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Abstract 
 
Title: "You get what you ask for” - A comparative study of two organizations and how they, 

with the help of communicative strategies, work with their employer brands. 
 

The purpose of this study was to compare how two organizations use communication 

strategies as a part of their employer brand strategy. The study is based on the fact that today 

it has become increasingly important for organizations to work with their employer brands. 

Globalisation has led to new competitive situations for organizations and therefore the need 

for communication has increased. The two organizations in this study have different 

preconditions regarding recruitment. One organization is a part of the public sector and 

has  large recruitment needs. The other organization is smaller and privately owned and do 

not have the same recruitment needs. The study also aims to identify if the communication 

strategies differ depending on the differences between the organizations and how much 

competition there is for jobs. To succeed with this, theories related to marketing, 

organizational theory, organizational culture and organizational communication was used. 

Semi-structured interviews were conducted and six employees were interviewed.  

 

The analysis showed that both organizations thought it was important to work with their 

employer brands but they worked in different ways to strengthen them. One organization had 

a stated strategy and the other had not. One thing both organizations had in common was that 

they considered their employees to be important assets, but they worked a little different to 

strengthen their organizational cultures. In the external communication one organization were 

more cautious while the other organization argued that they needed to be more daring to be 

able to strenghten their employer brand. The result indicates that the strategies differ between 

the organizations. The difference is mostly due to the different preconditions the 

organizations had right from the start. The fact that one is part of the public sector and the 

other one is a private organization is a thing that matters. Their sizes and their different 

working areas also influence their work with the employer brand. 
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1. Introduktion  

Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld. Samhällsförändringarna och den tekniska 

utvecklingen har lett till att organisationers verklighet radikalt förändrats och blivit mer 

komplex. Globaliseringen, som bland annat uppstått genom en ökad användning av 

kommunikationsteknik, har också lett till nya konkurrenssituationer för företag och detta har 

bland annat gjort att de immateriella tillgångarna för företag har blivit allt viktigare (Heide, 

Johansson, Simonsson 2012, 203). De immateriella tillgångarna är något som inte direkt är 

greppbart utan kan vara en produkts kvalitet, en organisations miljömedvetenhet eller deras 

image (ibid, 201). Immateriella tillgångar kan också vara medarbetarna, något som på senare 

tid blivit allt viktigare, framförallt inom tjänsteföretag. Upp till 80 procent av 

tjänsteföretagens värde består idag av medarbetarna, eller humankapitalet som det också 

kallas (Dyhre & Parment 2013, 20-21).  
 

Att rekrytera rätt kompetens men också behålla rätt kompetens är alltså livsviktigt för företag 

och organisationer idag. Employer branding, eller att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke, är 

ett sätt för företag att både attrahera framtida talanger men också ett sätt att behålla den 

kompetens som redan finns i organisationen (Dyhre & Parment 2009, 22). Eftersom 

globaliseringen lett till nya konkurrenssituationer har också kravet på effektiv kommunikation 

ökat (Heide, Johansson, Simonsson 2012, 202). Att arbeta med arbetsgivarvarumärket handlar 

därför till stor del om att arbeta med både interna och externa kommunikationsstrategier 

(Dyhre & Parment 2013, 132).  
 

1.1 Nulägesbeskrivning och problemdiskussion  

Enligt Arbetsförmedlingen (2014) står vi i Sverige idag inför en stor generationsväxling då 

omkring 1 600 000 människor beräknas lämna arbetslivet fram till 2025. De som lämnar 

arbetslivet är även betydligt fler än de tillträdande med motsvarande kompetens. Detta 

indikerar att tillgången till arbetskraft är på väg att begränsas i Sverige, vilket kommer leda 

till ökad konkurrens om den kvalificerade arbetskraft som finns (Gustavsson et al. 2014, 6-7). 

Ett problem som kan uppstå när konkurrensen om kompetent personal ökar är att 

organisationerna måste konkurrera om arbetskraften med höga löner som bästa verktyg och 
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det här ökar risken för löneinflation. Konkurrenssituationen som riskerar att bara handla om 

löner kan behöva en lösning annat än ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 

Tillgång på kompetent personal är också en avgörande faktor för att det ska ske en tillväxt 

bland Sveriges företag (Dyhre & Parment 2013, 19). Dock så visar rekryteringsenkäten 2014, 

som Svenskt Näringsliv (SN) genomför vartannat år, att var femte rekrytering misslyckas. 

Orsaken är att företag och organisationer har svårt att hitta människor med rätt kompetens att 

matcha till tjänsten de söker (Karlsson 2014, 18-19). När företagen har svårt att rekrytera 

medarbetare påverkar det också företagens möjligheter att möta sina kunders behov och 

befintliga anställda får också tyngre arbetsbördor. Svårigheter vid rekrytering kan också leda 

till att en del företag tvingas tacka nej till vissa uppdrag som annars skulle varit lönsamma 

(ibid 2014, 25).  
 

Dessa problem är starkt sammankopplade med arbetsgivarvarumärket. Att arbeta med sitt 

arbetsgivarvarumärke är en strategi som möjliggör för organisationer att differentiera sig på 

arbetsmarknaden och skapa konkurrensfördelar (Backhaus & Tikoo 2004, 502). Det är också 

ett sätt att attrahera potentiella medarbetare att aktivt söka sig till organisationen. Att arbeta 

med sitt arbetsgivarvarumärke kan därför vara en potentiell lösning på problemen. Men hur 

ser attityderna egentligen ut hos organisationer idag gällande arbetsgivarvarumärket, går de 

efter riktlinjer och arbetar aktivt med det eller är det något de inte tänker på överhuvudtaget?  
 

Den forskning som bedrivits på området rörande arbetsgivarvarumärke är relativt begränsad 

och har mer varit inriktad på ett marknadsförings- eller HR-perspektiv. Därför kommer denna 

studie syfta till att undersöka mer specifikt vilka interna och externa strategier som finns 

gällande kommunikationen om arbetsgivarvarumärket och attityderna kring dessa. En 

fungerande kommunikationsprocess är viktigt för att strategiarbetet i en organisation ska 

fungera (Heide, Johansson & Simonsson 2012). Att arbeta med arbetsgivarvarumärket sätter 

krav på både de interna men också de externa kommunikationsstrategierna (Dyhre & Parment 

2013, 132). Därför är det också relevant att studera just dessa. Backhaus och Tikoo (2004, 

513) lyfter även det faktum att det var när det rådde högkonjunktur och fanns många 

jobbtillfällen som det blev vanligare för organisationer att strategiskt arbeta med sitt 

arbetsgivarvarumärke. De menar att det saknas studier om hur arbetet med 

arbetsgivarvarumärket ter sig i en bransch där tillgången på kompetens är större än vad det 

finns jobbtillfällen. Därför försöker denna studie också nå förståelse för om arbetet med 



 

4 

arbetsgivarvarumärket skiljer sig åt beroende på hur stor eller liten konkurrens det är om 

jobben.  
 

Denna uppsats är en jämförande fallstudie och undersöker därför två olika organisationer. 

Den ena är Umeå kommun som är den största arbetsgivaren i Västerbotten med drygt 11 000 

anställda. Enligt Arbetsförmedlingen (2014) är kommuner och landsting de som kommer 

drabbas hårdast av den stora generationsväxlingen och kommer ställas inför utmaningar i sina 

framtida rekryteringar. Den andra organisationen kommer i denna uppsats benämnas som 

organisation X, då en önskan från organisationen fanns om att få vara anonyma. Organisation 

X är en liten organisation i Västerbotten med cirka 20 anställda och verkar inom 

kommunikationsbranschen. Organisation X verkar i en bransch där tillgången på kompetens 

är större än vad som finns arbetstillfällen, och enligt Arbetsförmedlingen (2016) kommer det 

de närmsta tio åren vara hög konkurrens om jobben i kommunikationsbranschen.  
 

Det finns tre vitala skillnader organisationerna emellan som är bra att ha i åtanke. Den första 

är att Umeå kommun, just eftersom de är en offentlig verksamhet också har vissa 

skyldigheter. Dessa skyldigheter är till exempel att de måste bedriva vissa verksamheter 

såsom skola och vård. Några sådana här skyldigheter har däremot inte organisation X som en 

privat aktör. Den andra skillnaden är att storleken på organisationerna skiljer sig nämnvärt åt 

vilket också har en betydelse för hur organisationerna fungerar. Den tredje skillnaden handlar 

om arbetets karaktär. Umeå kommun har flera olika verksamheter med flera olika yrken 

medan organisation X enbart jobbar på konsultbasis inom en specifik bransch.  
 

1.2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att studera och jämföra hur två organisationer med hjälp av 

kommunikativa strategier arbetar med sina arbetsgivarvarumärken. Undersökningen syftar 

också till att identifiera om kommunikationsstrategierna skiljer sig åt beroende på deras 

organisatoriska skillnader samt hur stor konkurrens det är om jobben.  
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1.3 Frågeställningar  

 

• Vilka attityder och uppfattningar har medarbetarna på organisationerna gällande 

arbetsgivarvarumärket?  
 

• Vilka interna kommunikationsstrategier tillämpar organisationerna för att stärka sina 

arbetsgivarvarumärken? 

- Vilka likheter och skillnader finns det organisationerna emellan?  
 

• Vilka externa kommunikationsstrategier tillämpar organisationerna för att stärka sina 

arbetsgivarvarumärken? 

- Vilka likheter och skillnader finns det organisationerna emellan?  
 

2 Bakgrund  

Begreppet “Employer brand” användes första gången av två forskare vid namn Simon Barrow 

och Tim Ambler (1996). Begreppet har sedan dess blivit mer vedertaget och idag arbetar allt 

fler företag aktivt för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo 2004, 501). 

Anna Dyhre och Anders Parment (2009, 13-14) menar att arbeta med sitt 

arbetsgivarvarumärke idag är extremt viktigt för organisationer och deras framgång. Genom 

ett lyckat arbetsgivarvarumärke menar de att en organisation med största sannolikhet kommer 

märka en minskad frånvaro, mer nöjda och engagerade medarbetare och en ökad lönsamhet 

(ibid, 14). Arbetet med arbetsgivarvarumärket är en process som sker i två led, internt och 

externt (Backhaus & Tikoo 2004). Dyhre och Parment (2013, 13) menar att det interna arbetet 

handlar om att behålla den befintliga personalen genom att bland annat aktivt arbeta med 

organisationskulturen. De menar också att det externa arbetet handlar om att attrahera 

potentiellt blivande medarbetare genom att på olika sätt skapa en bild av företaget som en 

attraktiv arbetsplats. Att som organisation strategiskt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke 

gör det alltså möjligt för organisationer att dels attrahera nya talangfulla människor men även 

behålla den kompetens som redan finns i organisationen (ibid). 
 

Trots att det först var forskare inom marknadsföring som lyfte vikten av att arbeta med och 

tänka på sitt arbetsgivarvarumärke, snuddar begreppet på flera fält. Det kan därför förklaras 
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som ett paraplybegrepp med en mix från både marknadsföringsfältet och HR-fältet (Edwards 

2009). Dyhre och Parment (2013, 143) menar att för en organisation som vill arbeta med att 

stärka sitt arbetsgivarvarumärke är det därför viktigt att HR-avdelningen, 

marknadsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar tillsammans och att 

strategierna går i led med det övriga strategiarbetet i organisationen.  

3 Tidigare forskning  

Som det nämndes i inledningen finns det en viss avsaknad av relevant tidigare forskning på 

området rörande arbetsgivarvarumärke, framförallt inom ämnesområdet medie- och 

kommunikationsvetenskap. Att arbeta med arbetsgivarvarumärket har blivit vanligare bland 

organisationer och den största delen av litteratur som finns på området riktar sig till praktiker. 

Att hitta relevant forskning som behandlar teorier kring arbetsgivarvarumärket är däremot 

svårare. Nedan presenteras tre olika forskningsartiklar som alla studerat litteratur rörande 

begreppet arbetsgivarvarumärke och som berör huruvida begreppet kan teoretiseras. 

 

Några som gjort ett försök i att teoretisera begreppet är Kristin Backhaus och Surinder Tikoo 

(2004). De betonar också att det, trots att fler yrkesverksamma lägger allt mer resurser på sina 

arbetsgivarvarumärken fortfarande finns en stor avsaknad av teori kring begreppet. Trots att 

Backhaus och Tikoo skrev sin artikel för mer än tio år sedan är den fortfarande relevant idag. 

