet kan ordningsföljden förändras där till exempel nya 

frågor kan ställas, vilket ger utrymme för följdfrågor för att utveckla vissa svar. Med 

semistrukturerade intervjuer finns det möjligheter att frångå den ursprungliga intervjuguiden, 

detta eftersom kvalitativa studier tillåter avvikelser eftersom det kan vara av nytta för att komma 

intervjupersonen djupare och för att fånga betydelsen av ett fenomen (Bryman, 2011).  

Två personer genomförde denna studie varpå det var passande med semistrukturerade intervjuer. 

De fysiska intervjuerna genomfördes tillsammans medan telfonintervjuerna genomfördes av en 

person så gav semistrukturerade intervjuer en viss form av jämförbarhet. Det behövdes även en 

viss struktur eftersom personer från olika enheter inom kommunen blev intervjuvade. 

Urval 

Eftesom denna studie hade i uppdrag att ta reda på hur den studerade kommunen arbetade för 

att bli en mer attraktiv arbetsgivare gjordes urvalet bland de anställda tjänstemännen. Bryman 

(2011) kallar detta ett målinriktat urval, när respondenterna som deltar är relevanta för studiens 

syfte. Sex intervjuer genomfördes där respektive intervju var mellan 30-60 minuter. För att 

komma i kontakt med respondenter inom kommunen erhöll vi mejl- och telefonlistor från den 

kontaktperson vi hade. Vid urvalet av studiens respondenter gjordes vissa avgränsningar enligt 

kriterierna nedan. 

Position –  Att respondenterna hade en sådan position att de dagligen var involverade i 

kommunens arbete. 

Historia – Att respondenterna var väl insatta i kommunens arbete samt hade varit anställda i 

minst 2 år. 

Genom dessa urvalskriterier ingick respondenter som hade varit anställda minst två år och 

dessutom hade nyckelpositioner inom organisationen. Respondenterna kunde genom detta bidra 

med väsentlig och viktig information som svarade på studiens syfte. Efter urvalskriterierna 

kontaktades respondenterna via telefon och mail. För alla som blev kontaktade skickades ett 

informationsbrev ut (se bilaga 1). Då presenterades en kort beskrivning av syftet med studien och 

vilken roll intervjupersonerna skulle få vid en eventuell intervju. Intervjupersonerna blev även 

informerade kring de etiska riktlinjer och vilka rättigheter de hade. Totalt intervjuades sex 

personer. Fyra personer intervjuades på deras arbetsplats och två intervjuer skedde över telefon. 

En begränsning till fler deltagare befann sig eftersom vi endast hade möjligthet att besöka den 

studerade kommunen vid ett tillfälle. Detta var märkbart då respondenter med uppfylda kriterier 

inte hade möjlighet att ställa upp under vald dag. 

För att säkerställa att intervjupersonernas identitet förblir konfidentiell benämns de i studien som 

respondent 1-6. Detta för att den studerade kommunorganisationen är relativt liten och att 

position, titel, ålder och kön kan äventyra deras anonymitet.  

 

Intervjuguide 

För att kunna utforma intervjufrågorna på ett så bra sätt som möjligt utgick frågeguiden ifrån 

Kvale & Brinkmans (2007) rekommendationer rörande intervjuer. Kvale & Brinkman (2007) 

beskriver vikten av att hela tiden använda sig av frågor som författaren anser på bästa sätt kunna 

svara på studiens problemformulering och syfte 
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Utifrån teori och den bakgrundsbeskrivning som har beskrivits i studien utformades en 

intervjuguide bestående av frågor som berörde kommunen och hur de arbetade för att kunna vara 

– och bli en mer attraktiv arbetsplats. Vad gäller utformandet av intervjufrågor var 

utgångspunkten att försöka hålla frågorna så öppna som möjligt, vilket skulle ge respondenten 

utrymme att utveckla sina svar och på så sätt kunna svara så nära verkligheten som möjligt (Kvale 

& Brinkman, 2007).  

Bryman (2011) påpekar ett grundläggande råd vid förberedelser och utformandet av 

intervjuguiden. Han menar att det är viktigt att skapa ett visst mått av ordning för intervjun, 

däremot måste intervjuaren vara beredd på att frågornas ordningsföljd kan förändras. 

Intervjufrågorna ska vara formulerade på ett sätt som gör det möjligt att få svar på studiens 

frågeställningar, däremot menar Bryman (2011) att det är viktigt att inte att inte ha för specifika 

teman eller ledande frågor som kan påverka intervjun så att intervjupersonen inte får nog med 

utrymme att svara på frågorna. Bryman (2011) menar också att det är viktigt att man som 

intervjuare inte har förutfattade meningar och inte låta sina fördomar styra intervjuguiden. 

Likaså är det bra att ställa bakgrundsfrågor för att få en bild av intervjupersonen och vilken 

betydelse det kan ha på dennes bild av det som avses undersökas. 

Intervjuerna, som varade mellan 30-70 minuter, inleddes med bakgrundsfrågor där 

respondenten fick berätta om sig själv och vilken position den innehade. Efter bakgrundsfrågorna 

fokuserades frågorna kring hur kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Härvid 

låg intresse i att undersöka vilka specifika aspekter kommunen fokuserar på för att utvecklas som 

arbetsplats. Utgångspunkten var att få fram respondentens åsikter, tankar och idéer om 

kommunen som arbetsgivare samt vad de gör för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. 

De områderna som ingår i intervjuguiden utgick ifrån den teoretiska bakgrunden Statskontoret 

(2013), Backhaus & Tikoo (2004) och Parment & Dyhre (2009;2013) vilka påvisar olika primära 

områden som en arbetsgivare bör fokusera på för att upplevas som attraktiva.  

Enligt Bryman (2011) är det av vikt att inte underskatta arbetet med att genomföra en intervju. 

Att vara väl förberedd genom att ha genomfört vissa pilotstudier, vilket kan göra det möjligt att 

fokusera bättre på respondenten och vad denne har att säga och att det kan hjälpa i hanteringen 

av oväntade händelser under en intervju. Det hade varit önskvärt att genomföra en pilotstudie i 

denna studie för att precsicera och förbättra intervjuguiden. Detta skedde dock efter första fysiska 

intervjun, då det uppkom vissa brister i intervjuguiden där vissa frågor togs bort och vissa frågor 

lades till. Hade en pilotstudie geomförts hade dessa tillägg och ändringar kunnat ske inna de 

riktiga intervjuerna genomfördes.  

 

Intervjutillfällen 

Enligt Bryman (2011) är det bra att bekanta sig med den miljö där intervjupersonen arbetar, att 

det kan underlätta tolkningen och förståelsen av vad intervjupersonen har att berätta. Därför var 

det av betydelse att vi innan intervjuerna hade läst på kring kommunens olika policys, hur olika 

prognoser visade på framtiden och den medarbetarundersökning som kommunen hade 

genomfört. När intervjuerna började försöktes det skapas en bild av varje intervjuperson genom 

att ställa öppna frågor som bidrog till att få en förståelse kring intervjupersonen och dennes 

arbete.  

När man väljer plats för vart intervjun kommer att genomföras är det enligt Bryman (2012) viktigt 

att det genomförs på en lugn plats, där varken intervjuaren eller respondenten riskerar att bli 

störd av olika orosmoment. Detta för att underlätta inspelningen av intervjun. Det är även viktigt 

att ha i åtanke att intervjun bör genomföras på en plats där respondenten känner sig trygg och 

inte behöver vara orolig över att någon ser eller till exempel hör vad som nämns. De fysiska 

intervjuerna i denna studie genomfördes på respondenternas arbetsplats, det vill säga på 

kommunhuset, antingen på respondentens arbetsplats eller i ett konferensrum. Detta ansågs vara 
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en optimal plats med tanke på att det var en trygg och bekant miljö för respondenterna. Varje 

intervju spelades in med hjälp av diktafon och inspelningarna godkändes av varje respondent. 

