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Sammanfattning 

Titel  Employer branding – ett modernt begrepp i offentlig verksamhet 

Kurs 4FE10E, Examensarbete i management för Civilekonomprogrammet 30hp 

Författare Ida Axelsson och Jens Borgqvist 

Handledare Annika Schilling 

Examinator Daniel Ericsson  

Nyckelord employer branding, employee value proposition, offentlig verksamhet, 

kommun, new public management  

Bakgrund Sedan efterkrigstiden har det skett en ökning av moderna 

organisationsidéer. En av dessa idéer är employer branding som utgör 

varumärket för företaget som arbetsgivare och som syftar till att locka 

till sig och behålla rätt personal. Offentlig verksamhet har börjat arbeta 

med detta begrepp som en följd av new public management men 

studier på detta område saknas. 

Syfte  Syftet med studien är att skapa förståelse för de svårigheter som finns i 

att utforma ett employer brand i en offentlig verksamhet som 

karaktäriseras av new public management-idéer. Vi vill bidra till den 

företagsekonomiska diskussionen om employer branding genom att 

bidra med ett kritiskt förhållningssätt till begreppet inom offentlig 

verksamhet.     

Metod  Studien är hermeneutisk med en abduktiv ansats. Fallstudier har 

använts för att samla in det empiriska materialet. 18 semistrukturerade 

intervjuer har utförts med personer på Växjö kommun. En observation 

har även genomförts. 

Slutsats I studien framkom det tre delar som skapar svårigheter för den 

offentlig verksamhet i employer branding-arbetet. Dessa är de vitt 

skilda yrkeskategorierna i verksamheten, den decentraliserade 

organisationen samt kompetensbristen kring employer branding i 

offentlig verksamhet.     
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Abstract 
Title    Employer branding, a modern management fad in the public sector 

Course    4FE10E, Degree of master thesis, management. 30 credits. 

Authors Ida Axelsson and Jens Borgqvist  

Tutor  Annika Schilling 

Examiner Daniel Ericsson  

Keywords employer branding, employee value proposition, public sector, 

municipality, new public management 

Introduction Since post war era there has been an increase of modern organisational 

ideas. One of them is employer branding which is the characteristics of 

the company as an employer which purpose is to attract and retain the 

right employees. The public sector has now embarked the concept as a 

consequence of the new public management era. Field studies in this 

are absent. 

Purpose  The purpose of this thesis is to increase the understanding about the 

difficulties of design an employer brand in the public sector which is 

characterized by new public management. The aim is to give a 

contribution to the discussion of employer branding, in the field of 

business administration, with a critical perspective towards the concept 

in the public sector. 

Method  The study is hermeneutic with an abductive approach. We used a case 

study to collect the empirical material. 18 semi-structured interviews 

have been conducted within the municipality of Växjö. One 

observation did also take place. 

Conclusion In our study, we found, three parts in the public sector that makes it 

complicated to formulate an employer brand. They are: the large 

organisation with many different professions, the decentralization and 

the lack of knowledge about employer branding in the public sector.      
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Definitioner 

Nedan presenteras valda definitioner av de mest förekommande begreppen i arbetet.  

Employer branding (EB) 

“giving an identity, image, and distinctiveness to the organization as an employer in 

order to attract its prospective employees and to motivate, engage, and retain its 

current employees” (Srivastava & Bhatnagar, 2010:27)  

Employee value proposition (EVP)  

”the unique and differentiating promise a business makes to its employees and 

potential canditates” (Rosethorn, 2009:20)  

New public management (NPM) 

”[…] ett kluster av idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens 

metoder att styra sina organisationer” (Almqvist, 2006:25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Moderna organisationsbegrepp 

Enligt Røvik (2008:12) är Just in time, Corporate social responsibility och Total 

quality management exempel på moderna organisationsidéer. Moderna 

organisationsidéer menar Huczynski (1993:443) har ökat radikalt sedan 

efterkrigstiden och han menar att det beror på inflytandet av det kapitalistiska 

samhället där chefer desperat försöker hitta konkurrensfördelar genom att hålla sina 

organisationer uppdaterade. Även Røvik (2008:12) poängterar att mängden moderna 

begrepp har ökat avsevärt, men menar att koncentrationen av dem snarare uppkom på 

1980-talet i samband med det ökade intresset för och publiceringen av 

managementlitteratur. Furusten (1996:108) lyfter fram framväxandet av 

managementlitteratur på 1980-talet. Detta gör han genom att påvisa att publicerandet 

av managementböcker under detta årtionde i Sverige ökat från 75 till 176 böcker. 

Förutom böcker växte det även fram dagstidningar och tidskrifter vilket skapade en 

populärkultur kring organisation och ledarskap hos allmänheten (Furusten, 1996:14; 

Alvarez & Mazza m.fl., 2005 i Røvik, 2008:12). Både Huczynski (1993:443) och 

Røvik (2008:12ff) förklarar att exponeringen av organisationsidéer i stort sett är 

oundviklig där den sistnämnda beskriver att dessa finns på alla geografiska platser 

och sociala sfärer. Den förstnämnda benämner idéerna som modeflugor där konsulter 

agerar ombud och chefer är konsumenter som konstant exponeras för dessa i sitt 

arbete (Huczynski, 1993:443). 

Røvik (2008:14) menar att moderna organisationsbegrepp blev genomträngande då 

exponeringen på 1980-talet ledde till att företagsledare blev alltmer attraherade av att 

införa de senaste organisationsidéerna. Detta för att uppnå goda resultat, men också 

för att trycket från personal och allmänhet ökade i takt med organisationsbegreppens 

spridning. Begreppen tränger därmed idag in i alla typer av organisationer och 

branscher (Røvik, 2008:14). Exempel på det här är att kammarkollegiet – 300 år 

gammal organisation – försöker införa modern resultatorienterad ekonomistyrning 

(Waerness, 1990 i Røvik, 2008:14) och att militära enheter försöker ersätta klassisk 

linjestruktur med modern matrisstruktur (Berntsen, 1999 i Røvik, 2008:14).  

08 Fall	  



9 
 

Røvik (2008:14ff) menar att införandet av nya organisationsbegrepp är komplicerat 

och leder ofta till omfattande reform- eller projektarbeten. Trots svårigheterna finns 

det ändå underliggande påtryckningar att införa begreppen (Røvik 2008:14ff). Enligt 

Morgan samt Murgatroyd (1994) kommer en av dessa påtryckningar från 

konsultexperter som utlovar positiva resultat vid införandet av dessa moderna begrepp. 

Micklethwait och Wooldridge (1997) hävdar att konsultfirmorna tjänar enorma 

summor på föreläsningar, böcker och implementeringar som en följd av uppfinnandet 

av nya organisationsbegrepp. De ställer sig kritiska till vad organisationsbegreppen 

samt implementeringar av dessa kan leda till då det oftast inte finns några bevis för 

vilka fördelar de praktiskt leder till. Begreppen är nya och därmed kritiskt outforskade. 

Den höga frekvensen av införanden av moderna begrepp i organisationerna gör att 

personalen ser dem som tidstjuvar och lär sig att ducka för dem, vilket leder till 

uteblivet resultat. Slutligen jämförs dessa konsultexperter med häxdoktorer som på 

1700-talet utlovade att hålla häxorna borta mot arvode på utfört arbete (Micklethwait 

& Wooldridge, 1997).  

Även om verkningarna är tvetydiga menar Røvik (2008:14f) att koncepten ändå 

vinner kraft genom att de belyser en föreställning om att ”de flesta företag” har något 

form av problem. Detta problem ska i sin tur lösas med det, nya, moderna begreppet. 

Genom att acceptera begreppet – lösningen – och börja utföra reformarbete antar 

beslutsfattarna att det finns ett problem inom företaget, vilket i själva verket inte 

behöver existera. Om företagsledare ändå väljer att anta dessa begrepp menar Røvik 

(2008:16ff) att eventuella verkningarna beror på hur bra translatorkompetens 

organisationen har. Translatorkompetensen är, enligt Røvik (2008:16ff) en 

förutsättning för att en organisation ska kunna bryta ut ett framgångsrikt 

organisationsrecept från den kontexten denna befinner sig i och översätta detta till ett 

koncept i den egna organisationen. Om organisationen gör en bra översättning 

kommer implementeringen och arbetet att lyckas. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Employer branding och EVP 

Ett av de moderna organisationsbegrepp som har vuxit sig allt starkare i företagens 

prioriteringslista på senare år är employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004:501). 

Första gången det skrevs om employer branding var 1996 i tidskriften the Journal of 
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brand management. Ambler och Barrow (1996:189) skrev där att “The 'Employer 

Brand' can be defined as 'the package of functional, economic and psychological 

benefits provided by employment, and identified with the employing company'”. 

Enligt författarna har begreppet uppstått ur en kombination av marknadsföring och 

Human Resource management (HR) där de anställda och varumärket är företagets 

viktigaste resurser. Lyckas då ett företag med att kombinera dessa två komponenter 

finns det mycket att vinna (Ambler & Barrow, 1996:187). Backhaus och Tikoo 

(2004:513) ser employer branding som ett paraply, vilket attraherar samt behåller 

personal genom exempelvis rekrytering och utbildning. Vidare menar Backhaus och 

Tikoo (2004:501) att employer branding är ett företags interna samt externa 

kommunikation, vilken riktar sig till arbetstagare – nuvarande och potentiella - och 

utgör på så vis karaktärsdragen för företaget som arbetsgivare.  

Inom employer branding poängteras vikten av ett strukturerat och enhetligt 

arbetsgivarvarumärke, där den externa kommunikationen stämmer överens med den 

interna, för att skapa trovärdighet för företaget som en attraktiv arbetsgivare (Barrow 

& Mosley, 2005:143). Den interna kommunikationen har enligt Backhaus och Tikoo 

(2004:503) fokus på att skapa en positiv arbetsgrupp som inte går att imitera av andra 

företag och den externa kommunikationen har som primär uppgift att attrahera de 

bästa potentiella arbetstagarna. Tavassoli (2008:95) menar att en enhetlig 

kommunikation där företag bygger sitt employer branding inifrån och ut kan vara 

positivt då varumärken som skapats på detta sätt är svåra att imitera, vilket leder till 

hållbara konkurrensfördelar. Rosethorn (2009:20f) benämner den här delen av 

employer branding för Employee Value Proposition (EVP) och definierar den 

som ”the unique and differentiating promise a business makes to its employees and 

potential candidates” (Rosethorn, 2009:20). Ett företags EVP i kombination med 

arbetstagarnas verkliga upplevelse, av de utlovade fördelarna som anställningen ska 

innebära, utgör styrkan i varumärket (Rosethorn 2009:20f).  

Enligt Barrow och Mosley (2005:9ff) leder ett starkt employer brand framförallt till 

tre fördelar. För det första till lägre kostnader, speciellt beträffande rekrytering, då 

sannolikheten för arbetstagarna att byta arbetsgivare blir lägre. För det andra leder det 

till en högre kundnöjdhet vilket i många fall kan kopplas samman till de anställdas 

engagemang. Slutligen kan ett starkt employer brand även leda till goda finansiella 

resultat. Tavassoli (2008:95) ser andra fördelar med ett attraktivt 
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arbetsgivarvarumärke, i form av ökad produktivitet. Författaren menar att varumärken 

som är byggda inifrån och ut där arbetstagarna är motiverade till att förstå varumärket 

arbetar effektivare mot företagens uppsatta strategier. 

1.2.2 Tidigare forskning om employer branding 

Forskare som har studerat employer branding är, enligt vår mening, fåordiga kring 

komplexiteten i begreppet samt okritiska till de positiva effekter av vad ett väl 

utformat employer branding arbete kan leda till. I vetenskapliga artiklar på området 

behandlas bland annat att employer branding leder till en ökad attraktivitet (Maxwell 

& Knox, 2009; Chhabra & Sharma, 2014) och att företag får behålla viktig arbetskraft 

(Mandhanya & Shah, 2010; Srivastava & Bhatnagar, 2010; Botha, Bussin, & de 

Swardt, 2011; Shah, 2011). En av anledningarna till att kritiken mot employer 

branding är mindre omfattande kan, enligt vår uppfattning, bero på att forskare inom 

employer branding även agerar konsulter på området1. Enligt Jenner och Taylor 

(2007:7) finns det däremot en medvetenhet hos en del forskare kring den praktiska 

komplexiteten att använda marknadsföringsbegrepp på Human resource-metoder, 

vilket gör att employer branding är svårhanterligt.  

Ett praktiskt problem är enligt Ritson (2013) – presenterad i en icke referensgranskad 

tidskrift - att branding i employer branding inte används enligt den ursprungliga 

marknadsföringsfilosofin. Ritson (2013) menar att branding har en kundorienterad 

utgångpunkt där företaget undersöker nyckelkundernas uppfattning om varumärket 

för att reducera de negativa associationerna. Employer branding är enligt Ritson 

(2013) istället uppbyggt inifrån och ut, helt utan att ta hänsyn till kundernas – 

potentiella och nuvarande arbetstagare - negativa associationer. För att attrahera 

önskvärd arbetskraft använder sig företagen istället av överpositiva värderingar, vilka 

de sällan lever upp till och som i stor utsträckning liknar konkurrenternas värderingar. 

På så vis blir differentieringen vag mellan olika arbetsgivare ur potentiella 

arbetstagares perspektiv (Ritson, 2013). Davies (2008:667) menar att kombinationen 

mellan marknadsföring och HR skapar organisatoriska problem, utöver den praktiska 

komplikationen Jenner och Taylor (2007:7) beskriver ovan. I sin artikel, om employer 

brandings influenser på chefer, belyser Davies (2008:667) att det är oklart vilken 

                                                
1 Exempel på forskare som även är konsulter: 
Richard Mosley - http://www.people-in-business.com/who-we-are/#/meet-our-people/richard-mosley/ 
Tim Ambler - http://www.powerbase.info/index.php/Tim_Ambler 
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funktion i verksamheten som ska vara ansvarig för arbetet med employer branding. 

Jenner och Taylor (2007:8) ställer sig frågande till om det är möjligt att kommunicera 

ETT employer brand i komplexa organisationsformer med diversifierade 

arbetsstyrkor och strategiska partnerskap. Även om det skulle vara möjligt att 

kommunicera ETT employer brand är Jenner och Taylor (2007:8) tveksamma till om 

begreppet i praktiken är etiskt korrekt, eftersom employer branding dels ställer krav 

på att anställda ska vara ett med varumärket ”living the brand”, dels generera 

orealistiska förväntningar på en arbetsgivare. 

Forskning på employer branding inom offentlig verksamhet saknas. Tidigare 

forskning är endast teoretisk och inom privat verksamhet. Vad det beror på vet vi inte, 

men Huczynski (1993:450) menar att en av anledningarna till att moderna 

organisationsbegrepp växer fram är en följd av kapitalistisk ekonomi där företag 

desperat söker konkurrensfördelar för att sticka ut från mängden i konsumenternas 

ögon. Vidare beskriver Huczynski (1993:451) att ledare i andra länder importerar nya 

organisationsbegreppen från USA och Japan. Jenner och Taylor (2007:7) förklarar att 

undersökningar på och utövandet av employer branding framförallt har bedrivits i 

USA, vilket vi som författare tolkar kan vara en bekräftelse på en större utbredning av 

nya organisationsbegrepp i länder som till stor del ägs och styrs av privata aktörer. 

Betyder detta att employer branding inte diskuteras eller praktiseras i andra typer av 

ekonomiska samhällsstrukturer eller i offentlig verksamhet? 

1.2.3 Employer branding i offentlig verksamhet 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) – intresseorganisation för 

utvecklandet av dessa verksamheter - arbetar de aktivt med att få sina medlemmar att 

utforma ett employer brand för att attrahera och rekrytera rätt kompetens (Sveriges 

kommuner och landsting, 2014). Deras satsning på employer branding går under 

namnet ”Sveriges viktigaste jobb” och syftar till att öka kunskapen hos allmänheten 

om hur det är att vara arbetstagare för den här delen av den offentliga sektorn. 