Filip Lievens och Jerel E. Slaughter (2016) kommer sin studie nämligen fram till att även om 

vi idag vet betydligt mer om arbetsgivarvarumärket än tidigare så är det fortfarande mycket 

arbete kvar gällande de teoretiska perspektiven rörande begreppet. Martin R. Edwards (2009) 

som också studerat tidigare litteratur rörande arbetsgivarvarumärket pekar också på att det 

saknas teoretiska perspektiv och han menar att det saknas framförallt ur ett HR-, 

organisationsbeteende- och managementperspektiv. Vidare menar han dock att teorier som rör 

just de perspektiven kan användas för att förstå arbetsgivarvarumärket och hur en organisation 

kan skapa ett starkt sådant. Backhaus och Tikoo (2004) försöker teoretisera begreppet 

arbetsgivarvarumärke genom att utveckla en föreställningsram som gör det möjligt att förstå 

arbetsgivarvarumärke genom interna och externa strategier. 
 

Denna föreställningsram visar hur interna faktorer påverkar arbetsgivarvarumärket och hur 

arbetsgivarvarumärket i sin tur påverkar de externa faktorerna. Det interna arbetet kan ses 

som marknadsföring riktad mot medarbetarna på en organisation. Genom att hela tiden jobba 
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med värdeord menar Backhaus och Tikoo (2004) att organisationen kan skapa en kultur som 

kretsar kring organisationens målsättningar. De menar också att genom att låta 

arbetsgivarvarumärket i sin tur påverka organisationsidentiteten och kulturen så kommer 

lojaliteten mot arbetsgivaren påverkas. Genom mer lojala medarbetare menar de också att 

medarbetarnas produktivitet kommer att öka, vilket ger en positiv effekt för organisationen. 

Organisationskulturen påverkar också i sin tur arbetsgivarvarumärket. Organisationens profil 

är ett resultat av det interna arbetet med arbetsgivarvarumärket. Potentiella medarbetare 

skapar sedan en image av organisationen med hjälp av profilen.  
 

 

Backhaus och Tikoo (2004) 

 

Modellen Backhaus och Tikoo tagit fram fungerar som en bra grund för att få förståelse för 

vilka processer som sker i arbetet med ett arbetsgivarvarumärke men bör också betraktas som 

något förenklad. Edwards (2009) menar till exempel att arbetsgivarvarumärket också handlar 

om att identifiera vad som är unikt med organisationen som arbetsgivare jämfört med andra 

arbetsgivare. Detta menar han kan göras genom att fundera på vilka materiella och 

immateriella belöningar en organisation erbjuder sina anställda men också genom att 

kommunicera ut en organisations värdegrund. Han menar att svårigheten är att anställda 

förmodligen ofta kommer ha olika bilder av arbetsgivaren och att utmaningen ligger i att 

lyckas kommunicera en summering som, av de allra flesta, upplevs som en gemensam bild av 

vad arbetsgivaren faktiskt står för. Backhaus och Tikoo (2004) diskuterar i deras artikel att 

potentiella medarbetare skapar bilder av arbetsgivaren med hjälp av andra informationskällor 

än bara profilen som är svårare för arbetsgivaren att kontrollera. Däremot nämner de inga 

exempel på sådana. Lievens och Slaughter (2016) menar dock att det finns två källor som 
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kan påverka en potentiell medarbetares image av en organisation som inte kommer från 

organisationen själv och dessa är via media eller word of mouth. 
 

Backhaus och Tikoos föreställningsram har tillsammans med inspiration från Edwards samt 

Lievens och Slaughters artiklar legat till grund för de teoretiska referensramar som denna 

studie bygger på.  
 

4 Teori 

Nedan presenteras ett teoretiskt ramverk där först begreppet arbetsgivarvarumärke utreds 

utifrån begreppen varumärke, identitet, profil, image och word of mouth. Därefter beskrivs 

teorier rörande organisationsteori och således behandlas både organisationskommunikation 

och organisationskultur.  
 

4.1 Arbetsgivarvarumärke ur ett marknadsföringsperspektiv 

Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke innebär att strategier ursprungligen hämtade ur 

marknadsföringen appliceras på en organisations HR-aktiviteter, då själva 

rekryteringsprocessen kan jämföras med ett företags försäljning av varor eller tjänster. För att 

skapa ett så starkt arbetsgivarvarumärke som möjligt krävs insatser för att väcka intresse och 

för att positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren (Dyhre & Parment 2013, 20). Tre 

vanliga termer inom marknadsföring är segmentering, positionering och differentiering (Fahy 

& Jobber 2012). Precis som det ur ett kundperspektiv är viktigt för ett företag att segmentera 

sin målgrupp och sina kunder för att kunna rikta kommunikationen och marknadsföringen 

rätt, är det lika viktigt för organisationer som vill anställa att veta vilka de vill ha. 

Positionering handlar om att väcka uppmärksamhet och sticka ut på marknaden (Larsson 

2008), något som är en viktig del i ett arbetsgivarvarumärke. Därmed gäller det också att 

differentiera sig - att varumärket och imagen är starkare än konkurrenternas (Fahy & Jobber 

2012). För att lyckas stärka sitt arbetsgivarvarumärke är också en avgörande faktor, precis 

som vid marknadsföring mot företagskunder, att förmedla rätt kommunikation till rätt 

målgrupp. 
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4.1.1 Varumärke  

Oavsett om det handlar om ett produktvarumärke, företagsvarumärke eller 

arbetsgivarvarumärke så handlar det i grund och botten om ett varumärke. Att ha ett starkt 

varumärke är lönsamt och något som alla organisationer och företag har något att vinna på 

(Carlsson 2011, 11). Precis som en produkt behöver ett starkt varumärke i konsumenternas 

ögon är det viktigt för en organisation att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke i anställda och 

framtida anställdas ögon (Edwards 2009). För att försöka förklara begreppet 

arbetsgivarvarumärke är det därför en bra grund att först få förståelse för begreppet 

varumärke.  
 

Idag ses varumärket som en av de viktigaste tillgångarna i en organisation (Heide, Johansson, 

Simonsson 2012, 210). Begreppet varumärke har även det sitt ursprung i marknadsföringen 

och var under en lång period nästan enbart kopplat till konsumentprodukter, där varumärket 

skulle kommunicera ut ett värde som hjälp att påverka konsumenterna i deras köpbeslut (ibid, 

211). Begreppet varumärket har sedan utvecklats till att dessutom omfatta företag och 

organisationer, där det då är de immateriella värdena som kommuniceras (Carlsson 2011, 10). 

En organisations varumärke, till skillnad från produktvarumärket, riktar sig alltså inte bara till 

kunder, utan lika mycket till medlemmarna i organisationen (Heide, Johansson, Simonsson 

2012, 212). Backhaus och Tikoo (2004) exemplifierar också detta och menar att precis som 

varumärkeslojala kunder fortsätter att köpa en produkt eller en tjänst, skapar ett starkt 

arbetsgivarvarumärke samma relation mellan medarbetaren och organisationen, oavsett vilket 

läge organisationen befinner sig i. Detta innebär att ett starkt arbetsgivarvarumärke skulle 

kunna leda till att medarbetarna stannar kvar på organisationen även om den till exempel 

hamnar i blåsväder.  
 

Ett framgångsrikt varumärke utvecklas, enligt Hatch och Schultz (2007), genom att 

organisationskulturen, den strategiska visionen och den image som organisationen har, 

samarbetar. Det finns alltså många likheter mellan varumärket och arbetsgivarvarumärket, 

men det finns framförallt två saker som ändå skiljer dem åt. Arbetsgivarvarumärket är 

specifikt för arbetsgivaren och ska karaktärisera organisationens identitet som arbetsgivare. 

Strategierna riktar sig även mot både externa och interna publiker till skillnad från ett 

varumärke där det främst handlar om externa strategier (Backhaus & Tikoo 2004). 
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Identitet, profil och image 
Edwards (2009) menar att en viktig del i arbetet med arbetsgivarvarumärket är att de anställda 

har en gemensam syn på organisationens identitet. Begreppet organisationsidentitet myntades 

av Albert och Whetten (1985) och de beskriver identiteten som de egenskaper medlemmarna 

själva uppfattar som kännetecknande för organisationen. Dyhre och Parment (2013, 101) 

beskriver identiteten som den känsla organisationen har om sig själv. Enligt Heide, Johansson 

och Simonsson (2012, 205, 214) hänger organisationskulturen ihop med ett företags identitet, 

något som kommit att bli en viktig konkurrensfördel. Denna identitet menar de skapas på 

olika sätt; i interaktionen medlemmarna emellan, mellan medlemmarna och de utomstående, 

och dessutom i medlemmarnas egen perception av andras uppfattningar om organisationen. 

För att kunna uppnå bästa resultat och högst motivation hos medlemmarna i en organisation, 

krävs det att imagen stämmer överens med medlemmarnas egna uppfattning om 

organisationen. Vidare menar de att om inte medlemmarnas kommunikation och agerande 

skulle stämma överens med den identitet som företaget försöker upprätthålla, finns stor risk 

att imagen urholkas.  
 

En organisations profil handlar om hur organisationen vill uppfattas, och i detta fall hur de vill 

uppfattas som arbetsgivare. Profilen kan ses som en önskad framtidsbild och kan användas 

externt för att kommunicera ut den bild organisationen vill förmedla (Larsson 2008, 113). En 

image kan beskrivas som den bild omvärlden har av organisationen. Denna bild behöver 

nödvändigtvis inte vara sann, utan skapas när personer, antingen via medier eller via 

personliga nätverk, får en kontakt med organisationen (Heide, Johansson, Simonsson 2012, 

208). När identiteten, profilen och imagen överlappar varandra i organisationen blir de som 

mest kraftfulla vilket leder till ett starkare varumärke (Larsson 2008, 117). Går dessa delar 

hand i hand bidrar det till ökad attraktion till organisationen för både befintligt anställda men 

också för blivande medlemmar (Dyhre och Parment 2013, 103). 
 

Med hjälp av dessa begrepp kan Backhaus och Tikoos (2004) modell förstås och förklaras. Ur 

ett externt perspektiv kan ett starkt arbetsgivarvarumärke leda till att organisationen 

förknippas med specifika associationer. Dessa associationer kan ses som organisationens 

profil, alltså hur organisationen själv vill och tror att de uppfattas som arbetsgivare. Lyckas 

organisationen kommunicera ut dessa associationer i enhet med deras organisationsidentitet, 
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skapas en, förhoppningsvis positiv, image hos omvärlden. En stark image leder sedan till ett 

ökat intresse för organisationen.  

4.1.2 Word of mouth 

Ett annat begrepp som är sprunget ur marknadsföringen men som också blivit ett viktigt 

verktyg i arbetet med arbetsgivarvarumärket är word of mouth (Lievens & Slaughter 2016). 

Vi lever idag i ett informationssamhälle där medieutvecklingen under det senaste decenniet 

gjort det möjligt att enkelt och snabbt hitta rätt information. Enligt Thorstenson (2006, 11, 81) 

är det däremot lätt att drunkna i detta mediebrus och att vi i stället ofta vänder oss till någon 

annan om råd. Det personliga nätverket har blivit en viktigare informationskälla och det har 

fått en större betydelse när vi ska fatta beslut. Vidare menar han att det är medarbetarna som 

är nyckeln för framgångsrik kommunikation, då deras känslor och uppfattningar om 

organisationen gör dem till värdefulla ambassadörer.  
 

Word of mouth beskrivs som en icke kommersiell, muntlig och informell kommunikation som 

har en stor påverkan på människor (Keller 2007). De budskap som förmedlas via denna typ av 

kommunikation anses nämligen ha hög trovärdighet, då relationen mellan personen och 

organisationen speglar hur organisationen är (Jenkins, Ford & Green 2013, 2-4). För 

organisationer och företag som ska rekrytera ny personal spelar denna typ av kommunikation 

därför stor roll, då kommunikationen i sig skulle kunna ses som en egen, extern 

rekryteringskälla (Hoye & Lievens 2007).  
 

Word of mouth kan alltså ses som bryggan mellan de interna och de externa strategierna i 

Backhaus och Tikoos modell. Lievens och Slaughter (2016) menar också att word of mouth är 

något som har en inverkan på arbetsgivarvarumärket. En stark organisationskultur och en 

stark organisationsidentitet kan influera medarbetarnas kommunikation om organisationen 

vilket i sin tur kan stärka organisationens image. 
 