Enligt Trost (2010) innebär inspelningar att att data lättare kan analyseras. 

Två av intervjuerna under denna studie genomfördes över telefon. Det berodde på att vi endast 

vid ett tillfälle hade möjlighet att på besöka kommunen för att genomföra intervjuer. Enligt 

Bryman (2011) kan telefonintervjuer uppvisa vissa fördelar mot direkta intervjuer, vilket kan vara 

att det är billiga att genomföra och att det kan vara lättare att hitta en tid som passar båda parter. 

Bryman (2011) menar också att det kan vara lättare under telefonintervjuer att ställa mer känsliga 

frågor eftersom parterna inte är fysiskt närvarande. Däremot finns det andra svårigheter, vilka är 

att det är lättare att avbryta en intervju över telefon. En annan nackdel är att du inte med ögat 

kan fånga det kroppsspråk som respondenten har, vilket kan vara av betydelse för att till fullo 

förstå betydelsen av respondentens utsaga. De genomförda telefonintervjuerna skedde efter de 

direkta intervjuer och en upplevd problematik var att det blev svårt att ställa följdfrågor och fånga 

individernas kroppspråk.  

Sekundärdata 

Sekundärdata som användes i denna studie var böcker och annan litteratur. Litteraturen hittades 

genom sökmotorn LIBRIS som nås via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida (www.ub.umu.se). 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaser på UB:s hemsida. De sökord som användes var: 

attractive, attractivness, development, employer, employer branding och public sector 

attractivness. Orden användes enskilt och i kombinationer med varandra.  Anledningen att dessa 

ord användes var att de var kopplade till den teoretiska referensramen. För att få en större 

förståelse kring området i Sverige söktes även litteratur från svenska författare. Dyhre och 

Parment (2009, 2013) visade sig vara vanligt förekommande och använd litteratur i andra 

uppsatser kring ämnet. Efter en genomgång av tidigare uppsatser som behandlade offentliga 

verksamheter fann vi Statskontorets (2013) rapport som blev en grund till denna studie.   

För att få en bild av den organisation som studerades erhölls, hjälp av en kontaktperson på 

kommunen, dokument, policys till den mån att det framstog en klar bild av organisationen. Under 

rubrikern Kommunens försörjningsplan och Medarbetarenkäten i bakgrunden är exempel på 

data som erhållits från den studerade kommunen.  

Analys 

De analysmetoder som användes i denna studie var: meningskoncentrering och 

meningskategorisering. Meningskoncentrering innebär att respondentens uttalanden 

koncentreras till kortare meningar som sammanfattar det viktigaste. Meningskategorisering 

innebär att uttalanden sammanfattas och reduceras till enkla kategorier för att ange förekomsten 

eller inte förekomsten av vissa fenomen i texten (Kvale, 1997).  

För att göra den transkriberade datan överskådlig delades respondenternas sammanfattande svar 

in i kategorier. Jacobsen (2002) menar att denna typ av meningskategorisering är nödvändig för 

att överhuvudtaget kunna genomföra en analys men även för att kunna presentera slutsatser med 

en hög validitet och reliabilitet.  

Utifrån den teoretiska bakgrunden Statskontoret (2013), Backhaus & Tikoo (2004) och Dyhre & 

Parment (2009;2013) har områdena blivit modifierade allt efter vad respondenterna ansåg vara 

betydelsefullt och viktigt för kommun ska bli en mer attraktiv arbetsplats, och utifrån 

respondenternas svar har det därefter vuxit fram kategorier. Innan intervjuerna genomfördes 

delades områdena in i fem huvudkategorier: mål och värderingar, ledning och styrning, 

kompetensutveckling, skapa en vi-känsla och hur upplevs kommunen? (se bilaga 2). 

Respondenternas svar kunde sedan kategoriseras efter dessa kategorier. Områden som 

presenteras i resultat har respondenterna under intervjun på något sätt lyft fram som primära 

företeelser för kommunen att anamma i arbetet att bli en mer attraktiv arbetsplats 

http://www.ub.umu.se/
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Efter kategoriseringen var genomförd användes meningskoncentrering. De centrala styckena som 

svarade mot studiens frågeställningar markerades för att kunna urskiljas från resten av 

intervjumaterialets text. De intervjuerna som genomfördes transkriberades med hjälp av 

diktafon. Intervjupersonens meningar drogs ihop mer koncist till kortare yttranden där 

huvudinnebörden formulerades om i några få ord. 

Studiens kvalité 

I kvalitativa studier, när det gäller intervjuer, existerar flera begrepp, i denna studie användes 

reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp kan sedan delas i in yttre och inre (Bryman, 2011). 

Yttre reliabilitet handlar om i vilken grad undersökningen går att replikera, något som kan vara 

relativt svårt i kvalitativ forskning eftersom de sociala betingelser som föreligger vid en tidpunkt 

kan vara svåra att återskapa vid ett senare tillfälle, plus att respondenterna ofta är få till antalet. 

Huruvida det är möjligt att göra en rekonstruktion av denna studie med samma resultat är svårt 

att säkerställa eftersom intervjuerna var relativt få till antalet samt att svaren byggde på 

personliga åsikter vid intervjutillfället. Däremot var frågorna uppbygga så att det ska ge en 

grundläggande översikt för vad som behövs för att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. 

För att säkerställa den yttre reliabiliteten har en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet vid 

inhämtning av upplysningar gjorts - och genom att ställa samma frågor från denna studies 

intervjuguide skulle liknande svar kunna erhållas. 

Med inre reliabilitet menas att de som utför undersökningarna kommer överens om hur de ska 

tolka det de hör och ser (Bryman, 2011). Den inre reliabiliteten säkerställdes genom att i stort sett 

samma frågor har ställts till alla respondenter, där öppna frågor var en utgångspunkt i syfte att 

inte leda respondenten åt ett visst håll. Utifrån detta präglades svaren och återgivningen av 

intervjuerna i liten grad av personlig tolkning (Bryman, 2012). För att förbättra studiens 

reliabilitet användes en diktafon vid intervjutillfällena, för att på så sätt kunna spela in 

intervjuerna. Detta medförde att intervjumaterialet lyssnades igenom flera gånger, vilket ökar 

reliabiliteten (Kvale 1997). 

Validiteten är informationens giltighet och relevans. En studies validitet kan enligt Bryman (2011) 

delas in i inre eller yttre validitet. Den inre validiteten handlar om resultatet stämmer överens 

med verkligheten och att forskaren undersöker det som avses att undersökas. Detta problem är 

något som undgåtts genom att använda en kvalitativ studie och komma nära inpå studieobjekten 

för att kunna säkra resultaten och att de stämmer överens med verkligheten, det vill säga stärka 

studiens validitet. Det finns dock en risk för att den kvalitativa ansatsen leder till en ökad 

intersubjektivitet, vilket innebär att författaren själv påverkar eller styr situationen, vilket i sin tur 

kan leda till att resultat som fås fram inte fullt ut riktigt återspeglar respondenternas verkliga svar. 

Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till vid insamlandet av primärdata. För att motverka detta 

scenario användes semistrukturerade intervjuer där utrymme gavs för respondenterna att 

utveckla sina svar. På så sätt erhölls svar och resultat som stämde överens med verkligheten, 

samtidigt som svaren innehöll låg intersubjektivitet. 