Grunden till satsningen har sitt ursprung i fakta- och 

analysrapporten ”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting” som gavs ut 

2010 (Sveriges kommuner och landsting, 2010). I denna rapport pekade SKL på 

vikten av att öka attraktiviteten för kommuner och landsting som arbetsgivare då ett 

generationsskifte kommer leda till att ovanligt många arbetstagare kommer att gå i 

pension inom snar framtid. Employer branding presenterades i rapporten som ett 
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verktyg för att forma hur en arbetsgivare uppfattas av omvärlden samt att behovet för 

detta begrepp är stort då de anser att det kan säkra kompetensen och kvalitén i 

verksamheterna i takt med den ökade konkurrensen om arbetskraft (Sveriges 

kommuner och landsting, 2010:33ff). Mot bakgrund av SKL’s satsning tolkar vi 

författare att employer branding är ett begrepp som används inom den offentliga 

verksamheten. Utöver SKL’s satsning finns det sedan 2012 även tävlingar i arbetet 

med employer branding för offentlig verksamhet i Sverige där Universum – världens 

ledande employer branding konsult (Universum, 2012) – delar ut pris för bland annat 

årets bästa employer branding kommun (Universum, 2013). Mot bakgrund av 

ovanstående satsningar på employer branding inom kommuner och landsting i 

Sverige blir det därmed intressant att utforma studier på området då det idag saknas. 

Om det är som Huczynski (1993:443) påstår - att moderna organisationsbegrepp 

växer fram som en följd av kapitalismens natur - hur kommer det sig att offentlig 

verksamhet i Sverige börjar införa moderna organisationsbegrepp, likt employer 

branding, i verksamheten? 

1.2.4 Employer branding och New Public Management 

Vad vi som författare tror kan vara en av anledningarna till att offentlig verksamhet 

tar sig an moderna organisationsbegrepp som employer branding är det nya synsättet 

New Public Management (NPM). Almqvist (2006:10) beskriver NPM som ett 

samlingsnamn av managementidéer, med ursprung från privat verksamhet, som fördes 

in i svensk offentlig verksamhet under 1980- och 1990-talet. Vidare beskriver 

Almqvist (2006:11ff) att tre centrala delar ändrades i verksamheten under denna 

period, nämligen konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll. Røvik 

(2008:27) anser, likt Almqvist (2006:10), att NPM har vuxit fram med start i början 

av 1990-talet, men hävdar att detta begrepp är en trend som handlar om ”[…] 

överföringen av vissa typer av idéer från den privata till den offentliga sektorn” 

(Røvik, 2008:27). Røvik (2008:27) fortsätter sedan med att nämna fyra grunder, 

jämfört med Almqvists (2006:11ff) tre, vilka är professionellt ledarskap med frihet att 

fatta beslut, uppdelning av verksamheten i olika resultatenheter – decentralisering, 

ökad konkurrens och användning av kontrakt. Sammantaget menar Hood (1991:17) 

att NPM leder till minskade kostnader samt att få ut mer av mindre pengar genom ett 

bättre ledarskap och en ny typ av organisationsstruktur. Om NPM innebär, som Hood 

(1991:17) anser, att göra mer för mindre krävs den mest kompetenta arbetskraften och 
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då måste organisationen på ett eller annat sätt locka till sig denna. Vi tolkar att 

employer branding är en av de många privata managementidéer som den offentliga 

verksamheten anammat och som ett resultat av NPM-filosofin. Detta för att skapa sig 

konkurrenskraftigt varumärke på arbetsmarknaden. 

1.2.5 Motiv för forskning av employer branding i offentlig verksamhet 

Vi ser dock att det kan finnas ett potentiellt problem i att utforma samt arbeta med 

employer branding i en offentlig verksamhet som karaktäriseras av en NPM-filosofi. 

Detta eftersom att NPM, enligt Røvik (2008:27), lett till en uppdelning av 

verksamheter i olika resultatenheter – decentralisering – med chefer som har frihet att 

fatta egna beslut och ska kombineras med employer branding som, enligt Barrow och 

Mosley, (2005:143), handlar om att skapa en enhetlig bild av en organisation som 

attraktiv arbetsgivare. Vi ser en potentiell komplexitet i att kombinera ett enhetligt 

begrepp i en decentraliserad organisation. Därför vill vi med denna studie bidra till 

den företagsekonomiska diskussionen kring employer branding genom att skapa 

förståelse för de svårigheter som finns i att utforma ett employer brand i offentlig 

verksamhet som karaktäriseras av NPM-idéer. Utöver tidigare påstående anser vi 

avslutningsvis att kritik mot komplexiteten i att utforma samt arbeta med begreppet i 

organisationer har varit fåordiga i de vetenskapliga diskussionerna och där studier 

endast har utförts i privat regi, snarare än i offentlig verksamhet. Därmed anser och 

ämnar vi att resa kritik mot begreppet. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för de svårigheter som finns i att utforma ett 

employer brand i en offentlig verksamhet som karaktäriseras av New public 

Management idéer. Teoretiskt vi vill bidra till den företagsekonomiska diskussionen 

om employer branding genom att presentera ett kritiskt förhållningssätt till begreppet 

inom offentlig verksamhet. 

 

1.4 Vetenskaplig frågeställning 

Vilka svårigheter finns det med att utforma employer brand i en offentlig verksamhet 

som karaktäriseras av New public Management idéer?  
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till enbart kommunal verksamhet och således inte 

studera statlig verksamhet eller landsting. Vårt syfte med studien är att bidra till den 

företagsekonomiska diskussionen om employer branding och vi kommer därmed inte 

att ha fokus på att bidra till forskningen om New Public Management. NPM kommer 

enbart att ses som en del i utvärderingen av de svårigheter som finns med employer 

branding i offentlig verksamhet. 
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1.6 Disposition 

 

	  

Kapitel 1 
Inledning 

	  

• I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, en problemdiskussion, 
syftet med studien som slutligen mynnar ut i en forskningsfråga.   

Kapitel 2 
Metod 

• I studiens metoddel framför vi våra metodologiska ställningstaganden som 
ligger till grund för hur teorin, empirin och diskussionen kommer att 
presenteras.  

• Hermeneutik, abduktiv, Växjö kommun, semistrukturerade intervjuer, 
observation  

Kapitel 3 
Teori 

• Här presentas, för studien, relevanta teorier. Dessa har genom vårt 
abduktiva synsätt succecivt arbetats fram under studiens gång parallellt med 
empirin. 

•  New Public Management, Employer branding, EVP, Translatorkompetens 

Kapitel 4 
Empiri 

• Den empiri som presenteras är utformad i fem olika teman utefter vår 
materialinsamling som skett genom intervjuer och en observation på Växjö 
kommun. 

Kapitel 5  
Diskussion 

• I diskussionen kommer vi att tolka teorin och empirin genom att avända oss 
av två olika huvudområden: 

• "Predictive model for talent attraction and retention" och Translatorkompetens. 

Kapitel 6 
Slutsats 

• I detta kapitel kommer slutsatsen av vår studie att presenteras  där vi 
besvarar forskningsfrågan som ställts i inledningskapitlet. 

 
Kapitel 7  
Kritik & 
vidare 

forskning 

• Med utgångspunkt i vår slusats kommer vi i kapitel 7 lämna förslag på 
vidare forskning, men även rikta kritik mot våra studier. 
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2. Metod 

2.1 Kunskapsteoretisk ståndpunkt 

Med en kunskapsteoretisk ståndpunkt avses vad forskaren anser vara godtagbar 

kunskap om ett socialt fenomen. Ett viktigt ställningstagande är om forskaren anser 

att en naturvetenskaplig verklighetsbild samt metoder kan användas på detta sociala 

fenomen (Bryman & Bell, 2005:26f). En kunskapsteoretisk ståndpunkt som använder 

naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten är positivismen, i 

vilken forskaren ställer hypoteser och samlar sedan in data för att generera lagmässiga 

förklaringar (Bryman & Bell, 2005:26f). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008:32) är 

data eller fakta något som finns ute i verkligheten för forskaren att hämta in och som 

denna i ett senare skede systematiserar för att framställa ett generaliserbart resultat. 

En kunskapssyn som växte fram i motstånd mot den naturvetenskapliga synen när 

samhället var studieobjektet var tolkningsperspektivet (Bryman & Bell, 2005:29f). 

Utifrån denna kunskapssyn följer att vid studiet av människor och institutioner 

behöver forskaren skapa en förståelse som ligger till grund för människors beteende 

och handlingar, snarare än vilka krafter som påverkar dessa (Bryman & Bell, 

2005:29f). Enligt Andersson (1979:31f) innebär en hermeneutisk kunskapssyn att 

skapa förståelse för ett socialt fenomen då detta har annorlunda betydelse och mening 

för olika människor. Författaren ger ett exempel på hur positivismen kan ge 

förklaringen till en hjärtinfarkt som blodproppsbildning, men att hermeneutiken kan 

ge en förståelse för betydelsen hjärtinfarkten har haft för den drabbade (Andersson, 

1979:31f). 

Vi anser att vårt studieobjekt employer branding dels kan förklaras – positivism – 

dels förstås - hermeneutik. Förklaringen av employer branding kan till exempel 

beskriva varför begreppet existerar, exempelvis för att organisationer ska kunna 

behålla önskvärd arbetskraft. Utöver det anser vi även att en förståelse kan skapas för 

begreppet då det kan ha en annorlunda betydelse för olika människor när det kommer 

till utformning, implementering och arbetet med detta. Eftersom vår uppfattning av 

begreppet är att detta kan ha en annorlunda betydelse för olika människor tolkar vi att 

det kan finnas svårigheter i att praktisera detta enhetliga begrepp i organisationer. 

Därmed kommer vi att studera vårt sociala fenomen – employer branding – utifrån en 

hermeneutisk kunskapssyn.  
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Andersson (1979:82ff) hävdar också att förförståelsen och de subjektiva tolkningarna 

- det som forskaren kallar ”partiskhet” - leder till något positivt då olikheten i 

forskares slutsatser som uppstår av dessa gör det meningsfullt för oss att leva. Utan 

partiskhet skulle världen se likadan ut och inga fortsatta studier hade behövts 

(Andersson, 1979:82ff). Då vi som författare ansåg oss ha en förförståelse för både 

employer branding och kommunal verksamhet är vi medvetna om att detta kommer 

generera subjektiva tolkningar – partiskhet. Med en hermeneutisk kunskapssyn skapar 

vår förförståelse inga problem utan ses snarare som positivt, vilket gör att motivet för 

valet av en hermeneutisk kunskapssyn stärks ytterligare. Förförståelsen för employer 

branding kan härledas till de kurser vi har läst på både grundnivå, men även på 

avancerad nivå inom HR och marknadsföring. Detta eftersom att dessa i sin 

kombination har skapat grunden för employer branding. När det kommer till vår 

förförståelse för kommuner som verksamhet har vi som författare själva praktiserat på 

olika kommuner inom olika typer av förvaltningar. En av oss har i ungdomsåren varit 

partipolitiskt obundet aktiv i samhällsfrågor i Vetlanda kommun och genom detta 

arbete fått en god inblick i den kommunala verksamheten. Den andra har genom 

praktik i skolan under högstadiet varit ute på olika förvaltningar i Karlshamns 

kommun. Utöver det har båda växt upp med föräldrar som är eller har varit anställda 

inom olika kommuner och förvaltningar. På så sätt har vi, i vardagen, som en följd av 

detta varit påverkade både positivt och negativt samt delaktiga i diskussioner kring 

dessa kommuner som verksamhet, men även som arbetsgivare. 

Vår kunskapssyn på studieobjektet passade även vår studie då vi hade för avsikt att 

försöka förstå helheten av de svårigheter som finns med employer branding i offentlig 

verksamhet (kommuner). Andersson (1979:41ff) menar att det är precis det som 

hermeneutiken har som ändamål att göra vid studier av det sociala och benämner detta 

totaliteten. Genom att studera delarna utifrån deras sociala kontext skapar forskaren 

en förståelse för helheten då delarna utgöra denna. Delarna menar Andersson 

(1979:46ff) är lösryckta sociala fenomen och de kan endast förstås genom att sätta 

dem i dess sociala kontext. Författaren benämner denna metod konkretion och det är 

denna idé som gör att hermeneutiska studier blir svåra att generalisera, eftersom 

kontexten kring sociala fenomen oftast ser olika ut. I denna studie har vi undersökt 

uppfattningen av employer branding i olika delar av en kommun för att förstå 

helheten i hela verksamhetens employer branding. Genom att gå mellan delarna och 
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helheten i verksamheten har vi kunnat urskilja svårigheter med employer branding i 

en kommun då olika människor har olika uppfattningar om begreppet.  

2.2 Forskningsansats 

Forskningsansats kan beskrivas som förhållandet mellan teori och empiri, (Bryman & 

Bell, 2005:23ff). Induktion är ett sådant förhållande och enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008:56) utgår denna från empiri för att sedan hävda ett samband mellan 

det som observerats. Kritiken som har riktats mot denna typ av förhållande mellan 

empiri och teori är att en allmän regel skapas utifrån observationer utan att ta hänsyn 

till de bakomliggande situationerna (Alvesson & Sköldberg, 2008:54f). ”det har 

aldrig varit några stenar på botten hittills när jag dykt i vattnet; alltså är det 

sannolikt inte någon den här gången heller” (Alvesson & Sköldberg, 2008:54). 

Deduktion är motsatsen till induktion då denna innebär att forskaren utgår från teori 

för att sedan testa denna i praktiken (Alvesson & Sköldberg, 2008:56). Kritiken mot 

deduktion är att denna utgår från och vill förklara att generella regler alltid gäller, men 

utan att ta hänsyn till underliggande mönster (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). 

Därmed menar vissa forskare att deduktion inte förklarar, utan snarare fastställer 

generella regler (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). När forskaren vill gå på djupet och 

inrymma en förståelse av studieobjektet rekommenderar Alvesson och Sköldberg 

(2008:55ff) en metod som har drag från både induktion och deduktion, nämligen 

abduktion. Denna metod överensstämmer i vissa fall med den hermeneutiska synen 

och används ofta vid fallstudier (Alvesson och Sköldberg, 2008:55f). I förhållandet 

mellan teori och empiri, alterneras insamlingen av empiri med succesiva tillägg av 

teori då denna typ av metod leder till stegvisa omtolkningar av studieobjektet under 

processens gång (Alvesson och Sköldberg, 2008:54). I denna studie har vi växelvis 

skiftat mellan insamling av empiri samt teori under arbetsprocessens gång. Vår 

empiriinsamling har skett genom ett fallföretag (se nedan). Då vi ville förstå 

svårigheterna med employer branding i offentlig verksamhet, snarare än att förklara 

eller för den delen fastställa dessa kan vårt förhållningssätt till empiri och teori liknas 

vid den Alvesson och Sköldberg (2008:54ff) kallar abduktion.  

En beskrivning av förhållandet mellan teori och empiri tog form genom att vi 

inledningsvis skapade oss en uppfattning om begreppet employer branding. Detta 

eftersom att employer branding var ett teoretiskt område vi ansåg vara intressant att 
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befinna oss i då vi själva, inom en snar framtid, ska bli potentiella arbetstagare och 

exponeras för organisationers arbetsgivarvarumärken. Efter inläsning på området 

förstod vi att en viktig komponent i employer branding är EVP och beslutade oss 

därför att läsa in oss på EVP. I inledningen av empiriinsamlingen förstod vi att den 

verksamhet vi undersökte hade en komplex organisationsstruktur och teorier kring 

detta söktes upp. Vi kände dock att vi inte hittade de teorier vi sökte efter för att 

kunna beskriva vår situation. I ett senare skede i empiriinsamlingen insåg vi att Växjö 

kommun karaktäriserades av en new public management-filosofi (se mer under 

fallstudier). Vi läste in oss på området och förstod att NPM kan ha varit anledningen 

till varför employer branding förts in i den offentliga verksamheten. Utöver NPM´s 

inverkan på införandet av employer branding i offentlig verksamhet såg vi en 

potentiell problematik i kombinationen av NPM och employer brandning i en 

offentlig verksamhet. Därför koncentrerades arbetet till NPM istället för komplexa 

organisationsstrukturer.    