4.2 Human resources som organisationsteori  

I Backhaus och Tikoos (2004) modell spelar det interna arbetet en stor roll för 

arbetsgivarvarumärket. För att få en bättre förståelse för hur ett arbetsgivarvarumärke byggs 

upp är det viktigt att få en uppfattning om olika perspektiv på organisationsstrukturer och 
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vad dessa har för betydelse för hur kommunikationen ser ut samt hur kulturen är på 

organisationerna.  
 

Organisationsteori utvecklades i början av 1900-talet och har präglats av en strävan efter 

förbättring ända fram till idag (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006, 21). Det finns olika skolor 

som rör organisationsteori. Den tidiga skolan, eller det klassiska perspektivet, är inriktad på 

arbetsformer och systemfrågor, det andra perspektivet är personinriktat och rör människorna i 

en organisation. Det tredje perspektivet, det kulturella/symboliska, är inriktat på kulturen i 

organisationer.  
 

Det personinriktade perspektivet är ett samlingsnamn för human relations och human 

resources (HR)-perspektiven (Larsson 2008, 67). Begreppet arbetsgivarvarumärke går till 

mångt och mycket hand i hand med HR-perspektiven då forskare på detta fält bland annat 

studerar motivations- och kommunikationsfrågor (ibid, 67-69). Syftet med att som 

organisation arbeta ur ett HR-perspektiv är att maximera både organisationens produktivitet 

och de anställdas trivsel genom att använda och vårda de mänskliga tillgångarna på ett smart 

sätt (Miller 2012, 55). För att en organisation ska klara av att upprätthålla ett starkt 

arbetsgivarvarumärke är det också oerhört viktigt att ta hand om de anställda. Edwards (2009) 

menar att det annars finns en stor risk att det kan slå tillbaka mot organisationen. 
 

Alla organisationer består av strukturer och dessa är också nödvändiga för att en organisation 

ska fungera (Heide, Simonsson, Johansson 2012, 41). I det klassiska perspektivet talas det 

ofta om en mer hierarkisk struktur med en mer formell karaktär medan det i HR-perspektiven 

ofta talas om organisationer som öppna och dynamiska (Larsson 2008, 66). De flesta 

organisationer består ofta av både en formell och informell struktur. Den formella strukturen 

syftar bland annat till formella regler, policyer och standardiserade arbetsprocesser. Den 

informella strukturen hör mycket ihop med organisationskulturen och är inte synlig på samma 

sätt som den formella. Beroende på om organisationen präglas av en mer formell eller 

informell struktur regleras också kommunikationsprocesserna (Heide, Johansson, Simonsson 

2012, 43). 
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4.2.1 Organisationskommunikation och arbetsgivarvarumärket 

Heide, Johansson och Simonsson (2012, 15) menar att för att en organisation ska kunna 

skapas, utvecklas och existera är kommunikation en grundpelare. De menar vidare att om 

kommunikationen i en organisation inte fungerar blir hela organisationen lidande. 

Organisationskommunikation innefattar en organisations alla kommunikativa handlingar 

(Larsson 2008, 78). Som tidigare nämnts är det viktigt att arbetet med arbetsgivarvarumärket 

sker i led med det övriga strategiarbetet i en organisation (Dyhre & Parment 2013, 11) och 

därför spelar organisationskommunikationen en central roll.  
 

Enligt Edwards (2009) har ett fritt kommunikationsklimat en positiv effekt för 

arbetsgivarvarumärket och detta är också något som förespråkas i HR-perspektivet. Miller 

(2012, 51) menar att i det klassiska perspektivet, som nämndes tidigare, är det dominerande 

synsättet på kommunikation att det är något som sker vertikalt från ledningen till de som är 

lägst i hierarkin. Vidare menar hon att ur ett HR-perspektiv utesluts inte behovet av vertikal 

kommunikation men målet med kommunikationen är dock att den ska ske i alla riktningar för 

att organisationen ska kunna nå sina övergripande mål. Något som också skiljer HR-

perspektivet från det klassiska är vilka kanaler som kommunikationen bör ske via. I det 

klassiska är kommunikationen formell och oftast i skriftligt format medan teoretiker inom 

HR-perspektivet menar att val av kommunikationskanal beror på vad som lämpar sig bäst i 

det specifika tillfället kommunikationen sker (ibid). 
 

Generellt sägs det att ju fler enheter en organisation består av och ju mer specialiserade 

medlemmarna är desto mer komplex blir organisationen och högre krav ställs också på 

kommunikationen (Heide, Johansson, Simonsson 2012, 41). Umeå kommun som denna studie 

undersöker skulle kunna vara ett exempel på en sådan komplex organisation. Det är dock 

viktigt att vara medveten om att även en liten organisation kan vara komplex så det är inte 

nödvändigtvis organisationens utseende och form som påverkar hur kommunikationen i den 

fungerar (ibid). 
 

4.2.2 Intern och extern kommunikation  

Begreppet organisationskommunikation omfattar både kommunikation som sker internt i en 

organisation men också kommunikation som sker extern från en organisation (Heide, 
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Johansson, Simonsson 2012, 201). Trots att denna studie delat upp den interna och externa 

kommunikationen i frågeställningarna, ska det påpekas att dessa begrepp idag oftast inte 

betraktas som två separata arbetsfält längre. Det interna arbetet används i större utsträckning i 

externa sammanhang samtidigt som det externa arbetet fått allt fler interna anknytningar 

(Larsson 2008, 79). I Backhaus och Tikoos (2004) modell illustreras det också hur den interna 

och externa kommunikationen både är beroende av och påverkar varandra. De menar att den 

externa kommunikationen upprättar bilden av en organisation som ett fördelaktigt val av 

arbetsgivare och att detta leder till att den bästa kompetensen söker sig till organisationen. 

Vidare menar de att när nya medlemmar blivit attraherade av arbetsgivarvarumärket utvecklar 

dem ett antal antaganden om hur det är att jobba på organisationen som de tar med sig dit. 

Detta leder till att de förstärker organisationens värderingar vilket också ökar deras 

engagemang i företaget.  
 

4.3 Kulturellt perspektiv på organisationer 

En viktig del i arbetet med arbetsgivarvarumärket för en organisation är att arbeta med sin 

kultur då medarbetarna, via word of mouth, bidrar till kommunikationen om en organisation 

(Dyhre & Parment 2013, 14). Enligt Henning Bang (1999, 24) kan organisationskultur ses 

som en organisations gemensamma värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas när medlemmar i en organisation samverkar med varandra och tolkar omvärlden. 

Bang (1999, 15) menar också att under de senaste åren har det blivit allt viktigare för företag 

och organisationer att jobba med organisationskulturen, och en anledning till detta är att fler 

människor börjar inse vikten av att faktiskt trivas på arbetsplatsen. Medvetenheten om att 

medarbetaren spenderar ungefär hälften av sitt vakna liv på kontoret har lett till att det krävs 

mer än bara lön, och att arbetsplatsen måste tillgodose fler behov. Vidare menar Bang (ibid) 

att det också är viktigt ur en mer ekonomisk synpunkt - företag måste hela tiden sticka ut för 

att möta den konkurrerande marknaden och där kan lojalitetsskapande arbete som att jobba 

med organisationskulturen vara väsentlig. 
 

4.3.1 Scheins kulturteori 

Socialpsykologen Edgar Schein (2010) har utvecklat en tredimensionell modell för att kunna 

förstå och kartlägga en organisationskultur. Schein menar att i en organisation finns det 
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synliga element, så kallade artefakter, som kan vara allt från inredning till det visuella i en 

hemsida eller i reklam. Under denna yta finns sedan värderingar och normer i organisationen, 

som medlemmarna tillsammans skapat och som genomsyrar hela organisationen. Dessa 

värderingar kan ses som en organisations kärnvärden och är det som gör att medlemmarna 

kan identifiera sig med själva organisationen. Längst ner i denna kulturteori, menar Schein 

(2010), finns de grundläggande antagandena, som är de omedvetna och självklara 

uppfattningarna som tas för givet i organisationen. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2011, 

128-129) förklarar de grundläggande antagandena som den nivå som utgör grunden för 

organisationskulturen, men att de andra nivåerna hjälper till att uttrycka den.  
 

Schein (2010) hävdar att kulturen har både ett internt och ett externt syfte. Larsson (2008, 70) 

menar att en stark organisationskultur exempelvis kan bidra till att möta omvärldens hot, då 

organisationen visar sig stark som grupp. Internt är en stark kultur viktig då den kan dämpa 

medlemmars osäkerhet genom att erbjuda riktlinjer och standarder och därmed fungera som 

en social karta medlemmarna orienterar sig efter och har som vägvisare (Bang 1999, 95). 
 

Bang (1999, 114) menar att det finns flera olika tekniker att ta till för att skapa och utveckla 

en stark organisationskultur. Ett sätt kan vara att företaget eller organisationen medvetet 

kommunicerar och försöker inpränta ett kulturellt budskap till omgivningen, för att visa på de 

normer och värderingar organisationen har. Ett annat sätt är genom selektiv rekrytering, vilket 

innebär att den arbetssökande delar samma värderingar som organisationen har. Det gäller 

alltså att personen passar in i organisationen så den redan befintliga kulturen kan stärkas (ibid, 

114). Skulle inte de anställdas personliga värderingar gå ihop med de värderingar och den 

kultur som ledningen vill uppnå, blir det svårt att kunna påverka personen till de önskade 

värderingarna (ibid, 154). 
 

För alla olika företag och organisationer är en kartläggning av organisationskulturen viktig, 

för att först medvetandegöra för att sedan eventuellt ändra den befintliga kulturen (Bang 1999, 

158). För att på bästa sätt kunna kartlägga en organisations kultur bör forskaren, enligt Schein 

(2010), interagera med organisationsmedlemmarna vilket kan vara genom kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna kan med fördel kompletteras med observationer, för att ytterligare 

studera organisationens artefakter. I denna studie har Scheins kulturteori legat till grund för 

analysen av organisationernas kulturer, men då studien endast syftar till att studera 
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kommunikationsstrategier och organisationsmedlemmarnas uppfattningar, begränsades 

modellen till att inte inkludera någon observation.  
 

För att återkoppla till Backhaus och Tikoos (2004) modell krävs det alltså ur ett internt 

perspektiv både en stark organisationsidentitet och en stark kultur för att skapa en lojalitet för 

organisationen bland medarbetarna. Medarbetare som är lojala och trivs på arbetsplatsen 

tenderar därmed att prestera bättre vilket dels ökar lönsamheten för organisationen och dels 

bidrar till att ytterligare stärka organisationsidentiteten. En stark organisationsidentitet leder 

också till en stark image för organisationen. Detta gör att Backhaus och Tikoos (2004) modell 

skulle kunna utvecklas till att forma en cirkel, för att visa på att de interna strategierna direkt 

påverkar de externa strategierna för arbetsgivarvarumärket. 

5 Metod  

Nedan presenteras studiens metodval, material, avgränsning och urval. Det följs av en 

redogörelse kring studiens tillvägagångssätt, både i hur det empiriska materialet samlats in 

men också tillvägagångssättet i analysen. Avslutningsvis diskuteras valda metoder i en 

metoddiskussion.  
 

5.1 Metodval 

Enligt Kvale (2014, 144) är det alltid forskningsområdet och syftet med forskningen som 

bestämmer metoden. Kvalitativa studier är att föredra om syftet är att öka förståelsen för 

strukturer i olika företeelser och om det går att urskilja några varierande handlingsmönster 

(Starrin 1994, 23). Eftersom syftet med denna studie är att identifiera skillnader och likheter 

mellan två organisationers strategier kring arbetsgivarvarumärket och dessutom studera deras 

uppfattningar och attityder kring begreppet, ansågs det kvalitativa angreppssättet vara den 

mest lämpade metoden för att kunna svara på frågeställningarna. Eftersom syftet med studien 

är att nå detaljrikedom föll också valet på att göra en komparativ fallstudie. En fallstudie är en 

undersökning av en specifik företeelse som till exempel en händelse, en institution eller en 

process (Merriam 1994, 24). Inom strategisk kommunikation, som också är denna studies 

inriktning, är det vanligt att forskare arbetar med fallstudier för att studera fenomen så som 
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kommunikation, varumärkeskommunikation och förändringsprocesser (Heide & Simonsson 

2014, 215). 
 