Intervjupersonerna var verksamma på olika nivå inom organisationen och att det rådde en 

öppenhet bland intervjupersonerna där visste vilka som deltagit i studien kan ha haft betydelse 

för hur resultatet av denna studie kan tolkas. Med detta menas att med en tydligare 

anonymisering så hade resultatet kunnat bli annorlunda då det kan upplevas lättare för 

respondenterna att fritt tala om negativa saker som berör kommunen. Det kan till exempel vara 

så att en intervjuperson kan ha dragit sig för att svara sanningsenligt i vissa då det i vissa 

avseenden kan ha upplevts som alltför utelämnade och riskabelt på frågor som är allt för negativt 

kopplat till arbetsgivaren. Genom att vända sig till olika personer med olika positioner in 

kommunen ansågs det kunna bidra till en både mer övergripande men också mer ingående bild 

av som är nödvändiga för att kommunen ska bli mer attraktiv som arbetsplats. 
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Etiska riktlinjer 

Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer. Dessa 

är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. 

Informations- och samtyckeskravet medför att de intervjupersoner som är med i studien ges 

kännedom om studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt. För att uppnå dessa krav skedde ett 

samtycke genom ett muntligt avtal mellan forskare och respondenter. I avtalet framgick studiens 

syfte, att endast forskarna har tillgång till intervjun, att studien kan komma att publiceras på en 

databas och att studien inte innehåller några privata uppgifter som kan kopplas till personen. 

Vidare innehöll avtalet information om att intervjupersonen hade rätt att avbryta intervjun när 

han eller hon ville. Avtalet menar Kvale & Brinkman (2009) är bra att göra ifall det skulle uppstå 

några konflikter eller meningsskiljaktigheter som berör forskningsprocessen. 

Konfidentialitetskravet handlar om att värna om intervjupersonernas anonymitet (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att säkertställa kommunens annonymintet användes bara begreppet 

kommunn genomgående i studien. Detta bidrar äbven till at säkra intervjupersonernas 

anonymitet i studien eftersom inga namn heller använts på respondenterna. Istället för 

personernas namn identifieras citat med respondentens nummer, till exempel respondent 5. 

Undanhållandet av respondenternas namn ansågs i denna studie vara nödvändigt och påverkade 

inte studiens syfte. Informationen förvarades utan möjlighet att kunna läsas av obehöriga. De sex 

inspelade intervjuerna transkriberades till text och i de fall där de inte gick att tyda vad som sades 

på ljudfilen användes ingen data. 

Nyttjandekravet: Deltagarna i studien informerades om att den personliga informationen som 

samlades in och resultatet av studien enbart kommer att användas i forskningssyfte och stuien i 

sin helthet kommer att publiceras under en databas som är öppen för allmänheten. Vilka 

konsekvenser respondenterna kan komma att erfara, både under och efter intervjun har tagits i 

beaktande. I enlighet med Kvale & Brinkmann (2009) har det under intervjuprocessen funnits en 

medvetenhet om att respondenterna säger saker som de senare kan ångra. Med anledning av detta 

lämnades författarens kontaktuppgifter till respondenterna. 

Resultat 
Nedan presenteras de resultat som framkommit i studien. Resultatdelen är uppdelade i olika 

områden: mål och värderingar, ledning och styrning, kompetensutveckling, skapa en vi-känsla, 

hur kommun upplevs och övrigt. Dessa områden grundar sig utifrån den teoretiska bakgrunden. 

Områdena har dock blivit modifierade allt efter vad respondenterna ansåg vara viktigt för att 

kommunen ska bli och vara en attraktiv arbetsplats. Områdena som presenteras i resultat har de 

anställda på något sätt synpunkter kring, varpå det blir betydelsefullt att lyfta upp för att 

kommunen ska kunna utveckla och förbättra dessa områden.   

Resultatet i sin helhet ger en bild över vad kommunen bör fokusera på för att upplevas som en 

mer attraktiv arbetsplats. Vad som framkommer tydligt i resultatdelen är att respondenterna är 

överens om vad som saknas och vad som bör förbättras inom vissa områden, där vissa delar anses 

mer viktigt att fokusera på än andra. Tydligast i resultatdelen är att det existerar svaga mål och 

värderingar, att det behövs en mer tydlig ledning och styrning och att kompetensutveckling 

försummas på grund av pengaresurser.  

Mål och värderingar 

Bland respondenterna finns en tydlig uppfattning om att de kommunala målen antingen är för 

många eller för otydliga. Vad som konstateras är att det finns för många kommunala mål och att 

de inte alltid är förankrade i verkligheten. Respondent 2 framhäver detta och menar att ”det är 

svårt att förstå den kommunala organisationen, om någon frågar om målen så kan jag inte 
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svara på vad det är”. Andra respondenter är inne på samma spår och lyfter även fram att 

människorna som arbetar inom kommunen uttrycker en vilja till förändring.  

Det verkar finnas en komplexitet kring de övergripande mål som politikerna sätter. Respondent 

3 förklarar att de övergripande mål som kommunfullmäktige har satt bryts ner till olika nämnder, 

därefter brytas de ner till varje enskild enhet som tydliggör vad varje mål innebär. Kommunen 

har en värdegrund att vara till för sina medborgare och att arbetet med och mot målen ska 

förmedla tydlighet och vad medborgarna har att förvänta sig.  

För den här mandatperioden har politikerna i kommunen kommit fram till nya mål. En ny 

medarbetarpolicy och andra policydokument är reviderade. Enligt respondent 4 är det viktigt att 

vara noga hur dessa dokument tas fram för att det ska kunna genomsyra verksamheten. Att det 

är viktigt att människor som arbetar inom organisationen känner att de har varit delaktiga i 

framtagandet av dessa dokument. Flera respondenter uttrycker att tydlighet kring riktlinjer och 

policys saknas och att det är något som kommunen behöver arbeta med. 

Till skillnad från respondenternas känslor gentemot de övergripande kommunala målen är målen 

bland flera av respondentenernas enhet/område betydligt mer tydliga. Respondent 3 förklarar att 

när enheter brutit ner sina mål redovisas vad och vilka aktiviteter och insatser som kommer att 

genomföras i en verksamhetsplan, vilket gör det lättare att sätta mål och sedermera beta av dessa 

mål.  

Vad gäller de politiska målen som existerar säger respondent 2 att de i deras enhet har suttit och 

minskat ner de politiska målen, detta för att alla kollegor tycker att de borde vara färre och att de 

då blir lättare att förankra. Respondenten menar att det ofta inte finns någon tydlig koppling till 

mätbara mål. Detta uttrycker även av en annan respondent som menar att hen inte vet om de 

kommunala målen gäller alla eller egentligen vilka mål som egentligen finns, däremot nämner 

personen att målen i enheten är tydliggjorda och att där vet alla vad som krävs.  

Det verkar finns för långa led inom kommunen och att det tar lång tid att förankra något. Detta 

lyfter respondent 6 och menar att det finns för många kommunala mål – att kommunen istället 

borde se över vad som kan lyftas istället för att göra nya mål, eller för den delen återupprepa gamla 

mål. 

Det finns en förhoppningsfulla inför de möjligheter som den nya organisationen kommer att 

tillföra. De mål som tidigare är benämnt som otydliga ska i den nya organisationen vara 

tydliggjorda. Detta ska leda till ett bättre samarbete mellan olika enheter och möjligheten att ta 

beslut i förmån för andra kommer att försvinna. 

Ledning och styrning 

Av intervjuerna framgår att kommunen saknar och behöver tydlig styrning och ledning för att 

kunna bli en attraktiv arbetsgivare både internt och externt. Respondenten 4 pratar om 

förändring och uttrycker att ”Det gör man inte genom att rita en box, det är viktigt att 

medarbetarna känner att vi lyssnar på dom och att de känner delaktighet.” Vidare fortsätter 

respondenten i banorna kring förändring och frågar sig hur mycket uppföljning som krävs. Som 

organisation menar respondenten att det enbart bör läggas energi på uppföljning som kan bidra 

till förbättringar.  