2.3 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 

2.3.1 Fallstudie 

Bryman och Bell (2005) definierar fallstudier som en undersökningsdesign där 

forskaren gör en detaljerad och ingående analys av ett enda fall. Fallet kan enligt 

författarna vara en individ, organisation eller en situation. Fördelarna med fallstudier 

är att forskarna kommer nära praktiken, får möjlighet till nya upptäckter, och följa 

upp oväntade resultat (Bryman & Bell, 2005). Fallstudier är omdiskuterade, speciellt 

bland kvantitativa forskare som hävdar att det är just närheten till det unika fallet som 

gör kvalitetsmått som extern validitet och generalisering svåruppnådda (Bryman & 

Bell, 2005). I vår studie bortsågs denna problematik då vi haft en hermeneutisk 

kunskapssyn där vi ville tolka och förstå helheten i det specifika fallet och där vikten 

inte låg i att generalisera våra tolkningar.  

Anledningen till att vi i vår studie använder oss av en fallstudie som metod för 

insamling av empiri beror på att vi läst en rapport från SKL:s som beskriver deras 

satsning på employer branding i kommuner. Detta väckte en nyfikenhet då vi hade en 

allmän uppfattning om att folk inte ser kommuner som attraktiva arbetsgivare vilket 

gjorde en studie på kring employer branding i kommunal verksamhet intressant. Vi 

kontaktade kommuner i Kronobergs län för att ställa frågor kring deras employer 
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branding arbete. Växjö kommun var först med att svara och förklarade att de i sin 

budget under en längre period haft målet att vara en attraktiv arbetsgivare samt att de 

börjat använda begreppet employer branding. De nämnde i samband med samtalet en 

problematik i att tyda begreppet, en problematik i den strategiska utformningen samt 

att resultatet inte blivit vad de önskat. De ansåg att det fanns ett problem då de kände 

att de inte fick alla delar i verksamheten med sig i arbetet och att alla inte var lika 

intresserade av arbetet. Med anledning av att det fanns en problematik i Växjö 

kommuns employer branding ansåg vi Växjö kommun vara ett intressant fall. 

Eftersom vi vid tillfället främst hade fokuserat på praktiska studier på employer 

branding i privat regim ansåg vi kommunal verksamhet extra intressant då vi inte 

visste mycket om employer branding i offentlig verksamhet. Att utforma en studie i 

offentlig verksamhet och i uppstarten av deras employer branding arbete blev därmed 

en unik möjlighet som vi tackade ja till. Vad det var exakt som skulle studeras i Växjö 

kommuns employer branding var för oss oklart i det inledande samtalet, men 

utformade sig senare till att undersöka vilka svårigheter som finns att utforma 

begreppet i en offentlig verksamhet. Detta eftersom vår kontaktperson Marion 

Tersmeden på Växjö kommun uttryckte i det inledande samtalet att deras arbete var 

problematiskt.  

Från början stod det inte klart att svårigheterna med employer branding i en offentlig 

verksamhet som karaktäriseras av en NPM-filosofi skulle studeras. Det var under 

empiriinsamlingens gång vi förstod att Växjö kommun karaktäriseras av en NPM-

filosofi då respondenterna bland annat nämnde att kommunen arbetar med 

upphandling av kontrakt, kunderperspektiv (medborgarfokus), professionellt 

ledarskap och decentraliserade beslut. Anledningen till tolkningen att Växjö kommun 

hade en NPM-filosofi berodde på att de fyra nämnda arbetssätten ingår i de tre 

centrala delarna Almqvist (2006:11ff) menar NPM-filosofin består av nämligen 

konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll. Vi tänkte att NPM-filosofin 

kunde ha inflytande på de svårigheter som Tersmeden beskrev gällande employer 

branding-arbetet i det inledande samtalet. Vi bestämde oss för även inkludera NPM i 

vår studie. 

För att kunna skapa en förståelse för svårigheterna med Växjö kommuns employer 

brand genomfördes arton intervjuer med chefer samt operativt anställda och en 

observation på ett möte med kompetensförsörjningsgruppen. Insamling av empiri 
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skedde under en månads tid och vi ansåg det vara tillräckligt för att kunna presentera 

vår tolkning av svårigheterna med employer branding i en offentlig verksamhet som 

karaktäriseras av en NPM-folosofi. 

2.3.2 Urval 

Urvalsstrategin kan liknas vid vad Bryman och Bell (2005:126f) benämner 

snöbollsurval eller kedjeurval. Författarna beskriver processen som att forskaren tar 

kontakt med en eller flera personer som är relevanta för studien som sedan väljer ut 

någon eller några som vidare är lämpliga intervjupersoner. Vid kontakt med de 

utvalda personerna frågar forskaren återigen om dessa i sin tur har förslag på vilka 

som bör intervjuas (Bryman & Bell, 2005:126f). Risken med ett sådant urval menar 

Trost (2010) är att de tjänstemän som tillfrågas medvetet försöker styra valet av 

respondenter med anledningar som forskaren inte känner till. Forskaren kan på så sätt 

finna ett urval med den grad av variation mellan människotyper som är önskvärt för 

studien (Trost, 2010). Vi upplevde inte detta som ett hinder eller problem i vår studie. 

Förutom att vi på av de nio förvaltningarna fick båda intervjuerna med personer som 

har liknande personalansvar, vilket gör vår tolkning av den förvaltningen annorlunda 

jämfört med de andra (se nedan). Samtidigt ansåg vi att det skulle gå både fortare och 

enklare om personer inom organisationen tog kontakt med intervjupersonerna istället 

för att vi skulle göra det. 

Den första personen som kontaktades på Växjö kommun var personalchefen Michael 

Färdigh. Frågan ställdes om huruvida Växjö kommun arbetade aktivt med employer 

branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Michael hänvisade till Marion 

Tersmeden, ansvarig för arbetet med arbetsgivarvarumärket, som blev vår 

huvudsakliga kontaktperson under uppsatsperioden. Då vi ville förstå helheten i 

Växjö kommuns employer branding arbete behövde vi komma i kontakt med chefer 

som tar beslut i personalfrågor samt operativt anställda personer som inte jobbar 

strategiskt med personalfrågor. Samtliga förvaltningar kontaktades med Marion 

Tersmedens hjälp. I det första steget kontaktades personalansvariga på varje 

förvaltning som arbetar med alternativt var mest insatt i arbetet med kommunens 

arbetsgivarvarumärke. Anledning till att intervjua personalchefer var för att få 

information om hur de tolkar det strategiska arbetet kring employer branding inom 

förvaltningen och hur kommunikation mellan de andra förvaltningarna fungerar. Vi 

ville även få information om deras tolkning av vad de kommunicerar internt till sina 
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anställda i det vardagliga arbetet för att sedan jämföra det med den tolkning de har av 

vad som kommuniceras externt. På så sätt fick vi information om skillnader och 

likheter i förvaltningarnas strategiska arbetade med employer branding och vad som 

kommunicerar internt och externt i förhållande till den egna förvaltningen, men även 

jämfört med andra. Utifrån informationen kunde vi urskilja svårigheter i Växjö 

kommuns employer brand i sin helhet. 

Respektive personalansvarig på åtta av nio förvaltningar hjälpte oss sedan att komma 

i kontakt med en operativt anställd på deras förvaltning. Genom intervjuer med 

operativa anställda ville vi få information om deras tolkning av vilka värderingar, 

förmåner, och fördelar som kommuniceras på respektive förvaltning. Samtidigt ville 

vi veta om dessa levs upp till och om det finns andra värderingar som de faktiskt 

arbetar utefter, men som inte kommuniceras. Med denna information kunde vi 

jämföra de operativt anställdas tolkning av vad som kommuniceras med vad 

personalansvariga uppgav att de kommunicerar internt.  

På en av nio förvaltningar kom vi i kontakt med ytterligare en chef med 

personalansvar istället för en operativt anställd. Vi valde att i vår analys tolka vad de 

olika cheferna strategisk tolkar att de kommunicerar till sina anställda för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Detta kommer att ske genom dels en enskild jämförelse med 

skillnader och likheter i vad respektive chef kommunicerar internt och externt dels 

vad som stämmer överens i vad de olika cheferna inom samma förvaltning 

kommunicerar. 

Totalt sett intervjuades arton personer, varav tio med personalansvar och åtta 

operativt anställda. Samtliga förvaltningar är representerade. Längden på intervjuerna 

med personalcheferna varierade mellan 45-60 minuter och 30-45 minuter med de 

operativt anställda. Anledningen var att frågor gällande det strategiska arbetet ställdes 

till de personalansvariga vilket ofta resulterade i ett tidstillägg på 15-30 minuter. Trost 

(2010) förklarar att en stor mängd djupintervjuer, vilket ofta är fallet vid kvalitativa 

studier, lätt blir ohanterliga i analysarbetet. Han rekommenderar mellan fyra till tio 

intervjuer och menar att hänsyn ska tas till till tid och kostnad vid valet av antalet 

intervjuer. Vi ansåg dock vår mängd motiverad då vi ville skapa en förståelse för 

delarna – förvaltningarna – i syfte att förstå helheten av svårigheterna med employer 
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branding i Växjö kommun. För att komma till den slutsatsen var intervjuer vid varje 

förvaltning nödvändiga, både med personalansvariga och operativt anställda. 

Figur 2.1 – ”Översiktskarta av empiriinsamling och urval” 
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2.3.3 Semi-strukturerade intervjuer 

 I kvalitativa intervjuer vill forskaren ha djupgående svar och ostrukturerade samt 

semi-strukturerade intervjuer är de två huvudsakliga formerna som används enligt 

Bryman och Bell (2005:361f). Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har 

en lista över teman som ska beröras under intervjun (Bryman & Bell, 2013:719), men 

där intervjupersonen får associera fritt. Positivt med intervjuformen är att forskaren 

får djupgående och innehållsrika svar. Negativt kan vara att strukturen av intervjuerna 

är så pass olika att den insamlade empirin blir svår att analysera jämförelsevis 

(Bryman & Bell, 2005:362). Semi-strukturerade frågor tillåter ett antal färre frågor 

som gör strukturen på intervjun kontrollerbar för forskaren men ger samtidigt 

djupgående svar då respondenterna fortfarande ges stor frihet vid utformningen av 

svaren (Trost, 2010). Att fokusera på frågor ställda inom stora ämnesområden menar 

Trost (2010) är det optimala. En alldeles för detaljerad intervjuguide begränsar 

friheten i respondenternas svar och en djupgående förståelse uteblir. Då vi vill förstå 

respondenternas uppfattning av arbetet med employer branding på varje förvaltning 

för att kunna förstå svårigheter med employer branding-arbetet på Växjö kommun 

som en helhet var semi-strukturerade intervjuer ett bra alternativ. Djupgående svar 

behövdes från respondenterna på de olika förvaltningarna för att svaren i ett senare 

skede skulle kunna ställa emot varandra samt tolkas.  

Inför intervjuerna med de operativt anställda formulerades fyra frågor för att skapa en 

enighet i intervjuer. På liknande sätt formulerades sex frågor till de personalansvariga 

på respektive förvaltning. Anledningen till två extra frågor med de personalansvariga 

berodde på en önskan om djupgående svar kring det strategiska employer branding-

arbetet. Samtliga intervjuer började med det Trost (2010) benämner inledande frågor 

för att intervjupersonen ska slappna av och känna sig bekväm innan den riktiga 

intervjun börjar. Under våra intervjuer fick respondenten inledningsvis berätta om sig 

själv och sina arbetsuppgifter. Efter de inledande frågorna skulle intervjuaren på ett 

smidigt sätt styra intervjun till att istället ställa frågor kring det studien handlar om. 

Trost (2010) anser att denna övergång kan vara svår för en oerfaren intervjuare och 

föreslår en intressant metod för att underlätta problematiken. Upplägget är att 

intervjupersonen ska skriva ned saker denna tänker på när ämnesområdet som studien 

handlar om presenteras (Trost, 2010). Vidare diskuteras det som skrivits ner för att 

intervjuaren ska få en djupgående förståelse för avlagda svar. Vi har tidigare använt 
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oss av en modifierad variant av intervjumetoden och känner oss bekväma med den. 

Därför valde vi denna intervjumetod även i den här studien.  

Under våra intervjuer med de operativt anställda utformade sig metoden genom att vi 

ställde frågor kring de värderingar, förmåner, och fördelar som de ansåg att 

förvaltningen kommunicerade internt. Intervjupersonerna fick skriva ner på gröna 

post-it-lappar vilka värderingar, förmåner och fördelar som kommunicerades och 

sedan fästes dessa på ett A3-ark. Utifrån de nedskrivna svaren ställdes frågor kring 

huruvida förvaltningen levde upp till dessa värderingar, förmåner och fördelar samt 

om det fanns värderingar, förmåner och fördelar som förvaltningen lever upp till, men 

som inte kommuniceras. De värderingar som inte kommuniceras men som existerar 

fästes på A3-arket med rosa post-it-lappar. Avslutningsvis ställdes frågor kring vad 

förvaltningen kommunicerar för värderingar, förmåner och fördelar när de ska 

anställa nya medarbetare dvs. extern employer branding. De externa värderingarna 

fästes på A3-arket med gula post-it-lappar. Efter avslutad intervju fick vi en 

övergripande bild av förvaltningena interna och externa kommunikation och vad de 

borde kommunicera för att stärka sitt employer brand. Motsvarande intervjumetod 

användes även vid de semi-strukturerade intervjuerna med personalansvariga. Denna 

intervjumetod var uppskattad hos respondenterna och vi upplevde att det var lätt att få 

en övergripande bild av vad som sagt.  

Samtliga intervjuer spelades in dels för att det skulle bli enklare att gå igenom och 

bearbeta respondenternas svar på frågorna dels för att minimera risken för utebliven 

och värdefull information. Likaså underlättades intervjutillfället då fokuserandet 

riktades mot att försöka förstå och tolka respondenterna utan att anteckna svar. Alla 

respondenter informerades att vi spelade in och möjligheten till att avstå inspelning 

gavs. Ingen valde att inte bli inspelad. Vi upplevde inte att någon av respondenterna 

var tveksamma i sina svar eller påverkades av våra inspelningar. 

Inspelningsinstrumentet som användes var en mobiltelefon vilken vi placerade ut på 

inspelning innan vi frågat respondenten om deras samtycke till att spela in. På så vis 

var det inget störande moment när intervjun väl satt igång och respondenten kunde 

därmed inte reagera på att vi la fram något för att spela in. Det gjorde att samtliga 

respondenter upplevdes avslappnade i sin roll som intervjuperson. Hade 

respondenterna inte gett sitt godkännande till att spela in intervjun hade vi raderat det 

inspelade och på så vis hållit de etiska principerna. 
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2.3.4 Observationer 

Under fallstudien på Växjö kommun gjordes även en observation på ett möte med 

kompetensförsörjningsgruppen. Vi hade som avsikt att få en inblick i en av de 

åtgärder som Växjö kommun, enligt årsredovisningen, utformat i arbetet för att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Observationen ägde rum den 14 mars 2014. Medverkade på 

mötet gjorde flertalet anställda som på ett eller annat sätt arbetar med personalfrågor 

på Växjö kommun. Varför vi ansåg denna observation nödvändig för vår studie 

berodde på att vi i detta forum kunde bilda oss en uppfattning om hur arbetet med att 

vara en attraktiv arbetsgivare ser ut idag på Växjö kommun. Vi ville även få en 

övergripande uppfattning om medarbetarnas syn på det strategiska attraktivitetsarbetet. 

Vi såg även möjligheten i att få en inblick i hur strukturen för attraktivitetsarbetet ser 

ut i den decentraliserade organisationen och hur de koordinerat arbetet hittills. 