Metoden för att samla in det empiriska materialet var kvalitativa intervjuer. Intervju är en 

vanlig metod för att samla in kvalitativ information och intervju lämpar sig också bra när en 

studie lider av viss tidspress och samtidigt ämnar få kunskap om individer (Merriam 1994, 

86-87). Kvalitativa intervjuer utmärks av att frågorna som ställs är relativt enkla men att 

svaren ofta är komplexa och innehållsrika vilket gör att materialet som studeras kan leda till 

många intressanta upptäckter och mönster (Trost 2010, 24).  
 

5.2 Material, avgränsning och urval 

Då denna studie är en komparativ fallstudie med syftet att jämföra två organisationer, var det 

första steget i materialinsamlingen att välja två organisationer som befinner sig i olika 

rekryteringslägen. Detta för att kunna ta reda på om och hur de kommunikativa strategierna 

kring arbetsgivarvarumärkena skiljde sig åt beroende på arbetsmarknadens storlek. Här 

gjordes den första avgränsningen, då det på grund av en C-uppsats omfattning och tidsram 

inte skulle vara möjligt att studera fler än två organisationer lika ingående. Det empiriska 

materialet samlades sedan in genom sex kvalitativa intervjuer med tre personer från varje 

organisation. Intervjuerna genomfördes sporadiskt under februari månad 2016. För att så 

snabbt som möjligt kunna påbörja studiens analys var tiden för intervjuerna begränsad, då det 

var tidskrävande att dels få kontakt med intervjupersonerna och dels genomföra själva 

intervjuerna. Hade mer tid funnits hade fler intervjuer kunnat göras, men materialet från de 

sex intervjuer som gjordes uppnådde ändå en teoretisk mättnad. Detta kan uppnås om svaren 

från intervjuerna liknar varandra och att det inte framkommer nya, avvikande svar (Kvale & 

Brinkmann 2014, 156). 
 

I själva analysen har ytterligare en avgränsning gjorts genom att det inte utförts några 

observationer. För att få en helhetsbild av en organisations kultur bör egentligen artefakter 

analyseras, som exempelvis hur det ser ut i lokalerna, men då syftet med denna studie var att 

studera kommunikationsstrategier utfördes endast kvalitativa intervjuer för att i stället få en 

övergripande bild av hur organisationsmedlemmarna själva såg på och uppfattade kulturen. 
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5.2.1 Val av studieobjekt   

Organisationerna som valdes till undersökningen blev valda baserat på ett så kallat målinriktat 

icke-sannolikhetsurval. Enligt Sharan B Merriam (1994, 61) innebär ett icke-

sannolikhetsurval att det inte är möjligt att statistiskt generalisera undersökningsresultaten på 

en hel population, något som oftast inte heller är målet med kvalitativa undersökningar. Att 

urvalet är målinriktat innebär att det baseras på att syftet med studien är att upptäcka, förstå 

eller få insikt om något och därför görs urvalet så att det ska gå att lära sig så mycket som 

möjligt (ibid).  
 

För att kunna uppnå syftet med studien var ett kriterium vid valet av organisationerna att de 

skulle befinna sig i olika rekryteringslägen. Kriterierna var alltså att den ena organisationen 

skulle jobba mot en arbetsmarknad med tillgång till mycket arbetskraft men få arbetstillfällen 

och den andra jobba mot en arbetsmarknad med liten tillgång till arbetskraft men med många 

arbetstillfällen. Umeå kommun är ett exempel på en organisation som kommer drabbas av de 

stora pensionsavgångarna och kommer behöva jobba hårt för att hitta rätt kompetens de 

kommande åren och valdes av den anledningen till ett av studieobjekten. Då denna studie har 

en inriktning mot strategisk kommunikation föll valet på att studera en organisation som 

befann sig i kommunikationsbranschen. För att bekräfta att kommunikationsbranschen präglas 

av en arbetsmarknad med mycket arbetskraft men få jobbtillfällen togs hjälp av 

Arbetsförmedlingens (2016) yrkeskompass. Den informerar om möjligheterna att hitta jobb 

inom vissa yrken på upp till tio års sikt och bekräftade att det inom kommunikationsbranschen 

är hård konkurrens om jobben.  
 

5.2.2 Val av intervjupersoner  

Valet av intervjupersoner gjordes först genom en typ av strategiskt urval. Ett strategiskt urval 

innebär att forskaren väljer ut ett antal variabler eller egenskaper som är av teoretisk betydelse 

och sedan väljs intervjuobjekten efter dessa (Trost 2010, 138). En viktig variabel i urvalet av 

intervjupersoner var att de skulle ha en viss kunskap om organisationen och dess 

strategiarbete, och därför kontaktades högt uppsatta personer först för en intervju. Efter 

intervjuerna med dessa rekommenderade de fler personer som skulle vara lämpliga att 

intervjua. Därför blev också urvalet gjort med hjälp av snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden 

syftar till att efter en första intervju får den intervjuade hänvisa till någon annan som kan 
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vara lämplig att intervjua (Trost 2010, 141). Vad som gör att urvalet bara delvis gjordes med 

snöbollsmetoden är att det bara var i den första intervjun nya intervjupersoner 

rekommenderades.   
 

5.3 Tillvägagångssätt  

Upplägget i denna studie bygger på Steinar Kvales (2014, 144) sju stadier i en 

intervjuundersökning. De stadier som ingår är tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys. Egentligen ingår också verifiering och rapportering men dessa återfinns i studiens 

metoddiskussion samt resultat, analys och slutdiskussion.  
 

5.3.1 Tematisering och planering  

Ju mer noggrant en intervju förbereds, desto högre blir intervjuns kvalitet samt det material 

som produceras under själva intervjun (Kvale & Brinkmann 2014, 141). Det är just det som 

det första steget tematisering syftar på; att ha ett klart och tydligt syfte med studien och att 

skaffa sig en teoretisk referensram för ämnet som ska undersökas. Enligt Kvale (2014, 147) är 

det viktigt att genomföra tematiseringen av intervjun noggrant, för att kunna veta redan innan 

vilka tekniker som är mest lämpliga för studien. Just formuleringen av syftet med studien var 

något som ägnades mycket tid åt i denna fas, dels för att skapa en tydlig bild av varför studien 

genomförs, men också för att på en gång kunna vända sig till relevant litteratur om ämnet. 

Kvale (2014, 148) menar vidare att vid en tematisering av en intervjustudie är det också 

viktigt att fundera på varför studien genomförs. Därefter bör olika teman för studien 

identifieras, för att kunna utveckla den teoretiska grunden och för att kunna leda intervjun till 

studiens syfte (ibid, 149). Till denna intervjustudie valdes tre teman: bakgrund, internt och 

externt. 
 

5.3.2 Intervju 

En kvalitativ intervjuundersökning är, enligt Trost (2010, 40) ofta utformad av en låg grad av 

strukturering, och intervjufrågorna i denna studie var också utformade på ett halvstrukturerat 

sätt. Med det menas att intervjuaren ställer öppna frågor och att det inte finns några 

svarsalternativ. Undersökningen kan däremot också ses vara av hög struktur om den håller 
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sig till ett ämne och på så sätt är strukturerad (ibid, 41). Intervjuerna i denna studie har också 

en låg grad av standardisering, vilket medför en stor variation där intervjuaren både kan ställa 

följdfrågor och ställa frågorna i en annan ordningsföljd (ibid, 39).  
 

Inför intervjuerna skapades en gemensam intervjuguide (se bilaga 1) utifrån de teman som var 

förvalda till studien. I kvalitativa intervjuer behöver inga specifika frågor förberedas då 

metoden går ut på att ge intervjupersonen fritt utrymme att själv styra intervjun (Merriam 

1994, 88). Däremot är det viktigt att i förväg skriva ner de teman och frågeområden som bör 

beröras under intervjun, så inte den röda tråden tappas och strukturen går förlorad (Trost 

2010, 71). För att lyckas med detta krävs det, som tidigare nämnt, att intervjuaren är väl insatt 

och inläst på ämnet och att syftet och målet med intervjun är tydligt, något som också 

behandlades mycket i tematiseringen och planeringen av intervjun.  
 

Till denna studie valdes som tidigare nämnt tre övergripande teman; bakgrund, internt och 

externt. Syftet med det första temat var dels att få uppgifter om den intervjuades roll i 

organisationen, dels att få generella uppfattningar om organisationens arbetsgivarvarumärke 

och den intervjuades attityder kring det. Nästa tema hade som syfte att undersöka hur 

organisationen arbetade internt med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och vilka 

kommunikativa strategier som tillämpades. Inom detta tema behandlades också frågor kring 

organisationskultur och organisationens kärnvärden. I det sista temat berördes organisationens 

externa strategier och hur de kommunikativt arbetade med att stärka arbetsgivarvarumärket 

med hjälp av dessa. 
 

5.3.3 Utskrift och analys 

Trost (2010, 75) menar att vid kvalitativa intervjuer bör det vara forskaren till studien som 

utför själva intervjun, detta eftersom att minnet spelar en stor roll när materialet sedan ska 

analyseras och tolkas. Vidare menar Trost (ibid, 25) att en låg grad av strukturering ofta 

innebär ett rikt och omfattande material, vilket också de kvalitativa intervjuerna i denna studie 

resulterade i.  
 

För att analysera det empiriska materialet har inspiration hämtats från den analytiska 

abstraktionsstegen. I den är det kvalitativa analysarbetet indelat i tre övergripande steg (Miles 

& Huberman 1994). Det första handlar om att summera och förpacka materialet (Eksell & 
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Thelander 2014, 202). Då det empiriska materialet i denna studie samlats in med hjälp av 

intervjuer var det nödvändigt att transkribera intervjuerna för att få ett textmaterial att 

analysera. När materialet sedan transkriberats utfördes en kodning. Genom att koda materialet 

gick det att få en övergripande bild av intervjuerna. Med hjälp av kodning kan specifika 

nyckelord och kategorier urskiljas vilket kan hjälpa forskaren att se mönster i materialet 

(Kvale, Brinkmann 2014, 241). Genom att både använda teori och empiri skapades möjliga 

kodkategorier. Detta sätt är en kombination av både ett deduktivt och induktivt angreppssätt 

vilket innebär att de förutbestämda kategorierna behandlas som preliminära och präglas av en 

öppenhet för att det också kan finnas andra möjliga sätt att koda det empiriska materialet 

(Eksell & Thelander 2014, 203). På grund av materialets omfattning tillämpades också 

meningskoncentrering. Med detta menas att det intervjupersonerna säger sammanfattas och 

formuleras om till kortare meningar eller ord (Kvale & Brinkmann 2014, 246). Detta gjorde 

att essensen av intervjumaterialet kunde tas fram.  
 

Det andra steget i abstraktionsstegen handlar om att återförpacka och samla ihop empirin, 

vilket innebär att trender och teman i materialet synliggörs (Eksell & Thelander 2014, 205). I 

detta steg identifierades olika samband intervjuerna emellan som berörde samma teman. 

Enligt Kvale (1997) kallas detta för horisontell läsning vilket kan förklaras som att istället för 

att materialet läses fall till fall hamnar återkommande och genomgående teman i fokus. I detta 

steg blev det också enklare att se en struktur och en tydligare teoretisk koppling.  
 

För att nå det tredje steget, eller den tredje gradens tolkning som Fangen (2005, 224) 

benämner det, granskades de antaganden som formulerats i den föregående nivån. Målet med 

det tredje steget är att fördjupa förståelsen för det denna studie undersöker, nämligen 

kommunikativa strategier gällande arbetsgivarvarumärket. Det avslutande steget syftar även 

till att visa djupstrukturen i materialet (Eksell & Thelander 2014, 207) och med utgångspunkt 

i den teoretiska referensramen har underliggande betydelser kunnat blottläggas (se analys och 

resultat).  
 

5.4 Metoddisskusion  

Denna studie ämnar inte uppnå någon total sanning och utgår därför från tanketraditionen som 

kallas för hermeneutik. Det innebär att synen på sanningen är relativ och att fakta alltid är 
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perspektivberoende (Larsson 1994, 165). Syftet med all forskning är dock att producera 

giltiga resultat och därför är det också viktigt att vara medveten om vissa riktlinjer att förhålla 

sig till för att undgå etiska problem som kan uppstå i samband med kvalitativa metoder 

(Merriam 1994, 174). Målet med denna studie är att uppnå förståelse för en företeelse, och 

därför skiljer sig också kriterierna för att det ska gå att lita på resultaten jämfört med om målet 

varit att testa en hypotes (ibid). Inom kvantitativ forskning används ofta begreppen validitet 

och reliabilitet för att mäta undersökningens kvalitet, något som blir mer problematiskt att 

tillämpa vid en kvalitativ ansats (Heide & Simonsson 2014, 219). 
 