Personalenheten på kommunen arbetar mycket med riktlinjer och policydokument för att arbetet 

i organisationen underlättas och för att bli bättre. För att få en bättre tydlighet arbetar 

personalenheten med att ändra kulturen,  för ändras inte kulturen uttrycker några respondenter 

att de inte spelar någon roll vad som görs. Ett exempel respondenterna uttrycker är att cheferna 

inte alltid arbetar tillräckligt med att förankra riktlinjer och policydokument i verksamheten. Här 

menar respondent 2 att nyckeln är ett tydligare ledarskap. Ledarskapet behöver bli bättre och där 

måste mer fokus läggas. Respondenten uttrycker en oro över den nya kommunoganisationen och 

att de nya tjänsterna kommer tillsättas av samma personer som hade ungefär samma positioner 
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tidigare. Det tror respondenten kan bidra till att kulturen ärvs och att de inte blir någon större 

förändring gentemot tidigare organisation  

Utifrån resultatet efterlyses en tydligare ledning och styrning. De nämner att det dock finns 

riktlinjer som beskriver vad som förväntas av medarbetarna och vad de ska åstadkomma. 

Däremot uttrycker flera respondenter att dessa riktlinjer inte används i önskvärd utsträckning. 

Detta understryker respondent 2 som påpekar att de finns olika policydokument och att dessa har 

blivit bättre sen personen började. Till en början menar respondenten att det bara vara att sätta 

sig in i arbetet och jobba efter egen förmåga och lära sig eftersom. Vidare menar samma 

respondent att det finns en rådande kultur i kommunen att man gör lite som man vill, där vissa 

tycker att det finns för många riktlinjer vilket blir svårt att hantera. En sak som påpekas av flera 

respondenter är att chefer behöver bli bättre på att kommunicera de rådande riktlinjerna.  En 

annan återkommande sak vid intervjuerna är att kommunikationen inom ledning och styrning 

bör ses över, eftersom informationen inte tar sig från kommunledningen, ner till cheferna och 

sedan ut till medarbetarna.  

Det finns en enighet om att det kommer bli ett tufft arbete att förändra den kultur som präglat 

kommun. Respondent 3 lyfte fram att det blir viktigt att arbeta med cheferna, detta för att skapa 

en trovärdighet uppifrån. Respondenten tror att grunden för att lyckas är att tydliggöra ledning 

och styrning och vilka de är till för. Eftersom de anställda arbetar för medborgarna uttrycks det 

vara viktigt hur organisationen arbetar utåt, inåt och emellan medarbetare. En av respondenterna 

påpekar detta och säger att det vore bra om de minskade byråkratin och de led som finns. Han 

menar att “det finns tendenser att man tror att det går att styra från centralt håll. Jag tror hellre 

på speciella mål för enskilda enheter, vilket visar att man litar på personerna som finns inom 

organisationen och det blir lättare att göra avstämning att de klarat av det, följer upp vars de 

är, hur det går att nå upp till målen och varför man inte når vissa mål”. Vidare menar samma 

respondent att det finns vissa tendenser kring regelstyrning, men att det i större utsträckning 

borde delas ut ansvar och befogenheter genom att sätta upp mål och budget till ledande personer 

eftersom det blir lättare och tydligare att arbeta då. Som det är nu litar inte personalen på 

varandra utan det mesta går genom kommunchefen. Intervjupersonen menar att det istället 

borde finnas en större frihet i varje enhet.  

Av intervjuerna framgår att ledning och styrning inom kommuner upplevs annorlunda jämfört 

med den privata sektorn. Respondent 3 uttrycker att det inom privata organisationer går att kliva 

in hos chefen och ställa krav, men att det inom en kommun finns mycket att ta hänsyn till och att 

det är en byråkratisk process hela vägen. Respondenten säger att ”så fungerar en demokrati och 

det måste man förhålla sig till”. Respondent 2 uttrycker däremot att kommunen kan dra lärdom 

från den privata sektorn. Enligt respondentens egna erfarenheter är ledning och styrning mycket 

tydligare i den privata branschen, att inom kommunen finns det en kultur ”där man göra lite mer 

som man vill, det finns policys men här är det mer skyddat”. Samma respondent tycker även att 

kommunen bör arbeta mer affärsmässigt för att se olika saker som kan vara inkomstbringande.  

Vad som även framkom från intervjuerna är att kommunen bör arbeta med lönestrukturen. 

Respondent 2 lyfter fram att det finns många i ledande positioner inom kommunen, att ”alla 

människor är jätteduktiga”, men att det borde finnas mer pengar att läggas på spetskompetens. 

Respondenten uttrycker att de personer som genomför utvecklingssamtalen inte riktigt klarar av 

det, att de inte klarar av att göra sig själva obekväma i arbetsgrupperna. Det menar även en annan 

intervjuperson som är inne på samma spår men som uttrycker en förståelse för att det kan vara 

svårt att ta obehagliga beslut. Däremot uttrycker respondenten att som ekonomin i kommunen 

har sett ut den senaste tiden så krävs det att kommunledningen vågar ta obehagliga beslut. 

Kompetensutveckling 

Kommun har ett utarbetat samverkanssamtal som varje medarbetare får ta del av, vilket lyfts 

upp som en av de viktigaste träffpunkterna chefer och medarbetare emellan. Respondent 4 

berättar att ”man faktiskt träffar sin personal och diskuterar sin miljö och olika 
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verksamhetsfrågor, ekonomi och det som rör förhållandet mellan chef och medarbetare. Om 

medarbetare stimuleras att delta och att det är viktiga, ge dem en chans att vara delaktig i 

verksamhetsfrågor och delge sina synpunkter. Det är den viktigaste samverkansformen.” 

Just samverkansamtalen menar respondent 1 är ett sätt att möjliggöra förbättringar, exempelvis 

diskutera kring vad som bör förbättras och hur saker kan förbättras. Vad som framkommer är att 

praktiska möjligheter för utveckling ses som en viktig aspekt i samtalet och att utbildningsplaner 

kan arbetas fram under samtalen. Om speciella kurser eller utbildningar kan motiveras under 

detta samtal kan de anställda ges möjlighet att delta. 

Kommunen har tagit fram riktlinjer för utbildningar både på universitet och mer direkt kopplat 

till arbetsuppgifterna. Däremot har allt ett pris och kommunen har en dålig ekonomi som 

påverkar att kompetensutveckling ser olika ut på olika ställen inom kommunen. Detta bekräftas 

av flera intervjupersoner som uttrycker att det finns för lite pengar avsatt för 

kompetensutveckling, men flera respondenter uttrycker att de motiveras av olika situationer 

inom arbetet som gör att de ständigt kompetensutvecklas. Ett önskvärt scenario uttrycks vara att 

medarbetare hade kunnat få mer kompetensutveckling men att kommunens ekonomiska 

situation gör det svårt att realisera det. Respondent 3 lyfter även fram att kompetensutveckling 

är mer än bara utbildningar, att inom kommunen finns det interna kompetenser att ta nytta av 

och att det är viktigt att fånga upp dessa.  

En av respondenterna har viss erfarenhet av olika utbildningar kommunen erbjudit. 

Respondenten menar att dessa utbildningar oftast inte håller en bra nivå utan är för dåliga. 

Problemet som lyfts fram är att de utbildningar som sker genom konsulter har brister i att de som 

leder utbildningarna inte har mer kunskap än de som utbildas. Något som däremot påpekas är att 

kommunen kan erbjuda mycket varierande arbetsuppgifter jämfört med andra större kommuner, 

där tjänsterna kanske är mera specialiserade, och att självförverkligande inte är något problem. 