Observationen gav oss efterfrågad information, exempelvis fick vi reda på att 

strukturen i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare i Växjö kommun var oklar.  

2.3.5 Budgetar och Årsredovisningar 

För att förstå när Växjö kommun startade arbetet med att vara en attraktiv 

arbetsgivare använde studerade vi budgetar där vi kunde se vilket år arbetet började 

och vad som skulle göras respektive år. Årsredovisningarna hjälpte till att se hur 

utveckling med arbetet framskridit i förhållande till budgetarna. Genom att studera 

budgetar och årsredovisningar från 2002 och framåt skapades en förståelse för hur 

Växjö kommun arbetat och vad de kan utveckla för att uppnå målet att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

2.4 Tillvägagångssätt vi analys av empiriskt material 

2.4.1 Sammanställning av empiriskt material 

Då arton djupintervjuer genomfördes transkriberades inte materialet då det skulle ta 

för lång tid och risken att materialet skulle bli ohanterligt skulle vara stor. Varje 

intervju sammanfattades istället och skickades sedan till respektive intervjuperson för 

respondentvalidering (se etiskt förhållningssätt). Genom att skicka materialet till 

respondenterna för kommentarer och godkännande sågs det till att ingen information 

som var viktig för intervjupersonen förbisågs. Utifrån kommentarerna reviderades de 

arton sammanställningarna och skrevs samman förvaltningsvis. I det avslutande 
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skedet sammanställdes dessa nio texter till ett empiriskt avsnitt utifrån fem 

övergripande teman. 

2.4.2 Den hermeneutiska ”grundcirkeln” 

I vår tolkning av det empiriska materialet användes den hermeneutiska ”grundcirkeln” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:212). Denna hermeneutiska cirkel är en kombination av 

den objektiverande och den aletiska hermeneutikens cirklar (Alvesson & Sköldberg, 

2008:211f). I den objektiverande hermeneutiken växlar författaren mellan att tolka 

delarna och helheten av studieobjektet. Forskaren kan enligt detta synsätt endast 

skapa en förståelse för studieobjektet genom att ”delen endast kan förstås ur helheten 

och helheten endast ur delarna” (Alvesson & Sköldberg, 2008:193). I den aletiska 

hermeneutiken anser forskarna att förståelse inte nås genom studier utan att det istället 

är en grundläggande existens för människorna i vardagen. Dessa forskare tolkar 

genom att gå mellan förståelse och förförsåelse då de anser att forskning är ett 

avslöjande av något som tidigare varit dolt (Alvesson & Sköldberg, 2008:199ff). 

Tolkningsprocessen innebär att forskaren har en förförståelse i tolkningen av en text 

vilken hjälper forskaren att utveckla förståelse. Den nya förståelsen utgör 

förförståelsen vid studier av nya objekt. Varje förståelse kan härledas bakåt till 

förförståelsen och varje förförståelse till den föregående förståelsen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:211f). Kombinationen av de två hermeneutiska cirklarna innebär att 

forskaren i sin tolkning av studieobjektet går dels mellan delarna och helheten dels 

mellan förståelse och förförståelse. 

Gällande vår tolkning av svårigheterna med employer branding i Växjö kommun gick 

vi mellan employer branding i Växjö kommun - helheten - genom att tolka 

förvaltningarnas - delarnas - uppfattningar om employer branding-arbetet. Utifrån 

tolkningarna av varje förvaltning skapades en förståelse för svårigheterna i 

utformningen av employer branding i Växjö kommun. För att skapa oss en bild av 

employer branding som begrepp användes modellen ”predictive model for talent 

attraction and retention” (Prediktiv employer brandning modell) i vår tolkning. 

Employer branding är i ”prediktiv employer brandning modell” nedbruten i sex delar 

som utgör helheten för ett framgångsrikt employer brand. För att förstå vilka delar av 

Växjö kommuns employer brand som skapar svårigheter i helheten av begreppet 

tolkades förvaltningarnas uppfattningar om employer branding i Växjö kommun 

utifrån varje del i ”prediktiv employer brandning modell”. Vi växlade mellan delarna 
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samt helheten i Växjö kommuns employer brand och delarna samt helheten 

i ”prediktiv employer branding modell”. Utifrån varje växelvisa steg mellan delar och 

helhet i både employer branding parallellt med ”prediktiv employer brandning modell” 

utvecklades ständigt ny förståelse och förförståelse i vår tolkning av svårigheterna 

med utformning av employer branding i Växjö kommun. 

2.5 Etiskt förhållningssätt 

2.5.1 Anonymitet och konfidentialitet 

Forskaren ska inte avslöja vilken respondent som sagt vad eller röja information kring 

deras identitet till varken utomstående, chefer eller medarbetare inom organisationen 

förklarar Trost (2010). Anonymitet innebär att respondenterna ska ges möjlighet att 

vara anonyma om de känner att de skadas på grund av undersökningen (Bryman & 

Bell, 2005:557). Vidare anser Bryman och Bell (2005:557ff) att anonymitet är svår i 

kvalitativa studier då forskaren djupgående beskriver studieobjekten och ofta i 

kombination med organisationer samt platser vilket innebär att närstående läsare kan 

avslöja respondentens identitet. I vår studie informerades samtliga studieobjekt om 

problematiken och riskerna som är förknippade med att vara respondent. Vi erbjöd 

samtliga respondenter dels vara anonyma och möjlighet att tacka nej till intervju dels 

stoppa publicering av information som avlagts under intervjun. 

Samtliga respondenter valde att vara anonyma vilket förhoppningsvis ledde till att 

intervjupersonerna kände sig trygga i att besvara frågorna. Växjö kommun ställde 

inget krav på att vara anonym och inte heller på att respektive anställd skulle vara 

anonym. Däremot var de positiva till både förvaltningarnas och intervjupersonernas 

anonymitet då frågor kring den egna organisationen och dess anställningserbjudanden 

kan vara känsliga. 

Intervjupersonerna har försetts med kodade nummer, utan inbördes ordning, från 1 till 

9. Personer från samma förvaltning har tilldelats samma nummer. Två intervjuer per 

förvaltning har genomförts med en personalansvarig, C, samt en operativt anställd, P. 

På förvaltning 3 hade båda respondenterna personalansvar och benämndes därför 3C 

samt 3K. Anledningen till att valet att ge den ena personen K, istället för exempelvis 

Ca eller Cb, beror på vår tolkning av K som mindre delaktig än C i förvaltningens 

arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.  
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2.5.2 Informationskrav 

Informationskrav innebär att studieobjekten ska informeras och vara väl införstådda i 

studiens syfte, vad den handlar om, och hur den praktiskt ska genomföras (Bryman & 

Bell, 2005:557). Vår forskningsfråga, syftet, och utformningen av studien skedde i 

samråd med handledare, seminariet, och Marion Tersmeden på Växjö kommun. På så 

sätt var vår kontaktperson informerad om vår situation och hur studien tog form under 

hela processen. Vid kontakt med respondenterna bifogades ett dokument där studiens 

innehåll och syfte presenterades. I samband med detta gav de tillfrågade 

respondenterna respons på om de ville delta i studien eller inte. Vid intervjutillfället 

uppdaterade vi dem med samma information vi tidigare bifogat för att säkerställa 

informationskravets uppfyllnad. 

2.5.3 Respondentvalidering  

Respondentvalidering innebär enligt Bryman och Bell (2005:308) att 

intervjupersonerna får godkänna de sammanställningar som forskaren har utformat 

utefter avlagda svar vid intervjutillfället. I vår studie innebar respondentvalidering att 

samtliga respondenter gavs möjlighet att kommentera den sammanställning som 

gjorts efter vederbörandes intervju. Utefter deras synpunkter korrigerades 

sammanställningarna och därefter skrevs ett empiri-kapitel innehållande vår tolkning 

av materialet. På så sätt gavs respondenterna möjligheten att bekräfta att det vi utgick 

från i sammanställningen av empirin stämde överens med det de hade för avsikt att 

förmedla. Detta gjorde att vår uppsats kom närmare kravet på etiskt handlande. 

I vår studie var det tretton av arton respondenter som valde att respondentvalidera. 

Resterande gavs möjligheten, men valde att avstå. Vi ställde inget krav på 

respondenterna att respondentvalidera. Utav de tretton som valde att 

respondentvalidera var det tio som önskade korrigeringar. Dessa ändringar var 

förhållandevis små justeringar av ordval bland annat framförallt facktermer och 

formuleringar. Det kan vara känsligt för kommunen om texterna sticker ut alltför 

mycket i medborgarnas ögon. 

2.6 Kvalitetsmått 

2.6.1 Användbarhet 

Användbarhet menar Fejes och Thornberg (2009:228ff) innebär till vilken grad 

studien var till nytta för den berörda verksamheten. Om relevansen var hög anses 
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studien vara användbar och därmed säkras kvalitén i uppsatsen. Under hela 

uppsatstiden var vi i kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson Marion Tersmeden 

för att säkerställa studiens användbarhet. Hon var positiv till våra idéer och förslag 

och därmed anser vi vår uppsats användbar för Växjö kommun. 

2.6.2 Intressenters påverkan 

Enligt Fejes och Thornberg (2009:216ff) är seminarier ett forum som kan höja 

kvalitén på en uppsats. Detta eftersom studenterna vid seminarier redogör för de val 

som gjort utifrån de synpunkter som opponenterna avlagt. Vid seminarierna 

medverkar ofta en handledare alternativt examinator för att ge återkoppling på 

studenternas uppsatser i syfte att guida dessa genom uppsatsen (Fejes & Thornberg, 

2009:216ff). I den kommunikationen vi haft med uppsatsens olika intressenter – 

opponenter, handledare, examinator, och fallföretag m.m. – fann vi att många av 

dessa hade olika uppfattning om hur studien skulle utformas. På så sätt motiverade vi 

ständigt våra val för studiens intressenter och vara lyhörda för kritik från samtliga håll 

utan att göra tappning på vårt eget intresse. På så vis gjorde vi ständiga revideringar 

och omformuleringar som vi i slutändan anser skärpte kvalitén i vår uppsats. 

2.6.3 Reducering av intervjuareffekter 

Bryman och Bell (2005:157f) anser att det kan finnas faktorer hos intervjuaren som 

påverkar eller låser respondenterna i sina svar. Författarna förklarar att om etnicitet 

eller kön skiljer sig mellan intervjuaren och respondenten kan det påverka avlagda 

svar och i sin tur uppsatsens kvalité. Detta var dock svårt för oss som författare att 

styra eller kringgå, men då vi är av olika kön kompletterade vi varandra bra vid 

intervjutillfällena. Bryman och Bell (2005:157f) understryker vikten av att inte ställa 

för strukturerade frågor då det finns risk för att respondenten låser sig. Trost (2010) 

varnar också för allt för strukturerade intervjuer, men poängterar även att påståenden, 

förslag, samt sammanfattningar av respondenters svar kan leda till låsningar och 

begränsningar i svaren. Han understryker att det är viktigt att som intervjuare vara tyst 

och låta respondenterna fundera samt reflektera över svaren. Om intervjuaren vill få 

bekräftelse på vad respondenten sagt hänvisar Trost (2010) till att ställa 

uppföljningsfrågor kring ämnet istället för att påstå och ge exempel. 

I vår studie begränsades antalet strukturerade frågor genom att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer samt en intervjumetod som minskade våra möjligheter till att 
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påverka respondenten. Med en kvalitativ intervjustruktur tilläts vi ställa 

uppföljningsfrågor istället för att ge påstående. Detta ledde dels till att vi kunde 

bekräfta vissa svar dels till att respondenterna blev mindre styrda av oss intervjuare. 

Vi tillät även tystnad i den mån att respondenten fick tid för reflektion, men utan att 

för den delen ”slösa på tiden”.  
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3. Teori 

I följande teoriavsnitt kommer huvudsakligen två teoretiska områden att presenteras. 

Det första är new public management (NPM) vilket kommer att ge en bild av den 

filosofi som den offentliga verksamheten idag karaktäriseras. Det andra området är 

employer branding och presenterar employer branding övergripande, genom 

modeller samt kritik mot begreppet  

3.1 New public management 

Då vi anser att Växjö kommun karaktäriseras av en NPM-filosofi och att detta 

begrepp kan vara bakgrunden till att employer branding har förts in i verksamheten 

ges en teoretisk beskrivning av NPM. Stycket nedan inleds med att presentera 

bakgrunden till NPM, olika författares definitioner, och vad NPM har inneburit för 

offentlig verksamhet. Decentralisering är en del av NPM och lyfts fram tydligt i 

studien då vi ser en eventuell spänning mellan decentralisering och ett enhetligt 

employer brand. Avslutningsvis reses kritik som förts mot NPM.  

3.1.1 Historien och begreppet new public management 

Enligt Siverbo (2001:11) blev den ekonomiska situationen för Sveriges kommuner 

alltmer komplicerad och svårhanterad på 1970-talet. För att finna lösningar på denna 

utveckling växte reformer fram i syfte att effektivisera verksamheten (Siverbo, 

2001:11). Reformerna handlade om ideologi, kamp och makt, samt den ständiga 

frågan om hur de gemensamma resurserna skulle fördelas (Santesson-Wilson & 

Erlingsson, 2009). Anledningen till att reformarbetet tog fart beror enligt Santesson-

Wilson och Erlingsson (2009) på tre saker. För det första satte sig medborgarna emot 

den ökade komplexiteten samt byråkratin i samhället, vilken skapades som en följd av 

Keynes välfärdstankar. För det andra ansågs den offentliga verksamheten vara 

ineffektiv då den ”slösade” med de ekonomiska tillgångarna på ett sätt som inte skulle 

skett i privat regim. Avslutningsvis menar Santesson-Wilson och Erlingsson (2009) 

att de brittiska politikerna, Ronald Reagan och Margaret Thatcher hade stort 

inflytande på världspolitiken under 1970-talet. Politikernas synsätt och idéer kan 

liknas vid det forskningen idag benämner New public management (NPM).  

Enligt Røvik (2008:27) var det Christopher Hood som i början av 1990-talet myntade 

begreppet NPM och anger detta som ett samlingsnamn på de företagsinspirerade 
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management-idéer som har reformerats in i den offentliga verksamheten sedan 1980-

talet. När Hood (1991:3) myntade begreppet NPM ansåg forskaren att detta var ett 

mode inom den offentliga verksamheten och menade att denna filosofi uppkom som 

en följd av fyra administrativa trender. (1) Genom att sänka eller omvända tillväxten 

inom det offentliga genom en större öppenhet i de offentliga utgifterna. (2) En ökad 

privatisering har lett till en förflyttning från de traditionella offentliga institutionerna. 

(3) Automatiseringen inom bland annat IT har påverkat produktionen och 

distributionen av offentliga tjänster. (4) Slutligen har den offentliga verksamheten fått 

mer av en internationell profil. Förr var det mer specialistfokuserat för att idag 

diskutera med generella frågor och samarbeta i högre utsträckning (Hood, 1991:3).  

Solli (2000:13) definierar NPM som ”en förändring från policyskapande, 

processorienterad, hierarkisk, fixerade löner och uniform organisering av verksamhet 

till betoning av ledarskapet, resultatorientering, marknadsorientering, 

prestationslöner och mer varierande organisation av tillhandahållande av 

verksamhet”. Denna definition presenterar på ett överskådligt sätt hur synsättet av de 

olika centrala delarna inom den offentliga verksamheten har ändrats till följd av NPM. 

Røvik (2008:27) anser att NPM är ett tvärvetenskapligt fält utan en entydig teoretisk 

plattform, men nämner ändå att det finns en kärna som består av fyra centrala delar, 

vilka kan liknas vid de Solli (2000:13) anger i sin definition. De är professionellt 

ledarskap med frihet att fatta egna beslut, uppdelning av verksamheten i olika 

resultatenheter – decentralisering -, ökad konkurrens, och användning av kontrakt. 