Begreppet reliabilitet blir svårt i detta sammanhang då det förutsätter att andra forskare ska 

kunna uppnå exakt samma resultat om de utför en liknande studie (Heide & Simonsson 2014, 

220). Validitet handlar om att studien endast undersöker det den var tänkt att undersöka 

(Thurén 2007, 26). Detta blir också problematiskt då det förutsätter att det finns en enda 

verklighet, i en kvalitativ studie handlar det snarare om hur människorna i studien konstruerar 

verkligheten och upplever världen (Merriam 1994, 178). Precis som Hartman (2004, 275) 

menar är hermeneutiska tolkningar alltid osäkra och svåra att kontrollera om de är utförda på 

“rätt” sätt. Genom att istället rättfärdiga de tolkningar som gjorts genom att utförligt beskriva 

vilka tillvägagångsätt och metoder studien har tillämpat går det att visa på att de tolkningar 

som gjorts utifrån det empiriska materialet är relevanta och trovärdiga (Trost 2010, 134).  
 

Då metoden för att samla in det empiriska materialet var kvalitativa intervjuer är det viktigt 

att lyfta vissa risker med denna typ av metod. En av riskerna är att intervjuaren med sina 

frågor styr den intervjuade till att svara på ett visst sätt (Larsson 2010, 61). För att undvika 

detta utfördes en pilotintervju där frågorna testades och utvärderades. För att ytterligare 

förstärka trovärdigheten i intervjuerna finns intervjuguiden bifogad. Detta sätt, menar Trost 

(2010, 134), visar på öppenhet och transparens då läsaren själv kan avgöra om 

intervjumaterialet är trovärdigt.  
 

5.4.1 Urvalsdiskussion     

Angående val av organisationer valdes de utefter studiens syfte och behövde därför uppnå 

vissa kriterier för att fungera som studieobjekt. Dessa kriterier var som tidigare nämnt att de 

skulle befinna sig i olika situationer gällande rekryteringsbehov på arbetsmarknaden. Med 

tanke på att Umeå kommun är en kommunal och en statligt styrd myndighet som drivs av 
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skattepengar går det att diskutera huruvida de har vissa begränsningar som på ett sätt inte går 

att jämföra med en privat organisation. För att resultatet inte ska bli missledande har dessa 

begränsningar kontinuerligt tydliggjorts i analysen och slutresultatet. Dessutom är det 

intressant att studera hur deras begränsningar kan komma att påverka deras kommunikativa 

arbete med arbetsgivarvarumärket och på vilket sätt. Hade en annan organisation som inte är 

kommunal istället valts som studieobjekt är det möjligt att resultatet också blivit förändrat.  
 

Valet av intervjupersoner gjordes som tidigare nämnt delvis genom snöbollsmetoden. Trots 

att Trost (2010) menar att denna typ av urval är lämplig vid strategiska urval skulle metoden 

kunna diskuteras. Eftersom de första intervjuerna gjordes med en VD och en chef, skulle de 

kunnat härleda oss till personer som de vet skulle ställa organisationen i bättre ljus. Då denna 

studie däremot inte syftar till att undersöka något ur ett mer känsligt perspektiv ansågs detta 

inte vara något problem. En fördel med att använda snöbollsmetoden i den här studien var att 

det annars hade varit tidskrävande att behöva få en förståelse för organisationerna och hur de 

är uppbyggda för att sedan kunna hitta lämpliga intervjupersoner. Därför gjordes också 

bedömningen att snöbollsurvalet var lämpligt till denna studie.  

 

Något som också skulle kunna diskuteras är hur representativt urvalet blir, särskilt för Umeå 

kommun då endast tre anställda av 11 000 intervjuades. Detta är en kvalitativ studie där målet 

med intervjuerna är att få en bild av intervjupersonernas verklighetsuppfattningar. Då målet 

med denna studie däremot inte är att uppnå någon representativitet ansågs detta urval 

lämpligt. Det är dock tänkbart att om en annan urvalsmetod tillämpats hade också resultatet i 

studien kunnat se annorlunda ut.   
 

5.4.2 Etiska aspekter  

Vid genomförande av intervjuer är det enligt Trost (2010, 123) viktigt att tänka igenom och 

överväga etiska aspekter. Om en undersökning, som i detta fall, ska studera 

organisationskommunikation ingår ofta intervjuer med till exempel kommunikationschefer, 

marknadschefer eller verkställande direktörer. I denna studie intervjuades bland annat en VD, 

ekonomichef och personalchef. I vissa forskningssammanhang benämns sådana intervjuer 

som “elitintervjuer” något som dock fått kritik då andra menar att genom att kalla det 

elitintervjuer tillskriver man också intervjupersonen makt (Platen & Young 2014, 29-30). 

Kritik riktas också mot att detta implicerar att det skulle vara svårare att intervjua personer 
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med makt vilket kritiker menar att det inte är. Vad som dock kan vara viktigt att ha i åtanke 

vad gäller intervjuer med chefer är att dessa kan ha ett visst antal förpliktelser och ansvar 

gentemot sin organisation vilket kan påverka intervjuns karaktär och öppenhet (ibid). För att 

minska risken att detta skulle ske fick intervjupersonerna upplysning om att intervjun skulle 

vara konfidentiell och om de själva inte ville det skulle inte heller deras namn eller namnet på 

deras organisationer finnas med i studien. 
 

6 Analys och resultat 

Utifrån studiens empiriska material identifierades tre övergripande teman som kommer ligga 

till grund för strukturen av studiens analys. 
 

Lathund: 

Intervjuperson 1 - Umeå kommun 

Intervjuperson 2 - Umeå kommun 

Intervjuperson 3 - Umeå kommun 

Intervjuperson 4 - Organisation X 

Intervjuperson 5 - Organisation X 

Intervjuperson 6 - Organisation X 

 

6.1 Tema 1. Olika branscher - olika förutsättningar 

Som det nämndes i inledningen finns det vissa olikheter organisationerna emellan som också 

har effekter för hur deras rekryterings- och strategiarbete ter sig. Intervjupersonerna från 

Umeå kommun lyfte en begränsning de har som kommunal verksamhet och vad det kan få för 

konsekvenser, där en intervjuperson uttryckte sig på detta vis:   
 

Inom barnomsorgen så är det ju så att inom en viss tid ska man som förälder ha en plats, och 

där behövs det ju folk. Vi kan inte säga; “du får vänta en månad till” eller, vi knör in fler och 

fler barn, jag menar någonstans går ju gränsen.    

      

     - Intervjuperson 1 
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Intervjupersonen menar att inom till exempel barnomsorgen har föräldrar rätt till en plats och 

att deras ansvar som kommunal verksamhet ligger i att se till att detta också sker. Det leder i 

sin tur till att de måste rekrytera medarbetare som kan jobba på dessa verksamheter. De kan 

alltså inte vänta på att “rätt” person ska dyka upp utan måste ibland nöja sig med det som 

finns. Detta indikerar att det kan, inom vissa områden, vara ett sådant stort rekryteringsbehov 

att det sätter en väldig press på verksamheterna. Denna press skulle kunna leda till att det 

kommunikativa strategiarbetet blir mer påskyndat och därmed inte lika hållbart i längden. 

Precis som Edwards (2009) menar bör arbetsgivarvarumärket vara ett gediget arbete som sker 

över lång tid. Det är tänkbart att en pressad situation skulle kunna leda till att mer tillfälliga 

lösningar används. Umeå kommun har tagit fram en övergripande strategi för hur de ska 

jobba för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Den största anledningen till varför de börjat 

arbeta mer med det uppgav intervjupersonerna var på grund av de stora pensionsavgångarna 

som kommer drabba kommuner och landsting. Detta stämmer överens med flera prognoser, 

bland annat den som Arbetsförmedlingen (2014) tagit fram och som nämndes inledningsvis i 

denna studie. En av intervjupersonerna från kommunen menade också att kommunen i 

dagsläget nästan inte har något annat val än att arbeta med arbetsgivarvarumärket för att säkra 

kompetensförsörjningen i framtiden. Detta indikerar också att Umeå kommun befinner sig i 

ett något pressat läge vad gäller arbetet med arbetsgivarvarumärket.  
 

Organisation X har till skillnad från Umeå kommun inte i dagsläget några nedskrivna 

strategier de satt på pränt rörande deras arbete med arbetsgivarvarumärket. Däremot menade 

samtliga intervjupersoner från organisation X att det var något de ändå tänkte på och att det 

var något de ansåg viktigt. Det här visar också på en konsekvens av de skillnader som 

nämndes i inledningen. Organisation X har inte samma rekryteringsutmaning som kommunen 

och inte heller samma skyldigheter att tillsätta vissa platser. Deras största rekryteringsproblem 

handlar snarare om att de upplever det svårt att hitta precis den kompetens och erfarenhet de 

söker efter, trots att de har många sökande till organisationen. De påpekade att det var oerhört 

viktigt för dem vilka deras rekryteringar var och att de ville komma åt den vassaste 

kompetensen som finns på marknaden. En av intervjupersonerna från organisation X uttryckte 

sig bland annat så här om detta:  
 

Ja, jag menar, det är jättemånga som söker. Det är folk som söker hela tiden även fast vi inte 

har ute tjänster. Men precis, det ska vara någon som verkligen är ett lyft för oss. 

     - Intervjuperson 6 
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Det intervjupersonen säger indikerar att organisation X faktiskt har möjlighet att vara lite 

kräsna och ställa höga krav på deras rekryteringar. Eftersom de dessutom inte har någon press 

på att tillsätta en viss tjänst utan snarare kan ta god tid på sig, kan de också i större 

utsträckning säkerställa att rekryteringen känns rätt för organisationen och på så sätt kan bidra 

till att stärka kulturen och identiteten på organisationen. En av intervjupersonerna från Umeå 

kommun menade att det skulle vara önskvärt för kommunen att gå från ett ställe där 

människor “bara hamnade” till att bli de arbetssökandes förstahandsval. Återigen spelar en 

faktor, som har med deras förutsättningar att göra, en stor roll. Eftersom Umeå kommun står 

inför en situation där de “tvingas” rekrytera medarbetare för att lyckas fylla platser blir det 

förmodligen svårare för dem att samtidigt jobba med att lyckas locka de allra mest 

kompetenta på en arbetsmarknad, speciellt om de inte kan konkurrera med en hög lön.  

 

Som Lievens och Slaughter (2016) menar skapas en image av de associationer en potentiell 

medarbetare har om en organisation. Umeå kommuns stora rekryteringsbehov skulle därför 

kunna leda till att deras image försvagas då det enda arbetsmarknaden förknippar med 

organisationen är deras svårigheter att just rekrytera. Det här blir en motsatt effekt för 

organisation X då de har många som söker sig till dem vilket kan göra dem ännu mer 

attraktiva i arbetssökandes ögon. Backhaus och Tikoo (2004) diskuterar att begreppet 

arbetsgivarvarumärke blev uppmärksammat i liknande förutsättningar som Umeå kommun 

har, det vill säga då det fanns en arbetsmarknad med ett stort rekryteringsbehov. Svaren från 

organisation X tyder dock på att det även kan vara fördelaktigt att arbeta med 

arbetsgivarvarumärket för att lyckas locka de allra bästa i en viss bransch.   
 

Som tidigare nämnts är karaktären på de olika organisationernas arbeten olika vilket också 

kan ha en viss verkan på deras strategiarbete. Intervjupersonerna från organisation X uppgav 

att de inte har så mycket tid att lägga på internt strategiarbete, iallafall inte så mycket som de 

önskade. Tidsbristen uppgav dem berodde på att de arbetade med konsultverksamhet och kan 

möjligtvis vara en förklaring till varför de i dagsläget inte har någon strategi nedskrivet 

gällande hur de ska jobba med arbetsgivarvarumärket. En av intervjupersonerna uttryckte sig 

så här:  
 

Vi är ju konsulter. Vi ska liksom debitera tid, helst 70 procent, det gör vi inte riktigt. Vi har 

egentligen inte så mycket tid att jobba med vår egen utveckling och så är det ju för alla som 
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jobbar med konsultföretag. Vissa företag som har mer produktion, de kan ju sitta och ta 

dagar för att jobba med sådana aktiviteter, jobba med sina egna processer på ett sätt. 