En annan sak som framkommer är att kommunen borde ha kompetensutveckling för hur de 

kommunicerar utåt. Det är en stor utmaning, men det är viktigt för att kunna förmedla till 

medborgare vad arbetet går ut på och varför det blev så. Då kommunen är till för sina medborgare 

är kompetensen att kommunicera rätt och effektivt minst lika viktig som annan kompetens. 

Skapa en ”Vi-känsla” 

Möjligheter till att träna en timme varje vecka under arbetstid, att medarbetare har rätt till en viss 

summa betalt av ett träningskort och att det får nyttja kommunens anläggningar läggs fram som 

förmåner för att skapa ett bättre arbetsklimat och en bättre sammanhållning är något som 

framkommer under intervjuerna. 

Flera av intervjupersonerna uppger att det inom kommuner finns en fördel att lätt kunna låta folk 

gå mellan olika enheter och att bli omplacerad, både om individen själv vill eller om det råder 

arbetsbrist inom ett område. Samma fördel nämns även så till vida att det går att flytta ansvar, att 

om personal till exempel inte skulle vilja ha personalansvar så går det att byta bort.  

Däremot uppger respondent 3 att det är lätt att säga att lönerna är det viktigaste för att för att 

skapa en positiva miljö hos medarbetare, men att själva arbetsmiljön egentligen är det viktigaste. 

Det förs diskussioner angående arbetsmiljön och att som den ser ut idag gör att det innebär 

svårigheter i rekryteringen och för att behålla medarbetare. Intervjupersonen framhåller även att 

det är svårare för yngre personer eftersom de vill även att det sociala ska fungera. 

Det kommer att ske en organisationsförändring gällande den studerade kommunen med syfte att 

ändra det strukturer som har funnits inom organisationen. För den tidigare strukturen var det två 

konsulter som ritade upp hur en organisationen skulle se ut, men det inte fanns någon förankring 

i det som gjordes. Respondent 4 förklarar att i den nya organisationen så försvinner en nivå och 

att organisationen ska bli plattare. Ledarskapet ska bli tydligare och i den nya organisationen ska 

medarbetarna få ett större helhetsbegrepp. En förbättring blir enligt respondenten att; 
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”Att medarbetare känner sig mer företrädd längst ut i verksamheten och vi vill att 

medarbetarna ska bli mer delaktig utan att ledningen är inne och petar på detaljer” 

Den organisationsförändring som nämns ovan syftar till att bidra med ett paraplytänk där ett 

helhetsbegrepp ska prioriteras med bättre sammanhållning mellan enheter. Respondent 2 

berättar att det just nu finns en mentalitet där vissa enheter inte vill beblanda sig med andra, att 

vissa knappt hälsar på varandra och enbart anser att sin egen enhet är den viktigaste. Ett sådant 

beteende kommer att ta tid att förändra. Hur det kan förändras fortsätter respondenten att 

förklara här nedan; 

”Att våga vara chef, skulle bli bättre för medarbetarna. Man gör inte organisationen eller 

medarbetarna en tjänst om man inte vågar ta tag i dessa frågor. Man måste kunna ta 

diskussioner på ett bra sätt. Att få det här paraplytänket i organisationen att se helheten och 

inte bara sig själv, utan jobba som en stor enhet. Det är också bra för medarbetarna”  

Det verkar överlag finnas en svårighet att få alla att trivas. Det påpekar respondent 5 genom att 

”vi är varandras arbetsmiljöer, därför ska vi kunna påverka varandra så en trivsam miljö 

skapas”. Vidare menas att arbetet med arbetsmiljön är viktig, att medarbetarna får känna 

delaktighet och att det finns en tydlighet och gemensamma mål. 

Som kommunalarbetare finns det ofta ett missnöje och det kan finnas ett missnöje att arbeta inom 

kommunen. Respondent 6 anser att det inte är ett problem som är unikt för kommunen och att 

det är en utmaning varje enskild kommun får arbeta med. Svårigheterna är att det är få som 

uppskattar ens arbete och att kommuner hela tiden granskas. När något drabbar kommunen går 

det ut i media vilket drabbar hela kommunen. Respondent 5 tycker att kommunens medarbetare 

borde få lära sig att fira vad som åstadkommits och vara stolt över det, istället för att älta det som 

inte uppskattas.  

Respondent 6 lyfter fram att de anställda är en viktig del för att framstå som attraktiv arbetsgivare 

och menar att de anställda fungerar som ambassadörer för hela verksamheten. Det är en 

utmaning att både behålla personal och anställa personal, därför måste arbetsmiljöarbetet och 

den tydligheten förbättras. 

Hur upplevs vi? 

Förutom hur kommunen framställer sig själva så nämner de flesta respondenter olika fördelar 

med staden men inte kommunen som arbetsgivare. Kommunen ligger bra placerat i förhållande 

till andra städer i Norrland, dels på grund av närheten till naturen och dels att staden trots sin 

storlek har ett bra utbud för människor med olika intressen. Det finns en flygplats där det går 

direktflyg till bland annat Stockholm, vilket ofta framhålls i rekryteringen av personal. 

Respondent 3 är dock lite kritisk till att använda naturen som argument, eftersom naturen finns 

representerad i stort sett överallt. Istället är det viktigare att motivera unga som flyttar härifrån 

att en dag flytta tillbaka, att vara tillåtande och motivera dem.  

Av resultatet framkom att det blir allt viktigare, och kommer bli än mer viktigt hur kommuner 

upplevs som arbetsgivare. Ur ett rekryteringssperspektiv har bemanningsföretagen förändrat 

marknaden och försvårat många arbetsområden. Det gäller att visa att människor kan få en 

anställning, istället för att låta de komma in och arbeta tidsbegränsat. De menar att 

tidsbegränsade arbeten innebär att personer anställda under denna form inte behöver ta ansvar 

och att ansvaret då faller över på de som redan har anställning. Det påverkar bilden av 

kommunen, intern och externt och gynnar inte arbetsmiljön. 

Respondent 4 menar att bilden av kommunen som arbetsgivare ska vara tydlig. Oavsett om det 

uppfattas som attraktiv eller inte. Målbilden är inte att alla ska tycka det är en gåva att komma 

och arbeta, men de yrkeskategorier som eftertraktas ska tycka att det är kul att komma och arbeta 

hos kommunen. Respondenten tillägger “att jobba för staten och kommunen har kommit upp 

lite, det är fler som tar akademisk examen som säger att man vill skapa en bättre värld. Det 
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talar för kommunen och landsting, det kan vi jobba med, vi kan visa att det finns många 

intressanta jobb” 

Respondent 4 påpekar också att när det pratas om kommuner så finns det en nidbild av hur lite 

det arbetas som kommunanställd. Det är dock en bild som inte existerar kommunen enligt 

respondenten, utan att det finns fog för att många arbetar riktigt bra. Respondenten menar att 

han blir överraskad på daglig basis och att det inte är så trögt som han först trodde det skulle vara. 

Är man bara lite påläst så menar respondenten att det finns en tröghet för att det ska ta tid att 

ändra något men även att det finns utmaningar: “Det kan komma in slentrian, man kan vara 

förändringsbenägen. Men jämför man med andra stora organisationer så tror jag inte att det 

är så mycket sämre i kommunen om jag jämför med Ericsson till exempel”.  

Det finns vissa bra och spännande saker som kommunen gör för att upplevas positivt för 

anställda. Ett exempel som nämns i resultatet är att kommunen kan hjälpa till  och skräddarsy 

anställningar för personer som kommer utifrån. Respondent 4 vidareutvecklar dessa 

resonemang. “Tittar på hur vi attrahera sjuksköterskor så göra specifika åtgärder vi 

skräddarsyr saker till dem, men vi har inget traineeprogram. Här kan vi göra mer. 