Almqvist (2006:25) lägger större vikt vid vad NPM innebär i sin definition där han 

anser att ”NPM är ett kluster av idéer som är lånade från näringslivet och de privata 

företagens metoder att styra sina organisationer” (Almqvist, 2006:25). Det ska 

tilläggas att även Almqvist (2006:11ff) i ett senare skede delar in NPM i tre centrala 

delar och benämner dessa ”konkurrensutsättning”, ”kontraktsstyrning”, 

samt ”internkontroll och decentralisering”.  

Konkurrensutsättning innebär om den offentliga verksamheten ska producera varorna 

eller tjänsterna själva, avreglering till den privata marknaden, eller om det ska få råda 

konkurrens mellan båda parter (Almqvist, 2006:32ff). Kontraktstyrning innebär till 

vilken grad verksamheten ska styras av bundna kontrakt med andra verksamheter 

(Almqvist, 2006:3ff). Tidigare handlade bundna kontrakt om att skapa förmånliga 

avtal med utförare av tjänster som den offentliga verksamheten inte hade kunskap i. 



35 
 

Som en följd av NPM diskuteras även bundna kontrakt med andra parter som är i 

konkurrens med verksamheten, exempelvis omsorgen. Intern kontroll och 

decentralisering har ett internt perspektiv där ställning ska tas till hur organisationen 

ska styras, följas upp och kontrolleras (Almqvist, 2006:34f). 

Almqvist (2006:25f) nämner att en central idé i den offentliga verksamheten genom 

NPM är att gå från ”input” till ”outputorienterat” tänk där fokusering ska var på 

resultatet av arbetet snarare än vilka resurser som finns. Montin och Granberg (2013) 

nämner även de att fokus har flyttats från kontroll under processen gång till 

efterkontroll vilket innebär att resultatet har blivit allt viktigare än kontroll av 

processer och resurser i NPM-filosofin.  

Figur 3.1– ”Teoretisering av New Public Management” 

 

 

 

Källa: (Almqvist, 2006:13) 

3.1.2 Decentralisering och målstyrning som internkontroll 

Almqvist (2006:85f) nämner att decentraliseringen var en av de moderna styrprinciper 

som användes på 1900-talet. Decentraliseringen kunde ses som en reaktion mot 

centralisering, specialisering och byråkratisering som en följd av industrialiseringens 

tankesätt. Författaren anser att denna styrprincip innebär att decentralisera 

organisationsstrukturer, men Södergren (1997) i Almqvist (2006:85) nämner sju 

centrala områden inom decentralisering. (1) Uppdelning av organisationen i mindre 

enheter, (2) uppdelning av organisationen med marknaden som indelningsgrund, (3) 
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långtgående delegering av arbetsuppgifter, (4) tydlig målstyrning, (5) resultatansvar 

bland organisationens enheter, (6) intern avreglering, (7) plattare organisation. 

Den som, enligt Almqvist (2006:86), anses ha skapat en öppning för 

decentraliseringen av organisationer på 1940-talet var Hertbert A Simon. Han 

kritiserade effektivitetsökningar genom specialisering, hierarkier, centrala beslut, och 

grupperingar. Det dröjde dock till början av 1970-talet innan reformarbeten tog fart i 

företag och till i slutet av 1970-talet för de svenska kommunerna (Almqvist, 

2006:86f). Argumenten för införandet av decentralisering var tack vare en ökad 

förändringstakt i samhället där det ställdes högre krav på att snabbt regera med bra 

beslut som levde upp till lokala preferenser (Almqvist, 2006:88f). Decentralisering 

skulle på så vis leda till att anställda skulle ges rättighet att fatta egna beslut utan 

bekräftelse från ledningen. Decentralisering förespråkades även i forskningen och det 

ansågs att chefer på ledningsnivå inte alltid har den information som krävs för att fatta 

ett bra, lokalt, beslut. Därmed flyttas makten, genom införandet av decentralisering, 

inom kommunal verksamhet till lokala organ, vilka system anses vara mer flexibla för 

att tillfredsställa medborgarnas intresse i samhället (Almqvist, 2006:90f). Enligt 

Almqvists (2006:98) empiriska material upplevde verksamhetscheferna på de 

studerade kommunerna ökad handlingsfrihet som en effekt av decentraliseringen. 

Effekterna av decentralisering är en ökad motivation samt känsla av delaktighet 

genom medbestämmande, men även effektivitet och flexibilitet då beslut kan fattas 

snabbare och med högre grad av precision på lokal nivå där kompetensen finns 

(Almqvist, 2006:89). 

För att organisationen ska få ta del av de effekter som anses utvinnas av en 

decentraliserad styrning måste enligt Almqvist (2006:91) en tydlig central styrning 

implementeras. En sådan styrning är målstyrning, vilken innebär att all personal ska 

känna till organisationens mål och sedan aktivt arbeta mot dessa. Den centrala 

ledningen bestämmer därmed vad som ska uppnås samt tilldelar enheterna de resurser 

som krävs för uppdraget och enheterna avgör själva hur målet ska uppnås (Almqvist, 

2006:92f).  

3.1.3 Kritik mot new public management 

Kritik har också riktats mot NPM och då främst mot att det ses som en rad idéer som 

har sitt ursprung i liberalismen och som i grunden inte är förenlig med det 
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välfärdssyfte som den offentliga verksamheten anses bör utgå ifrån (Røvik, 2008:28). 

Vidare ger Røvik (2008:29f) kritik mot antagandet om att NPM-idéerna är hämtade 

från företag då de i själva verkat har baserats på organisationer i sin helhet. 

Författaren menar att det kan vara en av anledningarna till varför det finns få 

praktiska studier på hur moderna idéer kan överföras från privat till offentlig 

verksamhet. Almqvist (2006:137ff) anser att NPM-idéerna i för stor utsträckning har 

utformats utifrån ett teoretiskt perspektiv och ställer därmed för höga krav på 

verksamheterna jämfört med vad som kan vara rimligt i praktiken. Røvik (2008:29f) 

hävdar att NPM bygger på ett ologiskt resonemang då många av de idéerna inom 

begreppet är inkonsistenta med varandra. Avslutningsvis anser Røvik (2008:29f) att 

forskare har olika uppfattningar om de förväntade resultaten av NPM då motstridiga 

verkningar har bevisats i de empiriska studier som utformats. På så vis är det 

fortfarande tvetydigt om vilka effekter NPM kan förväntas leda till. Dock är det 

kanske inte så märkligt, enligt vår tolkning, att resultaten blir tvetydiga då Røvik 

(2008:29f) ovan nämnde att idéerna inom NPM är inkonsistenta med varandra, vilket 

kan leda till att de förväntade verkningarna arbetar mot varandra. Även Almqvist 

(2006:134) berör samma kritiska punkt då han i sin empiriska studie kom fram till att 

vissa begrepp i praktiken kan te sig motsägelsefulla. 

3.2 Employer branding  

I teoriavsnittet introduceras bakgrunden till begreppet employer branding och olika 

definitioner av employer branding. Vidare presenteras de fördelar som forskare anser 

arbetsgivare kan förvänta sig efter införande av employer branding. Avslutningsvis 

presenteras dels olika modeller som en organisation kan utgå ifrån för att bygga ett 

starkt employer brand, dels kritik mot begreppet. De två sista avsnitten är framförallt 

de som vi kommer att använda i vår analys. 

3.2.1 Där allt började… 

Begreppet Employer Branding myntades, enligt Srivastava och Bhatnagar (2010:27), 

av Ambler och Barrow (1996), vilka även var bland de första att kombinera HRM 

med marknadsföring (Srivastava & Bhatnagar, 2010:27). Ambler och Barrow 

(1996:185) beskriver i sin artikel att många företag anger personalen och/eller 

varumärket som dess viktigaste resurser. Att skapa ett begrepp med ett teoretiskt 

ramverk som kombinerar dessa discipliner skulle, enligt författarna, leda till 
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ömsesidiga fördelar för respektive funktion samt företaget som helhet. De ömsesidiga 

fördelarna är att väl utformade marknadsföringsstrategier på HR skulle kunna leda till 

att företaget kan locka till sig de bästa arbetstagarna och de bästa arbetstagarna skulle 

i sin tur kunna leda till att företaget kan leva upp till det varumärke marknadsförarna 

har skapat (Ambler & Barrow 1996:186). Vidare anser författarna att när ett företag 

lever upp till sitt starka varumärke uppstår trovärdighet och lojalitet hos 

konsumenterna, vilket lockar attraktiva arbetstagare att jobba för detta och de 

ömsesidiga fördelarna skapats. 

Att hitta vägar för att locka till sig de bästa arbetstagarna har inom HR-forskning 

blivit allt viktigare och än mer intressant att studera, enligt Ambler och Barrow 

(1996:192ff). Detta eftersom organisationer, vid tillfället då artikeln skrevs, var 

tvungna att höja kvalitén på sina varor samt tjänster i den tuffa konkurrens som 

förekom i samhället och där nyckeln till framgång var samt fortfarande är just 

personalen. Författarna ansåg även, för ca 20 år sedan, att personalen kommer att bli 

än mer viktig i framtiden när utvecklingen i samhället såg ut att gå från 

tillverkningsföretag till serviceföretag där arbetskraft med rätt kompetens är 

nödvändig. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och konkurrens om denna ansågs 

därmed öka kraftigt över tid. Samtidigt, menar Ambler och Barrow (1996:192ff), att 

de bästa arbetstagarna vet att de är eftertraktade, vilket gör att de kräver respekt, 

förståelse och karriärvägar. Om företaget inte lever upp till de förväntningar den 

anställda har på arbetsgivaren, eller alternativt om en annan arbetsgivare erbjuder 

bättre fördelar, kan det leda till att denna byter arbetsplats. Lojaliteten från 

arbetstagarens sida har på så vis minskat och employer branding är ett förslag på hur 

företag skulle kunna öka denna (Ambler & Barrow 1996:192ff). Employer branding 

definieras av författarna som “the package of functional, economic and psychological 

benefits provided by employment, and identified with the employing company” 

(Ambler & Barrow 1996:187). 

De funktionsmässiga, ekonomiska, och psykologiska fördelar som är presenterade i 

ovan är, enligt Ambler och Barrow (1996:187), hämtade ur San Bernadino’s 

marknadsteorier om vilka fördelar en person får genom att köpa en vara eller tjänst. 

Ambler och Barrow (1996:187) översätter San Bernadino’s teori till att fungera som 

arbetsgivarens erbjudande till arbetstagaren genom antagen anställning. Den 

förstnämnda fokuserar på meningsfulla aktiviteter en arbetstagare ägnar sig åt som 
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anställd. Den andra innebär monetära samt materiella belöningar arbetstagaren kan 

förvänta sig av en anställning. Den sistnämnda innebär känslan som kan skapas 

genom arbete för arbetsgivaren. (Ambler & Barrow 1996:187). Vi, som författare, 

tolkar att denna definition av employer branding är uppdelade i två steg där det första 

innebär att HR-avdelningen ska utforma ett fördelaktigt paket för organisationen som 

arbetsgivare. Det andra steget är att marknadsföringsavdelningen ska se till att detta 

paket, eller varumärke, sprids och kan identifieras av potentiella arbetstagare.  

Resultat i studien visade att relevansen för employer branding var hög i organisationer 

där kvalificerad arbetskraft och företagsutveckling är nödvändig, b.la. konsultfirmor 

och banker, men mindre nödvändig i industrier och tillverkningsföretag (Ambler & 

Barrow, 1996:201). Utöver det ansåg respondenterna i studien att employer branding 

är ett viktigt koncept som kan bringa framgång genom att använda 

marknadsföringsteorier på HR. Författarna anser att relationsmarknadsföring är en av 

de viktigaste marknadsföringsteorierna HR bör använda då den kan skapa 

medvetenhet, trovärdighet, och lojalitet bland potentiella samt nuvarande arbetstagare 

(Ambler & Barrow, 1996:201f). Dock ansåg respondenterna, enligt Ambler och 

Barrow (1996:199f), att det fanns hinder mot att införa employer branding i 

respektive verksamhet då det förekom bristande förståelse för sådana koncept i 

ledningen samt att infrastrukturen inom HR var för svag för att kunna locka 

potentiella arbetstagare. Den sistnämnda innebär att information till anställda, 

belöningssystem, och rekryteringsprocesser vid intervjutillfället var bristande, och de 

menade att employer branding inte kunde byggas på undermåliga grunder (Ambler & 

Barrow, 1996:200). 

3.2.2 Vad innebär begreppet? 

Nedan beskrivs definitioner som andra forskare, utöver Ambler och Barrow 

(1996:187), tilldelat begreppet employer branding över. Vi tilldelar även varje 

definition våra tolkningar och efter det presenteras vår definition av employer 

branding. 

Utöver Ambler och Barrow (1996:187) har andra forskare gett begreppet employer 

branding alternativa definitioner. Ewing et al. (2002:12) definierade employer 

branding som”building an image in the minds of potential labour market, that the 

company above all others, is a great place to work”. Enligt dessa författare måste 
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employer branding, likt det traditionella sättet att bygga varumärken, ha en 

personlighet samt en tydlig position för dem som ska attraheras av detsamma (Ewing 

et al., 2005:154). Vad vi tolkar är att definitionen handlar mer om marknadsföring än 

HR eftersom den endast tar upp vikten av att skapa en image som lockar potentiella 

arbetsgivare, snarare än vad arbetsgivaren faktiskt erbjuder. En förklaring till 

utformningen av denna definition kan vara att samtliga forskare är professorer i 

marknadsföring. En annan definition från 2002 tog, enligt vår tolkning, med vikten av 

att inte enbart bygga en image utan att employer branding även består av de 

ansträngningar företaget gör för de anställda, ”sum of a company’s efforts to 

communicate to existing and prospective staff that it is a desirable place to work” 

(Lloyd, 2002:64). Utifrån Lloyds (2002:64) definition poängterar Ewing et al., 

(2005:154) i sin artikel att kommunikation i form av reklam kan komma att bli allt 

viktigare när det gäller att hitta, locka till sig och behålla arbetstagare.  

Backhaus och Tikoo (2004) är en flitigt citerad artikel inom forskning av employer 

branding. Deras definition av employer branding är “the process of building an 

identifiable and unique employer identity, and … as a concept of the firm that 

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

förklarar i artikeln att tidigare definitioner på employer branding från både 

allmänheten och forskare, fram till 2004, indikerar att begreppet innebär att lyfta fram 

arbetsgivarens varumärke både internt och externt. I definitionen adderar författarna 

vikten av att ett employer brand ska vara unikt. Dock tolkar vi att definitionen 

återigen tappar HR-perspektivet och i diskussionen runt definitionen är fokus riktat 

mot kommunikation. Vår tolkning är att det kan härledas till författarnas 

forskningsområden då den ena tillhör management och den andra marknadsföring där 

båda ämnesområden fokuserar på kommunikation. 

Knox och Freeman (2006) anger employer branding som ett varumärke förknippat 

med vad arbetsgivaren erbjuder i samband med rekryteringsprocessen. Employer 

branding skiljer företagets övergripande image, vilken är ämnad att nå en större 

publik. Författarnas definition är “the image associated with an organisation uniquely 

in its role as an employer” (Knox & Freeman, 2006:697). Dock anser vi att denna 

definition inte bör läggas allt för stor vikt vid då författarna avgränsar sin studie till 

effekten av employer branding på potentiella arbetstagaren vid rekryteringsprocessen 

i serviceföretag där dessa ses som konsumenter av företagets employer branding. 
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I kort beskriver Srivastava och Bhatnagar (2010:27) forskningsområdet employer 

branding som en tillämpning av marknadsföringsteorier på personalrekrytering. 

Författarnas definition är en kombination av tidigare nämnda författares definitioner, 

nämligen “giving an identity, image, and distinctiveness to the organization as an 

employer in order to attract its prospective employees and to motivate, engage, and 

retain its current employees” (Srivastava & Bhatnagar, 2010:27). Det här är en 

definition vi anser omringar employer branding på ett bra sätt då den beskriver dels 

marknadsföringsdelen av att skapa en unik bild av företaget, men även HR-delen då 

den inkluderar vikten av att både locka till sig önskvärd personal samt att behålla den 

nuvarande. Därmed har vi, som författare, i vårt arbete valt att använda oss av den 

definition Srivastava och Bhatnagar (2010:27) tilldelar employer branding. 