      

     - Intervjuperson 4 

 

Vad intervjupersonen menar är att eftersom de jobbar på konsultbasis måste alltid prioritet 

ligga på kunden och deras externa projekt istället för intern utveckling. Förutom att arbetets 

karaktär spelar roll, skulle även detta kunna vara en konsekvens av organisationens storlek. 

Det är tänkbart att om de varit en större konsultinriktad organisation haft andra resurser att 

lägga på det interna strategiarbetet. På Umeå kommun jobbar de inte på konsultbasis på 

samma sätt som organisation X och präglas därför inte av den ekonomiska förlusten om de 

arbetar med det interna. Där handlade snarare problemen gällande strategiarbetet om 

organisationens storlek. De menade att på grund av den stora och komplexa organisationen 

kunde vara svårt att få strategier att genomsyra alla led. En av intervjupersonerna uppgav 

också att strategiarbetet gällande arbetsgivarvarumärket ”ägdes” av kommunikationsenheten 

på kommunen. Enligt Parment och Dyhre (2013) ska arbetet med arbetsgivarvarumärket vara 

ett samarbete mellan HR-avdelningen, marknadsavdelningen och 

kommunikationsavdelningen för att fungera optimalt. Edwards (2009) menar att det är vanligt 

att just på grund av att det heter arbetsgivarvarumärke och är starkt sammankopplat med 

organisationens övriga varumärke ofta förknippas med något marknadsavdelningen bör sköta 

om. Umeå kommun är som många andra offentliga myndigheter präglade av en mer klassisk 

organisationsstruktur där kommunikationen ofta går vertikalt ned från ledningen. Det här kan 

också göra att det uppstår kommunikationsproblem och missuppfattningar gällande till 

exempel på vems ansvar vissa saker ligger.  
 

På organisation X menade intervjupersonerna att chefen ofta kunde gå runt på kontoret och 

prata med de anställda men också att de anställda kunde gå in på dennes kontor och prata. 

Detta tyder på ett öppet kommunikationsklimat och en platt organisationsstruktur. Denna typ 

av kommunikationsklimat går också mer i led med HR-perspektivet där kommunikationen 

gärna ska kunna ske i alla riktningar (Miller 2012, 51). Ett fritt kommunikationsklimat påstår 

även Edward (2009) ha en positiv effekt för arbetsgivarvarumärket. Denna typ av 

kommunikationsklimat och organisationsstruktur är svårare att uppnå i en stor organisation. I 

en större organisation som kommunen är det tänkbart att det inte skulle fungera om 
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medarbetarna kom och gick till chefen oannonserade då den förmodligen inte skulle få 

någonting gjort då.   
 

Ett annat problem med strategiarbetet menade samtliga intervjupersoner från Umeå kommun 

var att de just nu hade en övergripande strategi för hur hela organisationen skulle jobba med 

sitt arbetsgivarvarumärke men att det hade varit önskvärt att även ha olika strategier för olika 

verksamheter. Detta blir också en skillnad mot för organisation X som jobbar mot en mer 

specifik och riktad arbetsmarknad. Det här visar också på en tydlig skillnad i hur storleken på 

organisationen, strukturen och att arbetets karaktär har betydelse för arbetet med 

arbetsgivarvarumärket och det interna strategiarbetet generellt.  
 

6.2 Tema 2: Medarbetarna som strategi 

En central del, och ett återkommande tema i denna studies empiriska material var vikten av de 

mänskliga tillgångarna. Som tidigare nämnt har arbetsgivarvarumärket inte bara ett externt 

syfte, utan det handlar lika mycket om interna strategier för att behålla den kompetens som 

redan finns inom organisationen. De båda organisationerna var väl medvetna om detta och 

menade att medarbetarna har en stor och betydande roll för arbetsgivarvarumärket. Precis som 

Miller (2012) menar, krävs det att organisationerna värnar om de anställda och ser till att de 

trivs på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna från organisation X uttryckte sig så här:  
 

Men det är ju liksom våra egna medarbetare som är våra bästa ambassadörer om man säger 

så. Om de trivs och gillar jobbet, då berättar ju de det för sina kompisar och bekanta, och då 

sprider ju det sig. Naturligtvis. 

- Intervjuperson 5 
 

Intervjupersonen menade alltså i enlighet med Thorstensson (2006) att medarbetarna kan ses 

som organisationens ambassadörer, då deras uppfattning om organisationen sprider värdefull 

och trovärdig kommunikation till andra. Båda organisationerna menade att medarbetarna var 

värdefulla tillgångar i arbetet med deras arbetsgivarvarumärken, men de använder olika 

strategier för att arbeta med de befintliga anställda. 
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6.2.1 Det interna arbetet  

För att skapa så stor lojalitet som möjligt hos medarbetarna är en strategi att jobba med 

organisationens kultur, något som de båda organisationerna aktivt gör, men på lite olika sätt. 

En intervjuperson från organisation X menade att de, genom att anordna roliga aktiviteter och 

resor utanför jobbet, kom varandra närmare i organisationen och därmed skapade en mer 

gemensam och stark organisationskultur. Detta menade intervjupersonen är en stor 

bidragande faktor för den kultur som råder på arbetsplatsen. Intervjupersonerna från 

organisation X beskriver alla kulturen som mjuk, där det heller inte finns några hierarkier 

inom organisationen. De har däremot under en tid försökt ändra lite på kulturen, då de anser 

att de i deras bransch inte endast kan ha en snäll och rolig kultur utan att det krävs att 

medarbetare vågar kritisera och ifrågasätta varandra. Detta skulle kunna ses som en strategi, 

då de genom att våga säga vad de tycker till varandra, visar på att de är en organisation av hög 

kvalité och som eftersträvar perfektion i allt de gör. I sin tur skulle detta kunna vara ett 

medvetet val för att stärka organisationens image och därmed kunna locka den absolut bästa 

kompetensen på marknaden. Dock är det viktigt att tänka på att detta också skulle kunna vara 

ett så kallat normsvar. Det är tänkbart att det här är viktiga attribut för organisationens image 

och att de därför också väljer att lyfta och framhäva dem just så. Detta kan i sin tur också 

betraktas som en strategi för att stärka imagen av organisationen.  
 

Umeå kommun har, enligt intervjupersonerna, gjort ett gediget arbete för att stärka 

organisationskulturen, men de har jobbat mer med att försöka skapa en kommunövergripande 

värdegrund som ska hjälpa det interna arbetet med arbetsgivarvarumärket. En intervjuperson 

menade att en viktig intern strategi för att stärka både organisationskulturen och 

arbetsgivarvarumärket är genom att använda deras värdegrund. Enligt Schein (2010) kan 

värdeorden vara ett sätt för medarbetarna att identifiera sig med själva organisationen. 

Återigen spelar Umeå kommuns storlek roll i deras arbete med arbetsgivarvarumärket. 

Organisation X har inte en lika tydlig strategi för hur de ska jobba med sin värdegrund, men 

det kan tänkas att det fungerar eftersom de är en så pass liten organisation. För Umeå 

kommun blir det däremot nödvändigt att lägga mycket resurser på värdegrundsfrågor för att 

det kan vara svårt att få över 11 000 medarbetare att annars känna någon form av gemenskap. 

På en liten organisation, likt organisation X, är det dessutom möjligt att det blir lättare att hitta 

en gemensam identitet. Bakka (2011) menar att de grundläggande antagandena är de som 

utgör grunden i organisationskulturen och består av självklara uppfattningar som tas för 
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givet i organisationen. På grund av Umeå kommuns storlek kan det därför vara svårare för 

dem att hitta denna gemensamma identitet och de självklara uppfattningarna.  
 

Organisationskulturen på Umeå kommun är svår att sätta fingret på, menar alla 

intervjupersoner, då kulturen kan skilja sig mellan olika verksamheter och enheter. En 

intervjuperson på Umeå kommun beskrev organisationskulturen på dennes avdelning så här: 
 

Det är ett varmt klimat. Nu tänker jag på den här våningen. Vår chef sprider sådan värme 

omkring sig. För en vecka sedan låg det en chokladask på varje bord, med ett litet 

meddelande.      

     - Intervjuperson 3 

 

När intervjupersonen uttryckte sig så här skulle det kunna antyda att de har en stark och 

gemensam kultur på dennes avdelning. Detta var också något intervjupersonen menade att de 

på avdelningen jobbade mycket med. Dock är det viktigt att poängtera att alla 

verksamhetsområden nödvändigtvis inte behöver ha denna typ av kultur. Det är också av 

denna anledning det blir svårare för Umeå kommun att skapa en gemensam och övergripande 

organisationskultur och identitet. Storleken kan alltså spela roll för hur enkelt eller svårt det 

är.  
 

Trots att de båda organisationerna aktivt jobbar med deras organisationskultur menar 

intervjupersoner från båda håll att det inte är helt enkelt. En person från organisation X 

menade att det känns bra när de väl sätter sig ner och diskuterar kulturfrågor, men att det kan 

vara svårt att implementera det i praktiken. Intervjupersoner från Umeå kommun menade 

också på svårigheter att implementera värdegrunden och kulturarbetet, mycket på grund av att 

kommunen är en stor organisation. Vad detta kan bero på ligger mycket i avsaknaden av 

resurser. Trots att den interna kommunikationen och medarbetarnas trivsel är av största vikt 

när det kommer till att kommunicera ut ett arbetsgivarvarumärke, är detta något som de båda 

organisationerna själv anser de skulle behöva lägga mer tid på. Intervjupersoner på 

organisation X menar att de inte har någon möjlighet att lägga mer tid på interna strategier, då 

det interna arbetet inte får gå ut över deras externa kundprojekt. Detta antyder att för 

organisation X spelar alltså arbetets karaktär roll för vilka möjligheter de har att arbeta med 

organisationskulturen. I Umeå kommuns fall ligger problemet snarare återigen i 
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organisationens storlek – att det är svårt att nå ut med kulturarbetet och de interna 

värdegrundsskapande strategierna till alla medarbetare. 
 

En anledning till varför det kan vara svårt att sprida kulturarbetet till alla kan ligga i valet av 

kommunikationskanaler. Miller (2012, 51) pekar på att vilken kanal som är bäst är beroende 

på situationen. De kanaler som Umeå kommun använder när de ska kommunicera internt är, 

förutom arbetsplatsträffar, mail, telefon, skype, intranät och en digital projektarbetsplats. De 

ser intranätet och mailen som primära kommunikationskanaler, något som skulle kunna ses 

som en formell typ av kommunikation. Båda dessa kommunikationskanaler är skriftliga vilket 

enligt Miller (2012, 51) går i led med det klassiska perspektivets syn på kommunikation. En 

intervjuperson från Umeå kommun upplevde att kommunikationen via skype skulle kunna 

vara den bästa kanalen, då personen upplevde att det gick snabbast att få kontakt på så sätt. 

Däremot uppstod ofta kommunikationsproblem vid användning av kanalen, då det bland 

annat inte var så många som var uppkopplade. 
 

Organisation X använder också mail som främsta kanal när de ska kommunicera internt, men 

det händer också att de har informella chattgrupper på Facebook, något de tycker fungerar 

bra. Kommunikation på Facebook kan ses som en personlig kommunikationskanal och 

kommunikationen kan enligt intervjupersonerna både vara av informell och formell karaktär.  

 

På Facebook tipsar vi varandra internt, så det kan liksom vara ganska privat men också 

fortbildande och ibland bara galna grejer. 

- Intervjuperson 2 
 

Intervjupersonen menar alltså att de använder Facebook till både privata och formella syften. 

Även om deras primära kommunikationskanal är mail har de med tanke på deras 

organisationsstorlek möjlighet till ett friare och mer muntligt kommunikationsklimat där 

kommunikationen lättare kan ske på olika sätt. En chattgrupp på Facebook för hela Umeå 

kommun hade förmodligen inte fungerat lika fördelaktigt. Däremot skulle de olika 

verksamheterna kunna skapa egna chattgrupper vilket troligtvis skulle kunna fungera på 

samma sätt som för organisation X, men detta var inget någon av intervjupersonerna nämnde 

att de gjorde i dagsläget.  
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6.2.2 Det externa arbetet 

Medarbetarna har även en betydande roll i en organisations externa kommunikation. Som 

tidigare nämnt kan medarbetare ses som värdefulla ambassadörer och på så sätt stärka 

arbetsgivarvarumärket. Umeå kommuns enhet vård och omsorg som har ett stort 

rekryteringsbehov har som extern strategi att skicka ut åtta stycken ambassadörer till olika 

mässor, för att marknadsföra sina yrken. En intervjuperson från Umeå kommun menade att 

detta var en lyckad strategi och sa så här: 
 

De tycker det här är jätteroligt och det bara glittrar i ögonen när de får berätta om sina jobb, 

så det är verkligen något att utveckla vidare. 