Traineeprogram kan absolut vara något att jobba med. Kommunen arbetar även med 

tekniksprånget - det handlar om att de personer som går teoretisk/teknisk utbildning i gymnasiet, 

att få dessa att vilja utbilda sig till ingenjörer och där hjälper kommunen till med att ordna 

praktikplatser till vederbörande, vilket är ett sätt att tidigt försöka skapa en positiv bild av 

kommunen hos unga medborgare.  

Andra saker som lyfts fram är att många som söker sig till kommunen är medveten om att 

lönebilden inte är den bästa. Intervjuperson 2 menar att det ofta sker en jämförelse med större 

kommuner, men att det inte går att förvänta sig den högsta lönen heller när man arbetar i en 

mindre kommun. Samma respondent tror även att lönebilden gör det svårt att rekrytera en viss 

spetskompetens, istället menar respondenten att kommunen väljer att anställa de personer som 

inte är bäst eftersom det inte finns pengar att anställa de bästa. Detta bekräftas av andra 

intervjupersoner som menar att det är svårt att rekrytera talangfulla personer från högskolan 

eftersom de bästa söker sig till mer utmanade tjänster. Kommuner kan inte erbjuda dessa 

personer vad de söker, även om det finns speciella förmåner kan kommuner inte erbjuda mest 

lön. 

Diskussion och analys 

I följande avsnitt kommer en analys föras mellan det resultat som framställts och den tidigare 

forskning som lyfts fram i studiens tidigare avsnitt. Det kommer även förekomma en diskussion 

där personliga och funderingar och tankar är sammankopplat med den teoretiska bakgrunden.    

Mål och värderingar 

Av de intervjuer som genomfördes påvisades att det finns en tydlig uppfattning om att de 

kommunala målen antingen är för många eller för otydligt formulerade, även att de inte är 

förankrande i organisationen som helhet. Detta går hand i hand med den medarbetarenkät som 

presenterades i inledningen, där resultatet visade att kommunens medarbetare inte upplever att 

de har tydliga mål att arbeta mot. Precis som Statskontoret (2013) menar är det viktigt att 

organisationer framhåller vikten av att skapa en öppen, hjälpsam och inkluderande atmosfär 

mellan medarbetarna, där personalen ska känna sig sedd och behövd och veta vad de ska arbeta 

emot. En insats som genomförts av olika organisationer är att det har införlivat mål och 

värderingar på ”vad man är duktig på”  internt som ett sätt att öka vi-känslan och skapa en stolthet 

till verksamheten. Här är det också viktigt enligt Statskontoret (2013) att organisationers mål och 

värdegrund korresponderar väl med medarbetarnas individuella mål och värden. Att aktivt arbeta 

med att skapa en positiv och öppen dialog som berör värdegrundsfrågor och centrala värden som 

gäller i organisationen bidrar det till att skapa och förankra en gemensam kultur bland 
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medarbetarna. Detta är något som verkar saknas inom kommunen eftersom flera respondenter 

påpekar oklara mål och värderingar.  

Även om tydliga mål och värderingar är något som organisationer bör sträva efter så är det viktigt 

att ta i beaktande Jacobsen och Thorsvik (2008) resonemang om att det råder skillnader mellan 

privata organisationer och offentliga organisationer, där offentliga verksamheter är mer 

byråkratiska, styrda av regler och rutiner och har mer komplexa mål. Just denna komplexitet 

påvisas även i resultatet eftersom de övergripande mål som kommunfullmäktige har satt bryts 

ner till olika nämnder, därefter bryts de ner till varje enskild enhet som tydliggör vad målen 

innebär. För att kommunen ska kunna arbeta mer strategiskt med att bli en mer attraktiv 

arbetsgivare menar Statskontoret (2013) att det handlar om att utifrån ett givet mål planera och 

organisera de aktiviteter som krävs för det målet ska uppnås. Detta bör uttryckas tydligt eller 

avgränsat som ett mål för organisationen och bör enligt Statskontoret (2013) införlivas med 

tydliga strategier eller delmål kopplade till det övergripande målet att vara en attraktiv 

arbetsplats.  

Detta verkar kommunen ha börjat fokusera en del på. För den här mandatperioden har 

politikerna i kommunen kommit fram till nya mål som ska göra kommunen till en bättre 

arbetsplats, där bland annat en ny medarbetarpolicy är framtagen och andra policydokument är 

reviderade. Vad kommunen fokuserar på när det gäller de nya målen och de nya dokumenten som 

är framtagna är att medarbetarna fått vara delaktiga i framtagandet av dokumenten, vilket ska 

underlätta arbetet att tydliggöra de riktlinjer som ska gälla. Precis som Jacobsen och Thorsvik 

(2008) menar tar det lång tid att skapa och införliva nya mål och att det finns mycket som tyder 

på att långsiktiga mål ofta kan bli vaga och otydliga. Däremot menar Jacobsen och Thorsvik 

(2014) att mål, och framförallt långsiktiga mål kan lyftas fram som en del av organisationes 

övergripande mål för att skapa tydligthet och attraktivitet. Här verkar kommunen vara en bit på 

väg eftersom det utifrån resultatet går att utläsa att flera respondenter är förhoppningsfulla inför 

de möjligheter som den nya organisationen kommer att tillföra. De mål som tidigare är benämnt 

som otydliga och vaga ska i den nya organisationen vara tydliggjorda. Detta ska leda till ett bättre 

samarbete mellan olika enheter. 

Ledning och styrning 

Sett till resultatet så framgår det att kommunen saknar och behöver tydlig styrning och ledning 

för att kunna bli en attraktiv arbetsgivare. Viktiga aspekter för att lyckas både internt och externt 

är enligt resultatet större delaktighet hos medarbetarna och att de känner att de blir lyssnade på. 

Enligt Dyhre och Parment (2013) är förhållandet mellan chef och medarbetare viktigt att ha i 

beaktande då dagens generation har en tydlig bild över hur de vill att en chef ska vara.  Enligt 

Dyhre och Parment (2013) vill de att en chef ska vara öppen, förstående, lyhörd och kunna känna 

tillit till medarbetarna i en lärande miljö, görs detta på rätt sätt, och om internkommunikationen 

fungerar väl kan det skapa en mer homogen och omtyckt arbetsplats. 

Personalenheten på kommunen arbetar mycket med riktlinjer och policydokument för att 

underlätta och förbättra organisationen, men i resultatet framkommer att det saknas och behövs 

en bättre tydlighet och kommunikation ut till medarbetarna. Tydlighet i kommunikation  är enligt 

Dasgupta, Suar och Singh (2013) vad som gör framgångsrika organisationer omtyckta och 

populära. Dasgupta, Suar och Singh (2013) menar att effektiv kommunikation kan tydliggöra 

organisationens vision, förbättra olika processer och kan få de anställda att känna tillit och glädje 

till arbetsplatsen. Författarna menar att chefer genom kommunikation kan skapa en miljö där 

medarbetare känner större engagemang och beteenden som i slutändan är viktiga för hur attraktiv 

en organisation upplevs. För att kunna förbättra denna aspekt framgår det i resultatet att cheferna 

behöver bli bättre på att kommunicera de rådande riktlinjer och policydokument, men även 

arbeta för att förändra den rådande kulturen. 

Att ändra en kultur är dock inte det enklaste att genomföra. Av resultatet framgår att det blir ett 

tufft arbete med att ändra den kultur som präglat kommunen. Kommunen försöker att förändra 
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det som varit, detta genom en ny organisationsstrukturer. Vad som framkom var att regelstyrning 

funnits och att de flesta beslut gått genom kommunchefen, men enligt en respondent borde 

ansvar och befogenheter delas ut till vissa anställda. Genom att sätta upp mål och budget uppges 

detta kunna underlätta och ge tydlighet i olika enheter. Den kultur som varit rådande inom 

kommunen har innefattats av att personer inte litar på varandra och att det mesta gått genom 

kommunchefen. Istället efterlyses en större frihet av respondenterna. Här menar Statskontoret 

(2013) att det är viktigt att aktivt arbeta med att skapa en positiv och öppen dialog hos 

medarbetarna som berör värdegrundsfrågor och tillitsfrågor, vilket kan underlättar skapandet 

och förankringen av en gemensam och positiv kultur bland medarbetarna. 