3.2.3 Vad får en organisation ut av begreppet? 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis generella fördelar olika forskare anser 

employer branding kan leda till. Därefter redogörs olika forskningsinriktningar på 

employer branding som formats utefter fördelarna med begreppet. 

Ritson (2002) anser att ett starkt employer brand framförallt kan ge tre fördelar. Den 

första fördelen är att employer branding leder till reducerade kostnader vid anställning 

eftersom de anställda har kännedom om arbetsgivaren. Denna varumärkeskännedom 

leder till att relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren blir starkare då 

varumärket skapar en ömsesidig förväntan på vad som gäller i avtalet. Om den 

ömsesidiga förväntan är accepterad av arbetstagaren leder det till en högre grad av 

lojalitet mot arbetsgivaren vilket minskar personalomsättningen. Avslutningsvis 

hävdar Ritson (2002) att ovanstående fördelar leder till att arbetsgivare skulle kunna 

erbjuda en lägre lön än den genomsnittliga utan att förlora anställda eftersom de blir 

trogna till varumärket. Collins och Stevens (2002:1127ff) för ett liknande resonemang 

där de jämför fördelarna av ett starkt varumärke med ett starkt employer brand. 

Collins och Stevens (2002:1121) slutsats är att employer branding indirekt leder till 

en generell uppfattning om arbetsgivaren, men även inställningen till den öppna 

positionen för den potentiella arbetstagaren. Även Barrow och Mosley (2005), likt 

Ritson (2002), anser att employer branding leder till lägre rekryteringskostnader då 

arbetstagarnas lojalitet ökar i takt med ett stärkt employer brand. Författarna adderar 

dock att employer branding även leder till att de anställdas engagemang i arbetet ökar, 

vilket genererar en högre kundnöjdhet. Slutligen menar Barrow och Mosley (2005) att 
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employer branding kommer att kunna generera goda finansiella resultat som en effekt 

av de tidigare nämnda fördelarna. Tavassoli (2008:95) ser andra fördelar med ett 

attraktivt arbetsgivarvarumärke så som ökad produktivitet. Författaren anser att 

varumärken som är byggda inifrån och ut där arbetstagarna är motiverade till att förstå 

varumärket jobbar effektivt mot företagens uppsatta strategier. 

Forskningen om employer branding har, enligt oss, börjat inriktas utifrån de fördelar 

som employer branding kan generera och där Knox och Freeman (2006:697ff) 

förklarar att marknadsföringsforskare har inriktat sig mot hur företag ska utforma sin 

employer branding-image och hur de ska få denna att stämma överens med de redan 

existerande varumärkena. Den här inriktningen på employer branding-forskningen 

benämner Mandhanya och Shah (2010:45) ”outside in” då forskarna fokuserar på 

attraktiva, synliga, budskap ut mot potentiella arbetstagare genom hemsidor och 

reklam. Motsatsvis benämner författarna employer branding-forskning som börjar 

inifrån, och utformar sitt employer brand utifrån arbetstagarnas upplevelser i 

företaget, ”inside out”, vilken liknar den beskrivning som Knox och Freeman 

(2006:697ff) tilldelar rekryteringsforskare gällande employer branding. Vidare anser 

Knox och Freeman (2006:697ff) att rekryteringsforskare fokuserar på vad employer 

branding kan tillföra vid rekrytering och hur tidigt begreppet behöver användas för att 

öka attraktiviteten i arbetssökandes ögon.  

Ett område som en stor del forskare börjat laborera med är hur employer branding kan 

leda till att behålla samt attrahera ”talangfull” arbetskraft – Talent Management - 

(Kimpakorn & Tocquer, 2009:534). Resultat i studier har visat att employer branding 

är en unik och viktig möjlighet att ta tillvara på för att öka tillfredsställelsen hos 

medarbetarna, vilket resulterar i lojalitet, produktivitet och effektivitet (Shah, 

2011:33). Mindre forskningsområden, men som även diskuteras i 

forskningssammanhang, är om employer branding kan leda till ökad produktivitet i 

företaget, likt det Tavassoli (2008:95) och (Shah, 2011:33) beskriver ovan. En 

kvantitativ studie av Robertson och Khatibi (2013:28) visade att det finns ett positivt 

samband mellan ett välutformat employer brand och produktivitet.  

3.2.4 Hur utformar organisationen ETT starkt employer branding? 

Då det enligt forskningen finns uppenbara fördelar med att utforma ett employer 

brand beskrivs nedan olika teorier om hur ett starkt varumärkeskapital samt employer 
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brand bör byggas, men även vad som karaktäriserar ett starkt employer brand. Då ett 

starkt employer branding måste innehålla ett fördelaktigt och unikt erbjudande för att 

locka samt behålla viktigt arbetskraft presenteras även teorier kring Employer Value 

Preposition – EVP. 

3.2.4.1 Modell för uppbyggnaden av varumärkeskapital mot potentiella arbetstagare. 

Wilden et al. (2010:60ff) beskriver hur employer branding, genom att ses som en 

signal och med hjälp av varumärkesteorier, kan leda till att potentiella arbetstagare får 

information i syfte att fatta beslut om företaget som arbetsgivare. Författarna förklarar 

att beslutet en arbetstagare fattar om en arbetsgivare kan liknas vid processen då en 

kund fattar beslut om en vara. Arbetstagaren ersätter konsumenten och en öppen 

position hos arbetsgivaren ersätter produkten. Det som avgör arbetstagarens beslut är 

enligt Wilden et al. (2010:60) funnen information, tidigare erfarenheter, och 

tillförlitlighet till företaget. I sökandet av information kring arbetsgivaren anser 

författarna att det endast går att hitta viss typ av information, exempelvis sätet för 

arbetsplatsen och lönen. Dock kan arbetstagaren inte vanligtvis hitta information om 

den potentiella arbetsgivaren gällande erfarenhet och tillförlitlighet (Wilden et al. 

2010:60). Författarna anser att arbetsgivarens employer brand ska täcka 

informationsluckan genom sända signaler med företagets budskap till 

arbetsmarknaden. Signalerna skulle enligt Wilden et al. (2010:61) reducera 

informationskostnaden för sökandet, förbättra uppfattningen om arbetsgivarens 

kvalité och minska risker förknippade med antagen anställning. Detta skulle resultera 

i ökad attraktivitet hos arbetsgivaren blir då arbetstagaren vet vad som kan förväntas 

av en anställning (Wilden et al. 2010:61). Srivastava och Bhatnagar (2010:27) 

förklarar i sin artikel att employer branding ska minska önskvärda potentiella 

arbetstagares ansträngningar i informationssökning om arbetsgivaren. Arbetstagarna 

har förhoppningsvis redan en god uppfattning om företaget som arbetsgivare. Utan 

employer branding kan potentiella arbetstagares uppfattning om arbetsgivaren speglas 

av allmänhetens generella bild av företaget och dess produkter (Srivastava & 

Bhatnagar, 2010:27).  
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Figur 3.2 – ”conceptual framework of employee-based brand equity” 

 

 Källa: (Wilden et al. 2010:61) 

Signalernas utformning är avgörande för hur attraktiv en arbetsgivare anses vara 

enligt Wilden et al. (2010:61f). Dessa signaler är klarhet, trovärdighet och 

konsekvens. Klarhet innebär att en tydligt förmedlad och ärlig kommunikation vilket 

leder till minskade ansträngningar i att tolka och förstå varumärket för arbetstagaren 

vilket i sin tur leder till minskad informationskostnad. Trovärdighet innebär att 

avlagda löften till potentiella arbetstagare under anställningsprocessen påverkar 

uppfattning och utvärdering av arbetsplatsen. Om förväntningarna och upplevelserna 

inte stämmer överens leder det till missnöje, uppsägning och dålig publikation. 

Däremot leder trovärdiga signaler till minskad risk vid accepterad anställning. 

Konsekvens innebär om employer branding-signalerna är stabila över tid och hur de 

stämmer överens med företagets resterande varumärken. Om signalerna är 

konsekventa leder det till att uppfattad kvalité av företaget som arbetsgivare ökar. 

Wilden et al. (2010:68f) förklarar att det finns andra faktorer som har inflytande på 

potentiella arbetstagarnas uppfattning om företaget som arbetsgivare. Tidigare 

arbetslivserfarenhet inom samma företag eller bransch anser författarna ger en synisk 

bild av arbetsgivarens employer brand då de anser veta vad som kan förväntas av 

antagen anställning. Det gör att arbetsgivarna måste vara konsekventa och trovärdiga i 

sitt employer brand. Wilden et al. (2010:69) poängterar att potentiella arbetstagares 

uppfattning om arbetsgivarens produkter och tjänster har stort inflytande på synen av 
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företagets employer brand. Det viktiga är att utsända signaler är i linje med kvalitén 

på företagets produkter, tjänster och företagets varumärken i allmänhet. 

3.2.4.2 Prediktiv employer branding -modell för att attrahera samt behålla attraktiv 

arbetskraft 

Botha et al. (2011:298) ämnade i sin studie att ta fram skapelseprocessen av employer 

brandings grundpelare. Dock ansåg de att studier som tar fram förslag på hur ett starkt 

employer brand skapas är nödvändigt då företagen annars förlorar värdefulla affärer. 

(Botha et al., 2011:298). Författarna ville förstå hur grundpelarna bör integreras för 

att skapa en enhetlig process vilken kan attrahera och behålla viktig arbetskraft. 

Studien resulterade i sex grundpelare som alla är lika viktiga i skapelsen av ett 

employer brand och kräver en integrerad strategi (Botha et al., 2011:308). 

Figur 3.3 –”Predictive model for talent attraction and retention”  

 

Källa: (Botha et al., 2011:307)  
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Första grundpelaren är målgruppens behov och innebär att organisationen bör 

segmentera arbetsmarknaden och fokusera sitt employer brand till att tillfredsställa 

målgruppers behov (Botha et al., 2011:304). Botha et al., (2011:304) anser att 

människor är attraherade av en arbetsplats som kan uppfylla deras behov och 

inneboende preferenser. Människor i olika målgrupper har olika preferenser och 

värderingar gällande vad ett attraktivt anställningserbjudande är. Vid valet av 

målgrupp för varor och tjänster menar Kotler (2008:411ff) att företaget ska börja med 

att dela in kundmarknaden utefter olika variabler - demografiska, geografiska, 

psykografiska, eller beteendemässiga. Olika målgrupper har olika behov och utefter 

valet av målgrupp kan företaget sedan anpassa budskapet till dessa. Demografisk 

segmentering innebär att marknaden delas in utefter exempelvis ålder, kön, eller 

etnicitet (Kotler, 2008:413f). Geografisk segmentering innebär att kundmarknaden 

kan delas in i länder, regioner, eller befolkningstäthet (Kotler, 2008:411f). 

Psykografisk segmentering innebär att marknaden delas in utefter sociala klasser, 

livsstil, värderingar, eller personligheter (Kotler, 2008:415). En segmentering utefter 

konsumenters beteende innebär en indelning av kunskap, attityd, och användning av 

produkter (Kotler, 2008:415ff).  

Den andra pelaren enligt Botha et al., (2011:304) är vikten av ett differentierat EVP 

vilket är en sammanställning av arbetsgivarens unika erbjudande i samband med 

anställning vilket ger organisationen en unik position på arbetsmarknaden i jämförelse 

med konkurrenter. Ett differentierat EVP leder enligt Botha et al., (2011:304) dels till 

motivation för önskvärda potentiella arbetstagare att anta anställning dels ökad 

lojalitet hos nuvarande anställda. Botha et al., (2011:304) benämner nästa grundpelare 

strategi av människor vilket innebär att HR-avdelningen måste styra människorna i 

organisationen i rätt riktning för att kunna leva upp till arbetsgivarens utlovade 

erbjudande. Om arbetsgivare utlovar ett inspirerande ledarskap inom företaget ska 

HR-avdelningen se till att ledarna har den kunskap som krävs för att vara inspirerande 

(Botha et al., 2011:305). Nästa pelare är enhetliga varumärken och pekar på vikten av 

att kommunikationen externt och internt är överensstämmande. Botha et al., 

(2011:305f) understryker vikten av ett employer brand i linje med samtliga 

varumärken inom organisationen då alla dessa varumärken påverkar varandra. Om en 

organisations varumärken spretar kommer trovärdighet och tillförlitlighet för 

employer brandet minska. När varumärken går i linje med varandra skapas ett 
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överlägset employer brand. Emellertid måste organisationen vara medveten om vad 

som kommuniceras och vilka kanaler som används för att nå ut till den tänkta 

målgruppen. Botha et al., (2011:306) benämner denna grundpelare kommunikation 

och anser att kommunikationen måste vara effektiv och exakt mot målgruppen för att 

kunna ge ett positivt intryck. Avslutningsvis behöver företaget använda en 

mätfunktion där organisationens employer branding-arbete kan utvärderas för att säkra 

kvalitén i varumärkeslöftet. 

3.2.4.3 Karaktärsdrag för ett lyckat employer brand 

Moroko och Uncles (2008:160) ämnade i sin artikel att ta fram karaktärsdrag för att 

mäta hur framgångsrikt en organisations employer brand är. Resultatet i studien 

baserades på sjutton djupintervjuer med branschexperter inom employer branding 

(Moroko & Uncles, 2008:162). Studien visade att noggrannhet och attraktivitet är 

viktiga karaktärsdrag för att lyckas med begreppet (Moroko & Uncles, 2008:169f). 

Noggrannhet innebär att varumärket ska vara attraktivt och stämma överens med 

nuvarande arbetstagares erfarenheter av erbjudandet som anställd i organisationen 

(Moroko & Uncles, 2008:169f). Employer brandet ska vara i linje med 

organisationens övriga varumärken, organisationskultur och värderingar. Attraktivitet 

innefattar enligt Moroko och Uncles (2008:169f) den grad av medvetenhet 

målgruppen har av organisationen som arbetsgivare, relevansen i erbjudandet för 

målgruppen och styrkan i differentiering gentemot konkurrenterna. 

Utefter funna karaktärsdrag utformade Moroko och Uncles (2008:169f) en fyr-fältare 

med motpoler mot noggrannhet och attraktivitet, nämligen strävan – att kommunicera 

ett bra erbjudande, men utan att leva upp till det internt - och oattraktiv. 

Organisationer kan enligt Moroko & Uncles (2008:169f) bli placerade i någon av 

rutorna genom att exempelvis studera personalomsättning, genomsnittslängd på 

tillsvidareanställningar eller personals engagemang jämfört med branschstandard. 
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Figur 3.4 – ”Typology of employer brand success characteristics”  

Källa: (Moroko & Uncles, 2008:172) 

Första rutan får namnet kommunikationsmisslyckande där Moroko och Uncles 

(2008:172) förklarar att organisationen har ett attraktivt employer brand men 

misslyckas kommunicera det då målgruppen inte är av samma uppfattning. 

Situationen kan uppstå om en organisation misslyckas att i sin kommunikation 

differentiera sig från konkurrenter och organisationen behöver då se över sina 

kommunikationsstrategier (Moroko & Uncles, 2008:172). Den andra rutan benämns 

strategiskt misslyckande vid matchning och innebär att en arbetsgivare anses vara 

attraktiv av målgruppen men misslyckas med att leverera erbjudandet under 

anställning (Moroko & Uncles, 2008:172). I organisationen finns det många sökande 

till tjänsterna, men personalomsättningen är hög. Arbetsgivarens HR-avdelning måste 

börja styra människorna i organisationen för att kunna leva upp till företagets 

employer brand (Moroko & Uncles, 2008:172). Den tredje rutan långfristig avsaknad 

upplevs inte arbetsgivaren attraktiv enligt Moroko och Uncles (2008:172f) och 

nuvarande arbetstagare har negativa erfarenheter av anställning. Vidare förklarar 

författarna att en organisation i en sådan situation måste börja om utformandet av 

erbjudandet för anställda för att sedan kommunicera det på ett strategiskt vis (Moroko 

& Uncles, 2008:172f). Den sista rutan hållbar framgång är situationen som bör 
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strävas efter då potentiella arbetstagare attraheras av varumärket samt stannar kvar på 

arbetsplatsen över lång tid (Moroko & Uncles, 2008:173). Avslutningsvis poängterar 

Moroko och Uncles (2008:173) att en organisation som är nöjd med sin placering inte 

kan förväntas stanna kvar i samma ruta i all framtid, utan ansträngningar. Författarna 

förklarar att arbetstagares uppfattning om vad som anses vara ett bra erbjudande 

förändras över tid precis som konkurrensen med andra organisationer. (Moroko & 

Uncles, 2008:173). 