      

     - Intervjuperson 3 

 

Intervjupersonen hade positiva erfarenheter av denna satsning på ambassadörer och svaret 

antyder också att ambassadörerna själva, enligt intervjupersonens utsago, tycker det är en 

givande arbetsuppgift. Det här skulle kunna ses som en typ av word of mouth. Word of mouth 

är egentligen en kommunikationskanal som är svår för arbetsgivaren att kontrollera (Lievens 

& Slaughter 2016). Detta skulle dock kunna ses som en mer, från arbetsgivarens perspektiv, 

kontrollerad form av word of mouth. Eftersom ambassadörerna själva jobbar med yrket de är 

ambassadörer för sprider det förmodligen en trovärdighet över vad de säger. Här har troligtvis 

Umeå kommun gjort ett strategiskt urval av ambassadörerna eftersom en viktig faktor för att 

de ska sprida positiv kommunikation om Umeå kommun är att de faktiskt brinner för sina 

yrken och uppskattar Umeå kommun som arbetsgivare.  
 

Organisation X hade inga uttalade strategier gällande medarbetarna som extern strategi, då de 

ansåg att deras befintliga rykte och vetskapen om att deras anställda trivdes så pass bra på 

organisationen, skulle leda till att de anställda automatiskt pratade gott om arbetsplatsen. 

Trots att organisation X inte står inför samma akuta rekryteringsproblem som Umeå kommun, 

har de däremot som extern strategi att besöka olika branscharrangemang för att visa upp sig 

som organisation. En intervjuperson menar att genom att låta medarbetare delta och nätverka i 

dessa sammanhang syns organisationen. Detta kan i sin tur stärka bilden av att det är en 

trevlig arbetsplats och att du som anställd får möjlighet att närvara på dessa intressanta 

arrangemang. Eftersom organisation X arbetar som konsulter är de också beroende av att få 
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kunder att köpa deras tjänster. Att befinna sig på olika arrangemang kan därför, förutom att 

visa upp sig som arbetsgivare, också vara en strategi för att stärka organisationens varumärke. 

I externa sammanhang går också ofta arbetsgivarvarumärket och organisationens varumärke 

hand i hand och behöver inte vara något som åtskiljs i kommunikationen (Backhaus & Tikoo 

2004). Genom att vara på olika arrangemang kan de alltså stärka både varumärket och 

arbetsgivarvarumärket samtidigt.  
 

Vad gäller sociala medier har de olika organisationerna olika strategier. Organisation X 

använder sig bland annat av Instagram för att visa upp medarbetarna och det roliga de gör på 

organisationen, vilket kan tyda på att de vill skapa en så positiv och personlig bild som 

möjligt av arbetsplatsen och därmed också stärka imagen för organisationen. Deras strategi är 

att använda både Instagram och Facebook för att kommunicera med potentiella 

arbetssökande, och använder deras webbsida mer som ett skyltfönster för deras kunder. Umeå 

kommun använder också Facebook som en extern kommunikationskanal, i större utsträckning 

än organisation X, där de informerar om olika aktiviteter och även om lediga jobb inom 

kommunen. Som ett externt strategiarbete har Umeå kommun dessutom skapat en hashtag 

som heter #Teamumeåkommun som de ska använda både på sociala medier, ute på mässor 

och i platsannonser. Just i platsannonserna har organisationen satsat mycket på att använda 

medarbetarna som en strategi då de i platsannonserna visar upp bilder på medarbetare från 

olika verksamhetsområden i kommunen. Detta för att dels visa på hur många olika 

arbetsmöjligheter det finns inom organisationen, och dels för att genom bilderna visa på ett 

mer personligt, öppet och trivsamt Umeå kommun.   
 

Båda organisationerna ansåg att deras interna kommunikationsstrategier hjälpte dem i deras 

externa kommunikation, och här menade dem att medarbetarna spelade en viktig roll. Detta 

kan tydligt kopplas ihop med teorin kring word of mouth, då medarbetarna på de olika 

organisationerna alltså kan ses som en egen rekryteringskälla. En intervjuperson från 

organisation X sa så här: 
 

Våra befintliga anställda är superviktiga! Det är det absolut viktigaste. Det är som om man 

ska välja skola eller vad som helst, man kollar ju med någon som går där hur det liksom är, 

det tror jag.      

     - Intervjuperson 4 
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Precis som Thorstensson (2006) menar har det personliga nätverket som informationskälla 

blivit allt viktigare och intervjupersonen pekar också på att medarbetarna spelar en viktig roll 

i den externa kommunikationen om organisationen. Det blir här nödvändigt att återigen lyfta 

organisationernas storlek som en faktor. Organisation X har med tanke på deras storlek lättare 

att kontrollera att alla faktiskt trivs på arbetsplatsen och kan därmed i större utsträckning lita 

på att medarbetarna sprider positiva bilder. För Umeå kommun blir detta svårare, men om de 

genom deras interna strategier lyckas skapa en gemensam organisationskultur har de en 

enorm extern kommunikationskanal i sina medarbetare. En kommunikationskanal 

organisation X inte kan uppnå med sin nuvarande storlek.  
 

6.3 Tema 3. Varsam eller vågad 

En organisations profil handlar om hur organisationen vill uppfattas och kan användas i den 

externa kommunikationen för att kommunicera den bild organisationen önskar att ha (Heide, 

Johansson, Simonsson 2012, 208). Bilden av vad som bör lyftas i den externa 

kommunikationen från Umeå kommun är gemensam mellan alla intervjupersoner och samma 

gäller för organisation X och vad de anser att de bör kommunicera externt. Hur organisationer 

väljer att positionera och differentiera sig på marknaden är som tidigare nämnt en viktig 

grundpelare i ett arbetsgivarvarumärke, men det är dock skillnad organisationerna emellan 

gällande vad de tycker är viktigt att trycka på i den externa kommunikationen. 

Intervjupersonerna från Umeå kommun tycker att det allra viktigaste är att kommunikationen 

är sann och något de kan stå för. En av intervjupersonerna menade att det var bättre att de 

undvek stora ord och istället var ärliga för att det annars kunde bli fel om det visade sig att 

kommunikationen inte stämde överens med hur de anställda uppfattade det. Detta skulle 

kunna ses som en effekt av att de faktiskt är en kommunal myndighet och därmed styrd på ett 

helt annat sätt än en privat verksamhet. Att de dessutom går under offentlighetsprincipen som 

ställer höga krav på att vara transparent, skulle också kunna bidra till en mer försiktig 

kommunikation. Så här uttryckte sig intervjupersonen från kommunen om det:  
 

Vi kan bara kommunicera med det som vi kan stå för. Det löns ju inte att vi säger att vi är 

världens bästa arbetsgivare om det krackelerar. Det är bättre att vi inte är så stora i orden 

men ärliga, tror jag. Att vi ska bre på allt för mycket och så visar det sig att det inte håller. 
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     - Intervjuperson 3 

 

Intervjupersonen menar alltså att det är viktigt att kommunikationen ska vara något de kan stå 

för. Edwards (2009) menar också att det är viktigt inte överdriva för mycket i sin 

kommunikation om arbetsgivarvarumärket eftersom detta kan leda till att nyanställda tar med 

sig förväntningar till organisationen som inte följs. En av intervjupersonerna menade att det 

viktiga var att kommunikationen var så sann som möjlig. Detta pekar också på ett dilemma i 

att kommunicera “sanning” då det förmodligen alltid kommer finnas någon som inte håller 

med om denna sanning, hur “sann” den än är. En av intervjupersonerna på Umeå kommun 

uttryckte också att de skulle vilja positionera sig som den bästa kommunala arbetsgivaren och 

att de ville arbeta för att ta den positionen. Samtidigt är detta inte något de kommunicerar ut 

idag vilket kan vara en konsekvens av att de inte vill kommunicera något de eventuellt inte 

kan leva upp till.  
 

På organisation X har de på senaste tiden jobbat mycket med att försöka förändra sin 

positionering och önskar därmed att få en något annorlunda image. Från att ha blivit 

uppfattade som en familjär organisation vill de nu ses som mer professionella och seriösa. För 

att göra det menade också en av intervjupersonerna att de på organisation X måste våga 

“skryta” lite mer, kanske framförallt gällande vad de presterar rent arbetsmässigt. Detta för att 

på så sätt kunna ta mer plats på den nationella arbetsmarknaden. Intervjupersonen uttryckte 

sig på följande vis: 
 

Det är som förknippat med något negativt att skryta. Men samtidigt så är det ju, särskilt när 

man tänker på arbetsgivarvarumärket, så vi måste jobba. 

- Intervjuperson 6 

 

Intervjupersonen menade att trots att det kan låta negativt att skryta är det så de behöver jobba 

för att stärka deras arbetsgivarvarumärke. Organisation X har alltså en något annan inställning 

än vad Umeå kommun har. Umeå kommun har en mer försiktig inställning till hur stora ord 

de vågar använda i den externa kommunikationen medan organisation X snarare menar att de 

måste våga använda stora ord. Det kan ses som en ganska vågad strategi av organisation X för 

precis som Edwards (2009) menar är det viktigt att kommunikationen om arbetsgivaren ger en 

sanningsenlig bild. Om organisation X däremot lyckas kommunicera ut en bild som går i 
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enhet med deras organisationsidentitet kan det ha mycket positiva effekter för deras image. 

Dock är det återigen nödvändigt att lyfta det faktum att organisation X är en förhållandevis 

liten organisation i jämförelse med Umeå kommun och återigen har de därför lättare att 

kontrollera och vara medvetna om att det som de kommunicerar faktiskt är något 

medarbetarna håller med om. Umeå kommun har genomfört undersökningar som till exempel 

fokusgrupper för att se vad de anställda har för attityder om arbetsplatsen. Trots det menade 

intervjupersonerna att det var ett problem att nå samtliga anställda men även att det också är 

svårt att få över 11 000 personer på en arbetsplats att trivas och älska sitt jobb. Därför kan 

också deras lite mer försiktiga strategi vara lämplig för deras organisation även om den gör att 

de kanske inte står ut lika mycket med sitt arbetsgivarvarumärke.  
 

En annan skillnad i den externa kommunikationen handlade om vilka attribut de ville 

kommunicera. På Umeå kommun tyckte de allra flesta intervjupersonerna att det var viktigt 

att de i den externa kommunikationen lyfte att genom att jobba på kommunen bidrog man till 

landets välfärd och gjorde rätt för sig. En del av arbetet med arbetsgivarvarumärket handlar 

också om att kommunicera materiella eller immateriella belöningar som en organisation 

erbjuder (Edwards 2009). Detta skulle kunna vara ett exempel på en sådan immateriell 

belöning då en person, genom att jobba på kommunen, blir en bättre människa. 

Intervjupersonerna på organisation X tyckte att det var viktigt att lyfta att de var en kreativ 

arbetsplats med hög kompetens. Deras immateriella belöning skulle därför kunna vara att 

genom att börja arbeta på organisation X kan medarbetaren bli ännu bättre i sin kompetens.   
 

Enligt Bang (1999, 114) kan en organisation genom sin kommunikation pränta in ett kulturellt 

budskap vilket kan leda till en starkare organisationskultur. Detta skulle kunna gå att applicera 

på Umeå kommun då de i deras externa kommunikation någonstans talar om för allmänheten 

att det är bra att jobba med välfärd och på sätt får ju även de som redan jobbar där den 

uppfattningen, men lockar även sökande som delar den värderingen. Med organisation X blir 

det något annorlunda eftersom de inte försöker “pränta in” sina attribut på samma sätt som 

Umeå kommun. Dock skulle deras attribut kunna leda till att den som söker inser att den 

behöver vara kreativ och kompetent för att ens kunna söka jobb där från början och på så sätt 

skulle det kunna resultera i mer ansökningar som direkt är “rätt”. Organisation X uppgav 

däremot i sina intervjuer att de fortfarande har svårigheter att hitta just den rätta personen för 

tjänsten trots att många söker. Detta skulle kunna antyda att organisation X snarare tenderar 

att, vad Bang (1999,114) skulle kalla, selektivt rekryterar. Detta innebär att vikt läggs vid 
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att de sökande delar organisationens värderingar och från start ska passa in i kulturen. Detta 

skulle också kunna vara en av anledningarna till att de upplever att det är svårt att hitta just 

rätt.  
 