Kompetensutveckling 

Vad som lyfts fram i intervjuerna är att kommunen, när det gäller kompetensutveckling, arbetar 

mycket med en utarbetad ”samverkanssamtal” som varje anställd få ta del av. Där diskuteras 

förhållandet mellan anställda och chefer, arbetsmiljön och vilka behov som finns för utbildning. 

Det framgår att om utbildning kan motiveras så ska de anställda få möjligheter att utbilda sig. 

Däremot går det att utläsa från intervjuerna att de flesta är missnöjda och önskar att det borde 

finnas bättre möjligheter för kompetensutveckling i form av olika utbildningar. Däremot verkar 

det finnas en överensstämmande bild om att kommunens ekonomiska situation gör det svårt. 

Enligt Statskontoret (2013) sätter myndigheters storlek ramar för vad de kan erbjuda, men att 

mindre organisationer inte per automatik saknar möjligheter utan borde kunna erbjuda 

traditionell karriärsutveckling såsom att avancera uppåt i hierarkin. Detta framhäver flera 

respondenter som menar att det finns en fördel med mindre kommuner, att det finns så 

varierande uppgifter att det hjälper de anställda att känna självförverkligande. 

Parment, Wetterberg och Lindström (2009) framhäver att det är viktigt att medarbetarna känner 

att de har och får möjligheter att utvecklas. Salas et al., (2012) menar att det är viktigt att 

medarbetare får regelbunden inlärning och utveckling. En respondent hade erfarenheter av 

utbildningar som inte alls höll hög nivå och inte bidrog till mer kunskap. Salas et al., (2012) menar 

att organisationer bör se över vilken kompetens som finns att tillgå inom organisationen och att 

det finns fler lösningar för prestationsbrist än att skicka medarbetare på utbildningar som inte 

håller tillräckligt bra nivå.  

En annan sak som nämns är att kommunen borde ha kompetensutveckling för hur de 

kommunicerar utåt. Detta eftersom kommuner och offentliga verksamheter är till föra sina 

medborgare. Att kunna kommunicera rätt och effektivt utryckte en respondent borde vara den 

viktigaste kompetensen hos en kommun. Som Salas et al., (2012) nämner kan utbildning och 

utveckling leda till att organisationer kan skapa en miljö som gör det lätt att anpassa sig, förnya 

sig och för att med förbättrad service klara av att nå uppsatta mål. 

”Vi-känslan” 

Enligt kommunens medarbetarenkät var klimatet mellan kollegorna egentligen inte ett problem. 

I våra resultatet lyfter respondenterna fram olika förmåner som möjliggör en bättre ”vi känsla”. 

Förmånerna som nämns är möjligheterna att träna under arbetstid, få ett träningskort betalt och 

möjligheter att använda kommunens anläggningar. Detta är enligt Statskontorets (2013) rapport 

ett uppskattat system som anammats och används av olika verksamheter runt om i landet. 

Däremot nämns det i resultatet att det finns vissa problem med arbetsmiljön och att arbetet med 

den bör förbättras. Förhoppningarna är att den nya organisationen ska medföra att ingen känner 

sig förbisedd och att fler medarbetare känner sig delaktiga i miljön. Den nya organisationen ska 

även vara till hjälp för att förbättra samarbetet och sammanhållningen mellan olika enheter. 

Enligt en respondent har det till och med och med varit så att man mellan enheterna inte brytt sig 

om varandra. Vilket också Westover och Taylor (2013) påpekade i sin studie då det fann att 

attityder formas genom sociala interaktioner mellan medarbetare i en organisation och att starka 

relationer mellan chefer och medarbetare kan bidra till ökad arbestillfredsställelse.    
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Ett antal respondenter nämner att det finns vissa farhågor med att arbeta inom en kommun, vilket 

inte är något unikt med någon särskild kommun. I resultatet framgår även att kommunala arbeten 

inte alltid uppskattas och att det som går att läsa om i media påverkar arbetsmiljön negativt. 

Enligt en respondent kan en lösning vara att fira och vara stolt över saker som åstadkommits, 

istället för att älta det som inte uppskattas. Enligt Statskontorets (2013) rapport går det att läsa 

att det är viktigt att låta sina medarbetare få vissa förmåner för att lyckas med arbetet att bli en 

attraktiv arbetsplats. De nämner att organisationers effektivitet är beroende av den kompetens 

som finns inom organisationerna och att olika belöningssystem är viktigt för att motivera och 

engagera den personal som finns. Lawler och Worley (2006) påpekar att olika belöningssystem 

är ett utmärkt sätt att få sina anställda att bli mer motiverade och engagerade.  

Hur upplevs kommunen? 

En tydlig uppfattning från respondenterna är att det är närheten till naturen och tillhörande 

fritidsaktiviteter som används för att ge en övergripande bild av kommunen, där även närheten 

till större städer och att staden trots sin storlek har mycket att erbjuda. En respondent uttrycker 

även att det är oklart hur kommunen vill profilera sig som arbetsgivare och en annan uttrycker 

att naturen inte är ett argument som är bra nog. Enligt Statskontoret (2013) är det viktigt att 

offentliga verksamheter fokuserar på att profilera sig för att skapa en trovärdig bild som 

arbetsgivare.  

Där skulle användningen att Employer Branding kunna vara av nytta, då det enligt Backhaus & 

Tikoo (2004) är till för att förmedla unika anställningserbjudanden som både attraherar och 

motiverar de anställda att stanna kvar. Det som Backhaus & Tikoo (2004) nämner som 

varumärkesassociationer hur sökanden eller redan befintlig personal känner att de matchar 

bilden av organisationen kan till exempel vara att använda den bild av kommunen som 

respondenterna har. 

Enligt respondenterna så kommer kommunen stå inför ett antal utmaningar i framtiden. Det är 

ingen nyhet då både kommunen enligt deras personalförsörjningsplan är medveten om att 

befolkningen minskar, pensionsavgångarna blir fler och att kampen om de mest kompetenta 

personerna hårdnar. Även Kultalahti & Virtala (2015) lyfter fram att detta kommer vara en 

utmaning som de flesta företag och organisationer kommer att stå inför.   

En annan utmaning som kommuner har är uppfattningar kring lönebilden. Under intervjuerna 

framgick det att lönebilden inte uppfattas som den bästa. En respondent uttryckte att individer 

kanske jämför med större kommuner som har mer att erbjuda och att de inte går att förvänta sig 

mycket lön i mindre kommuner. Detta trodde respondenterna bidrog till att det blir svårt att 

rekrytera talangfulla individer, men också att ekonomin sätter stopp för att anställa den främsta 

kompetensen. De trodde även att eftersom kommunen inte kan erbjuda utmanande tjänster så 

innebär det att studenter söker sig vidare. En respondent uppfattade däremot att offentliga 

arbeten har blivit mer attraktivt och att folk vill arbeta för att skapa en bättre värld och att det 

därför är viktigt att visa att det finns många intressant arbeten inom det offentliga. Enligt 

Backhaus & Tikoo (2004) kan det återigen handla om att utveckla önskvärda 

varumärkesassociationer, då arbetsgivare som kan utveckla symboliska kan uppfattas som 

attraktivt utöver lön och andra förmåner.  