3.2.4.4 EVP – en viktig komponent för ett starkt arbetsgivarvarumärke 

EVP – Employee Value Proposition - är ett begrepp vi har stött på i artiklar och 

böcker inom employer branding och Rosethorn (2009:20) definierar det som ”the 

unique and differentiating promise a business makes to its employees and potential 

canditates”. EVP är den en beståndsdel i employer branding och innefattar det unika 

utlovade erbjudandet dvs. fördelar, förmåner, och värderingar som en anställning 

innebär för arbetstagare (Rosethorn, 2009:20f). En annan beståndsdel i employer 

branding är arbetstagarnas erfarenheter av erbjudandet över hela anställningsperioden. 

Om EVP och erfarenheten stämmer överens anser Rosethorn (2009:20f) att 

organisationen har skapat ett starkt employer brand. Botha et al. (2011:305) anser att 

ett unikt EVP tillför kraft i organisationens employer brand. Backhaus och Tikkoo 

(2004:502) förklarar att ett employer brand ska bestå av ett klart, hållbart, samt ärligt 

EVP och är första steget i att utforma ett starkt employer brand. 

 Figur 3.5 – ”the employer brand in action” 

 

 

 

 

Källa: (Rosethorn, 2009:20) 

Initiala studier av Srivastava och Bhatnagar (2010:31) har påbörjats för att ta fram en 

praktisk skala som kan användas för att mäta styrkan av EVP. Åtta faktorer var 

signifikanta för att attrahera önskvärd potentiell arbetskraft. Dessa åtta faktorer 

placerades i två kategorier, ”vad företaget erbjuder som arbetsgivare” och ”vad 

Arbetstagarnas 
egna erfarenheter 
av erbjudandet  
(EVP) 

 

EVP  

  

Styrkan i 
Employer 
Branding 



50 
 

företaget står för som arbetsgivare”. I den första kategorin 

placerades ”omhändertagande organisation”, ”organisation där allt är 

möjligt”, ”karriärmöjligheter”, och ”globalt verksamma”. I den andra kategorin 

placerades ”trovärdig och rättvis”, ”flexibel och etisk”, ”företagets produkt- och/eller 

servicevarumärke”, och ”positive image som arbetsgivare”. Studien endast är testad 

på vad potentiella arbetstagare finner värdefullt i samband med anställning och inte 

vad nuvarande arbetstagare i olika verksamheter finner värdefullt hos arbetsgivaren 

de arbetar för (Srivastava & Bhatnagar, 2010:32). 

3.2.5 Vad kan avgöra om en organisation lyckas med employer branding? 

I problemdiskussionen nämndes att forskning på employer branding inom offentlig 

verksamhet är frånvarande, men att det finns bevis på att offentlig verksamhet i 

Sverige arbetar med begreppet. Offentlig verksamhet gjort sin egen tolkning av 

utformning, implementering, och arbete med employer branding helt utan stöd från 

vetenskapliga implikationer. I detta avsnitt presenteras därför teori om vad som är 

viktigt att tänka på vid översättandet av lyckade moderna framgångsrecept från andra 

organisationer till den egna samt vad som händer om denna är bristfällig. 

3.2.5.1 Dekontextualisering, Kontextualisering och Translatorkompetens 

Vid överföring av moderna organisationsidéer från en lyckad organisation till en 

annan anser Røvik (2008:17) att denna är uppdelad i två steg – dekontextualisering 

samt kontextualisering. Dekontextualisering handlar om att en lyckad praxis och 

kunskap plockas ut ur sitt sammanhang för att i ett annat. Kontextualisering innebär 

mottagning av kunskap om organisationsidén i den organisation som vill 

implementera idén. Røvik (2008:17) beskriver även dekontextualisering som 

en ”nedpackning” av organisationsidén från den befintliga kontexten och 

kontextualisering som en ”uppackning” av organisationsidén med anpassning efter 

den egna organisationen. Enligt Røvik (2008:17f) beror framgången i 

organisationsidén på hur stark translatorkompeten som finns i organisationen. 

Translatorkompetens innebär att översätta en annan organisations koncept till att 

passa sin egen (Røvik, 2008:17f) med hänsyn till kultur, processer, och strukturer 

(Røvik, 2008:47 & 57ff) - ”Packa upp, omordna, och packa ned receptet i sin egen 

verksamhet”. 
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Om en organisation gör en bristfällig översättning av en idé leder det i många fall till 

ett misslyckande och enligt (Røvik, 2008:276) kan misslyckandet uttrycka sig på tre 

sätt. Den första benämner Røvik (2008:276) löskoppling och innebär att 

organisationen för in idén men utan att den praktiseras. Den andra är bortstötning, 

vilket innebär att organisationen praktiserar idéen med undantag för vissa lokala delar 

som anser att den inte passar verksamheten. Den sistnämnda är oförutsedda effekter 

och leder till oönskade effekter eller lägre än förväntade effekter. Översättningsfel 

kan bero på brist eller slarv i antingen dekontextualisering eller kontextualisering. Ett 

vanligt förekommande exempel vid fel i dekontextualisering enligt Røvik (2008:276f) 

är att den som packar ner idén inte får med alla väsentliga delar för att kunna 

representera lyckad praxis. Anledningar till missar i representationen kan vara att idén 

är komplicerad och inflätad vilket gör den svår att förstå. Felaktigheter vid 

översättning kan även ske vid kontextualisering då idén ska anpassas efter den egna 

organisationen (Røvik, 2008:277f). Om det slarvas med översättning kan det leda till 

uteblivet resultat. Översättningsfel vid införandet av idéer kan bero på dels för mycket 

dels för lite kunskapsöverföring från framgångsorganisationen. Om en organisation 

imiterar idén rakt av kan det hända att den inte passar den nya kontexten (Røvik, 

2008:277f). För lite kunskapsöverföring kan leda till att organisationen utelämnar 

viktiga delar som gör att positiva effekter uteblir (Røvik, 2008:277f). 

Vikten av en bra translatorkompetens har enligt Røvik (2008:280) ökat med åren då 

tillväxten av nya moderna organisationsidéer är stor världen över. Moderna 

organisationsidéer är byggda på generella och abstrakta principer. De flesta typer av 

organisationsidéer är på så sätt halvklara koncept som ska kunna föras in i flertalet 

typer av organisationer för att kunna säljas till en universell marknad. För att lyckas 

med dessa idéer måste organisationerna ha en bra, lokal, translatorkompetens som gör 

att idéerna kan översättas på ett sätt som leder till önskvärda effekter (Røvik, 

2008:277). Røvik, (2008:280ff) föreslår fyra olika kompetenser en bra översättare bör 

kombinera för att lyckas med införandet av organisationsidéer i verksamheten. Det 

första en översättare bör besitta är kännedom om de organisationer som 

organisationsidén ska översättas från och till. Utöver det måste personen ha kunskap i 

hur begreppet kan översättas mellan olika organisationer (Røvik, 2008:280f). Den 

andra kompetensen är översättarens förmåga att ta hänsyn till den ursprungliga idén 

som ska överföras, men att kunna översätta den genom att använda kreativitet och 
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innovation på ett respektfullt sätt (Røvik, 2008:284f). Den tredje kompetensen har sitt 

ursprung i Røviks (2008:294ff) benämning på moderna organisationsidéer som virus. 

Författaren beskriver den första perioden vid införandet av en organisationsidé som 

en ”språksmitta” vilket innebär att det talas mycket om idén inom organisationen men 

utan att den praktiseras. Idéen kan ha en lång inkubationstid, dvs. att det tar lång tid 

för idén att utvecklas till ett virus där de önskvärda effekterna ses (Røvik, 2008:287f). 

Översättaren måste därför ha tålamod för att orka driva människorna i organisationen 

att fortsätta kämpa samt hålla ut för att få se de positiva effekterna (Røvik, 2008:287f). 

Den sista kompetensen en översättare bör ha är styrka. Implementering av moderna 

organisationsidéer sker oftast inte i stillhet utan leder ofta till reformarbeten där 

motstånd finns som propagerar för ”gamla metoderna”. Översättandet kräver en 

styrka att kunna avläsa samt sätta sig in i maktspel, förhandlingar och konflikter hos 

översättaren. 

3.2.6 Kan en organisation lyckas med employer branding? 

Vi som författare anser att kritik mot employer branding har varit fåordig i 

forskningen och att implikationer har fått begränsat utrymme i de publikationer vi 

läst. Dock anser vi att det finns problematik med begreppet och nedan presenteras en 

sammanställning av kritik som hittats. Kritiken består av dels referensgranskade 

publikationer, men även av artiklar och böcker med mindre vetenskaplig legitimitet. 

Materialet är dock framtaget av forskare och branschexperter inom employer 

branding, vilket anser berättigar vårt val. Det presenteras både övergripande kritik 

mot employer branding som helhet och kritik mot utformning av begreppet. 

Ritson (2013), tidigare exalterad employer branding-forskare, ger i sin tidningsartikel 

skarp kritik mot employer branding och anser att det bör förbjudas då branding i 

employer branding missbrukas och därmed skadar ryktet på ett väletablerat 

marknadsföringsverktyg. Författaren ger framförallt tre anledningar till varför det 

skadar ryktet för branding och den första är att branding har sin utgångspunkt i 

kundens uppfattning om varumärket. Utefter kundens uppfattning om produkterna 

och företaget utformar marknadsföringsavdelningen ett varumärke som betonar det 

positiva och minskar den negativa uppfattningen. Ritson (2013) menar att employer 

branding till stor del har sin utgångspunkt inifrån företaget och utformar sitt 

varumärke utan hänsyn till de negativa uppfattningar potentiella arbetstagarna kan ha. 

Ritson (2013) menar att företags employer brand ofta blir överdrivet positivt och 
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misslyckas i att fånga arbetstagares syn på verksamheten. En annan kritisk aspekt är 

att de flesta företag missar, till skillnad från vanlig branding, att differentiera sig från 

konkurrenter då Ritson (2013) hävdar att de flesta företag använder slagord som 

innovation, integritet, och egenmakt. Avslutningsvis anser Ritson (2013) att företag 

måste börja mäta till vilken grad de lever upp till sitt employer brand då branding inte 

endast handlar om att skapa sig ett gott rykte, utan om företaget kan motsvara de 

förväntningar som ställs på varumärket. 

Jenner och Taylor (2007:8) uttrycker i sin artikel en oro för att employer branding kan 

förfina verkligheten av arbetssituationen i en organisation. Författarna anser att detta 

kan leda till besvikelse och frustration när en potentiell arbetstagare i ett senare skede 

möter en annorlunda verklighet på arbetsplatsen. Detta anser Jenner och Taylor 

(2007:8) kan vara ett problem för studenter utan arbetslivserfarenhet eftersom de kan 

ha bildat sig en orealistisk bild av arbetslivet genom förskönade 

arbetstagarerbjudanden som organisationen inte lever upp till. Wilden et al. 

(2010:65f) förklarar att potentiella arbetstagare med tidigare arbetslivserfarenheter i 

en organisation eller inom en bransch är mer synisk mot organisationers employer 

brand. Potentiella arbetstagare med tidigare erfarenhet är en målgrupp som är svår att 

övertyga med ett employer brand då det måste vara attraktivt och realistiskt (Wilden 

et al., 2010:65f). Även Alnıaçık och Alnıaçık (2012:1342) förklarar, likt Wilden et al., 

(2010:65f), att tidigare samt nuvarande arbetslivserfarenhet inom bransch eller 

organisation har inverkan på uppfattningen av ett företags employer brand. Vidare 

adderar författarna att kön och ålder har effekt på intrycket av en arbetsgivare 

(Alnıaçık & Alnıaçık 2012:1342). Wilden et al., (2010:69f) poängterar vikten av att 

organisationer bör anpassa sitt employer brand utefter vilken typ av potentiell 

arbetstagare denna pratar med. Olika typer av människor värderar erbjudanden olika. 

Emellertid understryker Wilden et al., (2010:69f) att olika arbetstagarerbjudandena 

som kommuniceras av olika avdelningar måste vara i linje med varandra för att skapa 

trovärdighet i organisationens varumärken. 

Den ovan beskrivna situation, att utforma ETT enhetligt employer brand men med 

anpassning till den målgrupp som en specifik avdelning söker, ser Jenner och Taylor 

(2007:8) som eventuellt problematiskt i organisationer med komplexa 

organisationsstrukturer. I sådana organisationer finns mångfacetterade yrkeskategorier 

där arbetstagare kan ha vitt skilda åsikter om vad som är en attraktiv arbetsgivare 
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(Jenner & Taylor, 2007:8). Att arbetstagare inom olika yrkeskategorier kan ha olika 

åsikter tolkar vi som författare rimligt då Wilden et al., (2010:69f) hävdar att 

branschtillhörighet är en faktor som spelar in på uppfattningen av organisationens 

employer brand. 

Det är inte endast problematiskt i utformningen av ETT enhetligt employer brand, 

utan det finns även strategiska problem. Davies (2008:667) anser att det är oklart 

vilken del av en organisation som ska ha det övergripande ansvaret för employer 

branding. Enligt Moroko och Uncles (2008:171f) ska en organisation koordinera 

marknadsförings- och HR-avdelningen för att skapa ett framgångsrikt employer brand. 

Vidare anser författarna att det är en av de svåraste uppgifterna med employer 

branding. Om ett företag misslyckas koordinera avdelningarna kan det ha ett negativt 

inflytande på både nuvarande, potentiella, samt före detta anställda i organisationen 

(Moroko & Uncles 2008:171f). 

Avslutningsvis finns det ytterligare svårigheter med att bygga ett attraktiv 

arbetsgivarevarumärke eftersom organisationens alla andra varumärken, produkter 

och tjänster har inflytande på uppfattningen av employer brand (Wilden et al., 

2010:65f). Författarna förklarar att verbal ryktesspridning är den effekt som har 

starkast inflytandet på trovärdigheten för organisationens employer brand. Det 

innebär att en organisation inte enbart ska vara attraktiv, utan måste även lyckas med 

att hålla löftet och kommunicera det för att skapa en hållbar legitimitet. 

3.3 Teoretiskt Ramverk 

I teorikapitlet har vi presenterat flera forskningsområden men där huvudfokus legat på 

employer branding. Begreppet syftar till att både locka till sig potentiell arbetskraft 

men även att få den befintliga att stanna inom organisationen samt att trivas. Den 

definition vi primärt valt att använda i denna studie kommer från Srivastava och 

Bhatnagar (2010:27) och lyder “giving an identity, image, and distinctiveness to the 

organization as an employer in order to attract its prospective employees and to 

motivate, engage, and retain its current employees”.  

Ett bra employer brand kan leda till fördelar så som trovärdighet och lojalitet från 

konsumenter, men även ekonomiska fördelar. Behålls personalen under en längre tid 

minskar rekryteringskostnaderna och personalen blir mer kunnig i sitt arbete. Andra 
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fördelar är att sannolikheten att önskvärd arbetskraft söker sig till organisationen ökar. 

Emellertid måste arbetsgivaren ha förmågan att kunna differentiera sig på 

arbetsmarknaden. 