Ett arbetsgivarvarumärke blir som allra starkast när identiteten, profilen och imagen 

överlappar varandra (Dyhre & Parment 2013, 103). Eftersom organisation X lättare kan 

kontrollera att dessa faktorer faktiskt går ihop har de också från start möjligtvis något bättre 

förutsättningar att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, iallafall att bygga ett som sticker ut 

ur mängden. Samtidigt diskuterar Backhaus och Tikoo (2004) att mycket av arbetet med 

arbetsgivarvarumärket handlar om att marknadsföra arbetsgivarvarumärket internt och detta är 

något som Umeå kommun i större utsträckning jobbar med. De jobbar i alla fall efter mer 

tydliga riktlinjer i hur det interna arbetet ska se ut och dessa riktlinjer bygger en viktig grund 

som kan hjälpa dem att ändå få ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

 

7 Slutdiskussion 

Att Sveriges kommuner och landsting står inför kommande rekryteringsbehov hade redan 

konstaterats innan denna studie genomfördes vilket intervjupersonerna också bekräftade. För 

Umeå kommun handlar det just nu mycket om att lyckas fylla platser men samtidigt menade 

de att de vill vara förstahandsvalet som arbetsgivare. Eftersom att de är en offentlig 

verksamhet måste de tillsätta vissa platser vilket också gör det svårare för dem att vara kräsna 

i vilka de rekryterar. Organisation X däremot har som sagt många som söker till dem och kan 

därför sätta helt andra krav på sina rekryteringar. Det här är en av de olika skillnaderna som 

också gör att de har olika förutsättningar redan från start. I situationen som Umeå kommun 

befinner sig i är det helt rätt att lägga mycket resurser på arbetsgivarvarumärket. Men 

analysen av organisation X visar att arbetet med arbetsgivarvarumärket inte bara behöver vara 

en strategi att tillämpa vid stora rekryteringsbehov. Ur det perspektivet blir det ännu viktigare 

för Umeå kommun att aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att hela tiden kunna 

attrahera arbetskraft. Eftersom läget för dem är mer akut blir det dock svårare att arbeta 

kvalitativt med varumärket, något som kanske är nödvändigt för att lyckas konkurrera med 

dem som har den möjligheten. Det skulle kunna ses som en konflikt som uppstår då deras 

skyldighet som offentlig verksamhet gör att det blir svårare för dem att arbeta för att bli ett 
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förstahandsval som arbetsgivare. Så länge det finns ett stort rekryteringsbehov är det därför 

också tänkbart att detta förblir en stor utmaning för Umeå kommun.   

Attityderna gällande vikten av att arbeta med arbetsgivarvarumärket var liknande mellan 

intervjupersonerna vilket kan vara ett resultat av att det faktiskt har blivit viktigare för 

organisationer att konkurrera om arbetskraft med hjälp av arbetsgivarvarumärket.  

7.1 De interna kommunikationsstrategierna 

Båda organisationerna var väl medvetna om hur viktiga deras anställda var för 

verksamheterna och word of mouth var något som båda organisationerna ansåg en viktig del i 

kommunikationen om arbetsgivarvarumärket. För att word of mouth ska fungera som en 

effektiv kommunikationskanal krävs det att medarbetarna faktiskt trivs på arbetsplatsen. Båda 

organisationerna jobbade också aktivt med att förstärka sina kulturer för att se till att de 

anställda trivdes bra. Dock visar analysen att de tillämpar något olika strategier för att stärka 

organisationskulturerna.  

 

Umeå kommun jobbar som sagt kontinuerligt med att försöka implementera deras värdegrund 

hos medarbetarna. Denna strategi kan på ett sätt anses nödvändig för dem och passar sig 

särskilt bra just eftersom att de är en offentlig verksamhet. Organisation X jobbar förvisso 

dels med att implementera sina värdeord, men inte i samma utsträckning som Umeå kommun. 

Deras strategi för att stärka kulturen är att bjuda med de anställda på resor, gå på after works 

och genom andra aktiviteter skapa en gemenskap. Här spelar återigen skillnaderna 

organisationerna emellan en roll för vilka strategier de tillämpar. Umeå kommun har som 

offentlig verksamhet inte möjlighet att till exempel bjuda med alla anställda på resor eftersom 

de drivs av skattemedel. Samtidigt är det tänkbart att just dessa resor är attribut som kan göra 

en arbetsgivare attraktiv både för de som är anställda men också de som vill jobba där. Då 

kommunen är en hierarkisk organisation där kommunikationen ofta är av mer formellt slag 

faller det sig också förmodligen mer naturligt att arbeta efter en mer strukturerad strategi som 

enkelt går att utföra och utvärdera bland ett stort antal medarbetare. Organisation X menade 

att på grund av deras arbetskaraktär som konsulter inte hade så mycket möjlighet att jobba 

med det interna på arbetstid. Det är därför också möjligt att många av de aktiviteter de gör för 

att stärka kulturen sker på fritiden. Analysen tyder också på att deras organisation är mer platt 

vilket kan också kan vara en faktor för att deras interna strategiarbete inte är strukturerat på 

samma sätt.  
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Båda organisationerna uppgav däremot att de vill arbeta mer med organisationskulturerna 

vilket visar att intervjupersonerna har en vilja och en förståelse för hur viktig kulturen är för 

att stärka ett arbetsgivarvarumärke. Eftersom de visar på en medvetenhet i att vårda de 

mänskliga tillgångarna skapar de goda förutsättningar för word of mouth. För att återkoppla 

till Backhaus och Tikoos modell kan word of mouth fungera som en källa för att stärka 

associationerna till arbetsgivaren och därmed skapa en starkare image och på så sätt öka 

attraktiviteten till organisationen. De som blir anställda tar sedan med sig den här goda bilden 

av organisationen in på arbetsplatsen och kan på så sätt bidra till att stärka både identiteten 

och kulturen. Som analysen visar så är word of mouth förmodligen en mer fördelaktig 

kommunikationskanal för organisation X eftersom de är en mindre organisation och oddsen 

för att fler på organisationen talar gott om dem blir därför större förutsatt att de fortsätter att 

jobba för en god kultur. För Umeå kommun blir det som sagt svårare att få alla att tala gott 

om dem men ett långsiktigt arbete med sitt arbetsgivarvarumärke skulle kunna leda till en 

positiv effekt för kommunikationskanalen.  

 

7.2 De externa kommunikationsstrategierna 

Som analysen visar skiljer sig de externa kommunikationsstrategierna något åt mellan 

organisationerna. Organisation X ville våga mer i sin externa kommunikation och lyfta fram 

deras riktigt bra sidor. Umeå kommun var snarare åt det mer försiktiga hållet i deras externa 

kommunikation eftersom de inte ville kommunicera något som inte stämmer överens med hur 

det faktiskt är. Just eftersom organisation X uttryckte att de ville förändra sin image kan en 

mer vågad strategi vara ett sätt att göra detta på. Om de lyckas med strategin skulle de kunna 

bli attraktivare som arbetsgivare. Men precis som att det kan vara en lyckad strategi kan det 

också vara en misslyckad sådan. Om de inte kan leva upp till det som de säger i sin 

kommunikation finns en risk att imagen istället försvagas. Som analysen visar så är det dock 

lättare för dem att kontrollera att deras kommunikation stämmer överens med hur 

organisationen upplevs av de som faktiskt jobbar där. Umeå kommun kan också kontrollera 

vad de anställda tycker om arbetsplatsen och har som sagt använt fokusgrupper i detta 

ändamål. Men de kommer troligtvis med tanke på storleken aldrig kunna veta exakt vad alla i 

organisationen har för åsikter. Detta gör också att det är svårare för dem att kontrollera sin 

image.  
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Vad gäller externa kommunikationskanaler använder organisationerna ungefär samma. Vad 

som dock skiljer dem åt handlar snarare om vad de uttrycker och hur de väljer att uttrycka sig. 

På grund av storleken kan inte Umeå kommun vara lika personliga i sin externa 

kommunikation som organisation X. Umeå kommun har även flera olika verksamheter med 

olika yrkeskategorier vilket gör att deras externa kommunikation blir mer komplicerad. 

Samtidigt som de ska kommunicera ut att de är en och samma arbetsgivare ska de också 

kommunicera med olika målgrupper. I dagsläget handlar deras externa 

kommunikationsstrategier mer om att lyfta Umeå kommun som en enhet, till exempel genom 

hashtagen #Teamumeåkommun, vilket också kan fungera på ett bra sätt. Men 

intervjupersonerna uttryckte också att de skulle behöva mer specifika strategier för att 

kommunicera med olika yrkesgrupper. Mer specifika strategier skulle förmodligen också göra 

att de lättare kunde nå specifika målgrupper. Organisation X befinner sig i 

kommunikationsbranschen och därför blir det också enklare för dem att specifikt rikta sin 

kommunikation på ett sätt som de vet fungerar mot det segmentet. I dagens medielandskap 

blir det svårare att nå fram och det ställs därför högre krav på kommunikationen. Riskerna 

med för bred kommunikation är att den inte träffar någon och en konsekvens av 

kommunikation som inte når fram skulle i Umeå kommuns fall kunna leda till ännu större 

rekryteringsproblem. 

 

Avslutningsvis går det att konstatera att det både finns skillnader och likheter i 

organisationernas arbeten med sina arbetsgivarvarumärken. Analysen visar att de tre 

skillnaderna rörande organisationsform, storlek och arbetetskaraktär som nämndes i 

inledningen av denna studie också har stor betydelse för hur de respektive organisationerna 

arbetar med sina kommunikativa strategier gällande arbetsgivarvarumärket.  

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

För att få ett större vetenskapligt perspektiv på denna studie hade det varit intressant att 

studera vad som gör ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke. Något som därför varit extra 

intressant hade varit att granska hur en organisation med ett erkänt framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke jobbar, kanske framförallt ett globalt sådant som till exempel Google 

eller IKEA. Enligt de teorier som finns gällande arbetsgivarvarumärket finns det ju vissa 
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faktorer för att stärka arbetsgivarvarumärket men hur väl stämmer dessa överens med 

verkligheten? Kanske går det att upptäcka andra faktorer som också är viktiga i arbetet. 

Vidare hade också en möjlig infallsvinkel varit att se hur stor roll kommunikationen spelar in 

i arbetet med arbetsgivarvarumärket.  
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  

Tema 1. Bakgrund - Generellt och övergripande om arbetsgivarvarumärket  
 

Vad har du för roll i organisationen?  
 

Hur skulle du beskriva ett arbetsgivarvarumärke? 

 

Hur skulle du definiera en attraktiv arbetsgivare?  
 

Arbetar ni med några särskilda strategier för att stärka ert arbetsgivarvarumärke? 

• Om nej, varför inte? 

• Om ja, Varför gör ni det?  
 

Anser du att det är viktigt att tänka på arbetsgivarvarumärket? 

• Varför? 
 

Vad tycker du är viktigt att tänka på i arbetet med arbetsgivarvarumärke?  
 

Hur upplever du att arbetet med arbetsgivarvarumärket fungerar? 

• Varför tycker du så?  
 

Tema 2. Internt  

Vilka kommunikationsstrategier arbetar ni med internt för att stärka ert 

arbetsgivarvarumärke? (Använder ni tillexempel ert intranät för att stärka 

arbetsgivarvarumräket mot de befintliga anställda? Eller öppen dialog, kurser)  

• Hur upplever du att det här fungerar? 
 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen på organisationen?  
 

Jobbar ni aktivt med er organisationskultur? 

• Hur då? 
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Vad har ni för kärnvärden? 

• Är dessa något ni kommunicerar internt eller externt eller båda? 
 

Hur tror du att arbetsplatsen uppfattas av anställda idag?  
 

Hjälper era interna kommunikationsstrategier er i er externa kommunikation?  

• Vad tror du att det beror på?  
 

Tema 3. Externt   
 

Vilka kommunikationsstrategier arbetar ni med externt för att stärka ert 

arbetsgivarvarumärke?  
 

Varför använder ni just dem?  
 

Vilka attribut vill ni kommunicera ut till arbetsmarknaden? 

 

Hur upplever du att ni uppfattas som arbetsgivare?  

• Varför tror du att det är så?  
 

Avslutning 

Hur upplever du att arbetsmarknaden ni rekryterar från ser ut idag?  
 

Upplever du att det är enkelt eller svårt att hitta/anställa kompetent personal?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