Enligt Ritz & Waldner (2011) är offentliga arbeten inte särskilt attraktiv hos talangfulla individer, 

men att det finns unika attribut som lockar personer som känner vissa obligationer mot samhället. 

De tror även att om en verksamhet kan hitta dessa personer så kan en genuin och attraktiv bild 

skapas och att det kan leda till att verksamheten kan positionera sig på marknaden. Vilket en 

respondent lyfte fram att det egentligen inte spelar någon roll om kommunen förmedlar en positiv 

eller negativ bild, så länge bilden var tydlig och rättvis och att rätt personer lockades till 

verksamheten.  

Att förmedla en korrekt och tydlig bild av vad organisationen har att erbjuda är av stor betydelse 

för hur uppfattningarna blir (Backhaus & Tikoo, 2004). Att förmedla rätt bild av organisationen 
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kan härledas till det psykologiska kontraktet, vilket enligt Edward (2009) är viktigt för att båda 

parter uppfyller förväntningarna. Som respondenten uttryckte att det är viktigt att rätt bild 

förmedlas och med stöd av Ritz & Waldner (2011), kan rätt bild både locka rätt personer till 

organisationen. Kan organisationen då förmedla och leva upp till det psykologiska kontraktet och 

värnar om sina anställda så kan bilden av en attraktiv organisation spridas genom ett positivt 

”word of mouth” (Rampl & Kenning, 2012). 

Slutsatser och förslag till förbättringar 

När det gäller mål och värderingar så upplevs det som otydliga och inte förankrade i verkligheten. 

Det finns dock en komplexitet att ta hänsyn till vad gäller målsättning inom offentlig 

verksamheten, men för att det ska kunna bli ett bättre arbetsklimat krävs det att kommunen i den 

nya organisationen klargör och förtydligar de mål och visioner som existerar så att medarbeterna 

vet vad de ska arbeta för och mot.  

Kommunen saknar även en tydlig ledning och styrning och ett stort ansvar verkar vara att ligga i 

att förbättra förhållandet mellan chefer och medarbetarna bör förbättras. Detta kan ske genom 

en tydligare kommunikation, tydligare riktlinjer och att den rådande kulturen som finns måste 

förändras där bland annat ansvar och fördelning måste förtydligas.  

Det finns även en övergripande bild att den ekonimiska situationen innebär svårigheter att 

erbjuda kompetensutveckling. Däremot borde kommunen se över den kompetens som finns inom 

organisationen för att utvecklas som organisation och ge medarbetarna möjligheter till 

självförverkligande. En annan möjlighet är att kommunen kan visa på alternativa karrärivägar 

inom organisationen för att bredda och möjliggöra fler interna karrärvägar. 

Kommunen borde bli bättre på att vara stolt över vad som åstdkommits. Detta kan öka 

sammarbetet och sammanhållningen mellan olika enheter inom kommunen, för som det är nu 

framhålls att vissa medarbeterna blir förbisedda och att sammanhållningen mellan olika enheter 

inte är den bästa. Så i den nya organisationen är det viktigt att medarbeterna känner sig mer 

delaktiga i miljön. Kommunen bör heller inte underskatta olika förmåner som medarbeterna kan 

erhålla, till exempel att kunna träna på arbetstid eller erhålla betalt träningskort. 

Ofta används också närheten till naturen som ett argument som ska leda till att organisationen 

upplevs som attraktiv. Däremot har kommunen ingen tydlig bild över hur de vill profilera sig, 

skapas istället en positiv och tylig bild av kommunen kan det leda till att det kan positionera sig 

bättre på markanden. Kommuen borde tydliggöra vilka unika attribut som finns och vad dessa 

kan göra för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats.  

En annan utmaning som lyfts fram är lönebilden, vad som dock bör tas i beaktande är att det för 

mindre kommunala organisationer är svårt att erbjuda konkurrenskraftig lön, men för att undgå 

detta dilemma bör kommunen utveckla tydliga varumärkesassocitationer som kan uppfattas som 

attraktivt utöver lön och andra förmåner.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter från Umeå universitet som läser på Masterprogrammet Ledarskap & 

organisation. Vi håller nu på att skriva en magisteruppsats och har fått i uppdrag att skriva mot 

er kommun Uppsatsen kommer handla om hur er kommun vill bli en attraktiv arbetsgivare. 

Vi har med hjälp av XXX fått era kontaktuppgifter. Därför undrar vi nu om ni vill och skulle kunna 

tänka er att ställa upp på en intervju. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 till 60 minuter. 

Att ställa upp är helt frivilligt och ert deltagande kommer att vara anonymt genom hela studien. 

Vi hoppas ni går med på att vi spelar in intervjuerna och kommer endast användas till vår studie. 

Vi förhåller oss till etiska riktlinjer och ni har när som helst rätt att avbryta ert deltagande. 

Under onsdag X/X kommer vi att vara på er arbetsplats hela dagen. Meddela gärna om ni kan så 

kan vi planera en tid som passar. 

Vänliga hälsningar, 

Zakarias och Joakim 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Kön? 

Ålder? 

Position? 

Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

Vad har du för tidigare arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund? 

Kan du beskriva hur ditt arbete ser ut idag? 

Vad fick dig att söka till kommunen? 

Hur föreställde du dig arbetsplatsen? 

Vilka förväntningar hade du innan du började? 

Vad upplever du som attraktivt med kommunen? 

Finns det något unikt med kommunen? 

Vilka förmåner finns det? 

Är det något du saknar? 

Vad är det som driver dig i arbetet? 

Lever kommunen idag upp till de förväntningar du hade? 

Har du andra förväntningar idag? 

Har du någon gång känt dig sviken av organisationen? 

Upplever du något som är mindre bra med kommunen som arbetsplats? 

Vilka förändringar kan kommunen göra? 

Finns det tydliga mål och värderingar på din avdelning? 

Finns det värderingar som styr? 

Hur arbetar man för att uppnå målen och hur sker uppföljningen? 

Hur fungerar kommunikationen? 

På vilket sätt styr resurser? (Tid och pengar) 

Hur kommer dina kunskaper och erfarenheter till användning i ditt arbete? 

Ger ditt arbete utrymme för kompetensutvekling? 

Har du fått chans till kompetensutveckling? 

Hur ser möjligheterna ut för kompetensutveckling? 

Hur kan du lägga upp ditt arbete? 

Är det klart och tydligt vad du ska göra? 

Är du stolt över ditt arbete och iså fall vad? 

Hur tror du människor i din närhet ser på kommunen? 

Hur arbetar ni strategiskt med HR? 

Har ni tydliga strategier för alla? 
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Vad ser du som kommunens största konkurrensfördelar? 

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare? Internt och externt? 

Vad kan ni erbjuda en person som söker anställning hos er? Till skillnad från konkurrenterna? 

Hur säkerställer ni att sökanden får samma bild som ni vill framställa? 

Framställer ni en tydlig bild? 

Kan ni förbättra den interna marknadsföringen? Med vad? 

Hur vill ni framstå? 

Är ni stolta över vad andra presterar och vid nya tjänster inom andra organisationer? 

Hur arbetar kommunen för att anställda ska trivas? 

Gör ni något speciellt för att skapa ett bra arbetsklimat? 

Hur fungerar arbetet mellan olika enheter? 

Vad gör ni för att förbättra det? 

Hur kommuniceras kompetensutveckling och annan utveckling? 

Kan arbetet med de anställda förbättras? 

Hur ser arbetet ut mellan avdelningarna? 

Är målen övergripande och accepterade? 

Hur är miljön bland anställda inom kommunen? 

Hur hanteras konflikter 

upplever du anställda i det offentliga ha någon speciell drivkraft? 

Upplever ni skillnader i attityden hos en yngre/äldre generation? 

Har arbetet förändrats något den senaste tiden? (genom åren) 
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