I det följande tolkande analyskapitlet kommer modellen ”Predictive model for talent 

attraction and retention” att användas för att förstå svårigheterna med employer 

branding i Växjö kommun. Modellen består av sex delar: målgruppens behov, 

differentierat EVP, strategi av människor, enhetliga varumärken, kommunikation 

samt mätfunktion. Sammantaget handlar modellen om att segmentera 

arbetsmarknaden för att tillfredsställa målgruppen, ta fram ett EVP som är unikt och 

differentierat för denna målgrupp och att samordna människorna i organisationen så 

förutsättningar finns för att leva upp till företagets employer branding. Vidare ska 

organisationens employer brand stämma överens med företagets övriga varumärken, 

kommunikationen externt ska vara trovärdig och exakt och att en utvärdering av 

employer brandet ska ske. Inom modellen kommer även två andra modeller att 

användas, ”Conceptual framework of employee-based brand equity” och 

“Karaktärsdrag för ett lyckat employer branding”. 

Ett teoretiskt begrepp som är viktigt att ha med sig i den tolkande analysen är 

translatorkompetens. Detta begrepp handlar om att översätta en annan organisations 

framgångsrika koncept till att passa sin egen. Anledningen till att translatorkompetens 

ses som en viktig del i den tolkande analysen beror på att hittills gjorda studier på 

employer branding har skett i privat verksamhet. Translatorkompetensen i Växjö 

kommun blir intressant att diskutera för att se hur de lyckats översätta employer 

branding till offentlig verksamhet. 

Vår tolkning är att NPM-filosofin ligger till grund för att offentlig verksamhet idag 

arbetar med moderna organisationsidéer som employer branding. Det har riktats kritik 

mot NPM-filosofin eftersom vissa idéer som förts in i offentlig verksamhet som en 

följd av denna är inkonsistenta, dvs. går emot varandra. Kritik har även riktats mot 

employer branding då vissa anser att det är svårt att praktisera eftersom det krävs att 

få till ett samarbete mellan marknadsföring och HR. Men även att 

marknadsföringsmetoder ska kunna appliceras på HR-filosofin. Vidare har det även 

riktats kritik mot svårigheten att ta fram ett enhetligt EVP i en organisation med en 

komplex organisationsstruktur.  
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4. Växjö kommun som attraktiv arbetsgivare 

I följande avsnitt presenteras Växjö kommun och dess arbete med att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Först beskrivs Växjö kommuns uppdrag i samhället, hur organisationen 

ser ut och budgetmålet att vara en attraktiv arbetsgivare. Följande del riktar in sig på 

Växjö kommuns attraktivitetsarbete utifrån förvaltningarnas perspektiv. 

Avslutningsvis presenteras en observation från Växjö kommuns 

kompetensförsörjningsgrupp.  

4.1 Organisationen och attraktivitetsarbetet 

En kommun, tillika Växjö kommun, har till huvuduppgift att erbjuda samhällsservice 

till medborgarna, exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg. Andra uppgifter en 

kommun har är bland annat stadsplanering och byggfrågor, vatten och avlopp samt 

krisberedskap. Vissa av kommunens uppgifter styrs av lagar och andra beslutas av 

kommunala politikerna. Utöver det lagstyrda finns frivilliga arbetsområden för en 

kommun, exempelvis förskola, byggande av bostäder och näringslivsutveckling. 

Finansiering av en kommuns uppgifter och verksamheter sker huvudsakligen från 

skattemedel och stadsbidrag (Växjö kommun, 2013a).  

Växjö kommun har under det senaste decenniet haft som budgetmål att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke, vilket inte är en lagstyrd uppgift. ”Växjö kommun vill vara en 

modern och flexibel arbetsgivare i ett föränderligt samhälle. Det ska vara attraktivt 

att arbeta här“ löd ett av Växjö kommuns budgetmål för 2002 enligt Pettersson.2 

Formuleringen av målet att vara en attraktiv arbetsgivare har sett annorlunda ut från år 

till år, men sedan 2010 har formuleringen varit "Växjö kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare" (Växjö kommun, 2010:24). När beslutet om att vara en attraktiv 

arbetsgivare fattades av politikerna var det enligt Marion Tersmeden, gruppansvarig 

på personalkontoret, hon själv som fick i uppdrag att se till att målet uppfylldes3. 

Sedan budgetmålet fattades 2002 har olika aktiviteter och åtgärder utförts i syfte att 

förbättra attraktiviteten som arbetsgivare. Under senare år har kommunen bland annat 

marknadsfört sig på mässor och arbetsmarknadsdagar, tagit fram ett nytt mässmaterial, 

och bildat en kompetensförsörjningsgrupp. Vidare har Växjö kommun aktivt arbetat 

med att utveckla ett vård- och omsorgscollege för att i framtiden kunna förse 

                                                
2 Håkan Pettersson, Budgetchef, Växjö kommun, e-post 25 februari 2014 
3 Marion Tersmeden, Gruppchef, Personalkontoret, Växjö kommun, möte 10 februari 2014 
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sjukvården med personal som har ett gott öga för kommunen som arbetsgivare. Växjö 

kommun har sedan 2013 använt sig av teorier och konsulter inom employer branding 

för att försöka uppnå målet med att vara en attraktiv arbetsgivare. I samband med 

dessa teorier och konsulter har personalkontoret på Växjö kommun utbildat 

personalen i employer branding genom bland annat en föreläsning av Anders Parment, 

ekonomie doktor och lektor i marknadsföring4. Enligt Tersmeden var syftet med 

föreläsningen att skapa en förståelse kring vad employer branding är och hur det kan 

användas för att vara en attraktiv arbetsgivare. I samband med denna föreläsning 

köpte Växjö kommun in boken ”Employer branding – allt du behöver veta för att vara 

en attraktiv arbetsgivare”, skriven av Anna Dhyre och Anders Parment. Precis som 

titeln på boken antyder har employer branding blivit en synonym med att vara en 

attraktiv arbetsgivare (Växjö kommun, 2012). Utifrån uppgiften om Växjö kommuns 

satsning på föreläsningar och utbildningar i employer branding tolkar vi, som 

författare, att organisationen använder employer branding för att leva upp till 

budgetmålet att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Trots de åtgärder som Växjö kommun vidtagit i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare 

är Tersmeden inte nöjd med resultatet5. Hon menar att det som utförs förvisso varit 

bra, men att det saknas en välgrundad tanke bakom valen av aktiviteter som utförts. 

Tersmeden anser att det inte funnits någon grundläggande struktur i handlingsplanen 

för hur Växjö kommun ska arbeta med begreppet employer branding. En av 

anledningarna till att Tersmeden inte är nöjd med resultatet, strukturen samt 

enhetligheten i employer branding arbetet kan enligt hennes egen uppfattning bero på 

Växjö kommuns komplexa organisationsstruktur6.  

Den kommunala verksamheten består av två sidor dels politisk styrning dels 

förvaltning av beslut. Den politiska sidan består av en kommunstyrelse och nämnder, 

vilka utses av kommunfullmäktige. Förvaltningssidan består av tjänstemän vilka 

arbetar med att verkställa de beslut som politikerna fattar (Växjö kommun, 2013b).  

Inom Växjö kommun består den politiska sidan av en kommunstyrelse och elva 

nämnder (Växjö kommun, 2014a). Förvaltningssidan består av nio förvaltningar som 

                                                
4 http://www.fek.su.se/sv/Forskning/Mot-nagra-forskare/Anders-Parment/ 
5 Marion Tersmeden, Gruppchef, Personalkontoret, Växjö kommun, möte 10 februari 2014 
6 Marion Tersmeden, Gruppchef, Personalkontoret, Växjö kommun, möte 10 februari 2014 
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sysselsätter över 7000 tjänstemän (Växjö kommun, 2014a) inom 150 olika 

yrkeskategorier (Växjö kommun, 2014b). 

Den ovan beskrivna organisationsstrukturen medför svårigheter i att skapa ett 

enhetligt employer brand, enligt Tersmeden. Detta eftersom bland annat nyrekrytering 

tenderar att ske på många olika vis. Nyrekrytering kan dels skötas på den egna 

förvaltningen men vid tillsättandet av högre tjänster är oftast personalkontoret 

involverade. Tersmeden förklarar också att det är svårt att få medarbetarna att 

engagera sig i utvecklandet av Växjö kommuns employer brand och få dem att 

samspela då organisationen är decentraliserad och består av vitt skilda yrkeskategorier. 

En karta organisationskarta över Växjö kommun finns presenterad i appendix 1. 

4.2 Förvaltningarnas syn på attraktivitetsarbetet 

Nedan presenteras en sammanställning av materialet från de kvalitativa intervjuer 

med två respondenter från varje förvaltning som genomförts. Intervjuerna är 

uppdelade i fyra teman (1) vad respondenterna anser att förvaltningarna gör idag för 

att vara attraktiva arbetsgivare (2) hur kommunikationen ser ut mellan 

förvaltningarna (3) värderingar och ledord som upplevs kommuniceras i arbetet (4) 

upplevda kommunicerade förmåner och fördelar med att arbeta för Växjö kommun. 

De två sista teman avslutas med en överskådlig tabell där skillnaderna i vad som 

kommuniceras intern och externt jämförs. 

Intervjupersonerna har försetts med kodade nummer utan inbördes ordning från 1 till 

9. Personer från samma förvaltning har därmed tilldelats samma nummer. Två 

intervjuer per förvaltning har genomförts med en personalansvarig, C, samt en 

operativt anställd, P. På förvaltning 3 hade båda respondenterna personalansvar och 

döptes därför till 3C samt 3K. Anledningen till valet att ge den ena personen ett K, 

istället för exempelvis Ca eller Cb, beror på vår tolkning av K som mindre delaktig än 

C i förvaltningens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.  

4.2.1 Förvaltningarnas arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare 

Huruvida Växjö kommun arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare råder det 

delade meningar om enligt respondenterna med personalansvar på de nio olika 

förvaltningarna. Dock hävdar majoriteten, sex stycken av förvaltningarnas 

personalansvariga (1, 2, 4, 6, 7 och 8), att de arbetar med att vara en attraktiv 
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arbetsgivare. De tre resterande förvaltningarnas personalansvariga (3, 5 och 9) menar 

att de inte arbetar med det och där förvaltning 5 samt 9 förlitar sig på centrala 

riktlinjer gällande attraktivitetarbetet. ”Rent aktivt vill jag inte påstå att vi, eh, inte 

några aktiva åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare, vi hänger på det som 

kommer kommunövergripande” säger 5C. 9C poängterar dock att det inom 

förvaltningen är korta beslutsvägar som leder till ett bra arbetsklimat vilket gör att 

trivseln är hög, utan ett uttalat arbete om att vara attraktiv som arbetsgivare. 3C anser 

sig inte arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare, men anser det vara nödvändigt 

eftersom en stor andel anställda pensioneras inom snar framtid. En potentiell 

anledning till varför en respondent på förvaltning 3 inte anser sig arbeta med att vara 

en attraktiv arbetsgivare kan bero på förvaltningens låga personalomsättning. 3K 

anser att de arbetar med att vara attraktiva genom att de bland annat tagit fram en 

kompetensförsörjningsplan, ställer ut på arbetsmarknadsdagar, tar emot praktikanter 

från universitetet och använder sig av branschråd. Kompetensförsörjningsplanen har 

tagits fram som en följd av de stundande pensionsavgångarna för att se vilka resurser 

och kompetenser som kommer behövas framöver. 3C säger ”sen är det väl alltid så 

att offentlig sektor har en uppförsbacke, alla ekonomer vill bli revisorer liksom. 

Offentlig sektor kanske inte hägrar mest men jag tror det börjar vända”. 

Vår tolkning är att det enbart är tre av nio förvaltningar som arbetar aktivt med att 

vara en attraktiv arbetsgivare (1, 2 och 8). 1C poängterar att det finns svårigheter i att 

arbeta med begreppet då hänsyn till Växjö kommuns övergripande vision måste tas 

men även till den specifika förvaltningen. ”Vi kan inte glömma bort att vi är en del i 

Växjö kommun, och samtidigt så vill ju vi vara lite unika med vår förvaltning och 

våra tjänster” berättar 1C. Förvaltning 1 förklarar att arbetet med att vara en attraktiv 

arbetsgivare är en process som ständigt pågår och som alltid kan förbättras. 

Attraktivitetsfrämjande aktiviteter som förvaltningen idag arbetar med är att höja 

kvalitén vid intervjuer så att även de som inte får anställning har en positiv bild av 

kommunen som de förhoppningsvis sprider till andra. Vidare har de ställt ut på 

Välkomstmässan samt Amår, arbetsmarknadsdag på Linnéuniversitetet, och 

genomfört mingelkvällar på kommunhuset för universitetsstudenter. Allt detta i syfte 

att dela med sig av informationen om kommunen som arbetsgivare till framtida 

potentiella arbetstagare. Personalansvarig på förvaltning 2 förklarar att det är ”på 

tapeten” att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare och att förvaltningen idag är 
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delaktiga i arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande värdegrund. 

Förvaltning 8 har, enligt 8C, arbetat aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare sedan 

kommunens medarbetarenkät publicerades. Åtgärderna är baserade på resultatet och 

är (1) ökad administrativ hjälp för personalen som innebär att fokus kan läggas på 

kärnverksamheten, (2) grupputveckling genom personlighetstester, (3) 

stämningshöjande personalaktiviteter samt (4) framtagna riktlinjer för jämlika löner.  

Anledningen till att vi inte tolkar att förvaltning 4, 6 och 7 arbetar med att vara en 

attraktiv arbetsgivare beror i förvaltning 4:as fall på att de huvudsakligen fokuserar på 

att minska sjukfrånvaron. Detta är enligt vår uppfattning inte tillräckligt för att 

benämna dem som aktiva i sitt attraktivitetsarbete. Det finns också en ekonomisk 

vinning i att minska sjukfrånvaron därför tolkar vi det som att förvaltning 4 lika gärna 

skulle kunna arbeta med sjukfrånvaron av ekonomiska skäl snarare än av 

attraktivitetsskäl. För att hålla medarbetarna friska finns ett friskvårdsbidrag. Tidigare 

fanns även en friskvårdstimme, vilken nu är borttagen då alla inte hade möjlighet att 

utnyttja den. Ytterligare åtgärder som förvaltningen arbetar med är att uppnå en 

jämställdhet och mångfald som avspeglar Växjö kommuns population. 4C poängterar 

dock att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har trappats upp den sista tiden, 

främst i form av minskad sjukfrånvaro. Anledningen till att vi i förvaltning 6 fall 

tolkar att de inte arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare beror på att 6C 

förklarar att de inte själva vet om personer självmant söker sig till Växjö kommun på 

grund av att det är en attraktiv plats att bo på eller om det beror på att Växjö kommun 

som arbetsgivare är attraktiv. ”Det är förhållandevis många som söker tjänsterna här. 

Sen om det beror på arbetsgivaren eller totalbilden att man vill bo här och det finns 

ett hyffsat idrotts och kulturutbud och det är en lagom stort […] det är alltid svårt att 

svara på” säger 6C. Vidare berättar 6C att Växjö kommun är både en ”lagom” stor 

stad och arbetsgivare och det finns en balans mellan den expansiva miljön och 

möjligheten för arbetstagarna att påverka beslut i verksamheten. 7C menar att arbetet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare inte är något utstakat utan utformar sig som ett 

resultat av hur förvaltningen arbetar. Däremot säger 7C att de arbetar för att få 

personalen att trivas vilket hen tolkar som en attraktivitetsåtgärd. ”Det är något vi 

märker när vi går ut och rekryterar, så får vi ofta ganska mycket sökningar från de 

kommunerna runt oss och många av dem säger att vi har hört att ni är en så trevlig 

arbetsplats” säger 7C. Vi tolkar det som att förvaltning 7 inte har en konkret 
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handlingsplan för hur de ska vara attraktiva utan att de istället hoppas på att arbetet 

uppfattas som positivt.  

Sammantaget anser sex av nio personalansvariga respondenter att deras förvaltning 

arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare. Dock tolkar vi att det egentligen bara är 

tre av dessa nio förvaltningar som aktivt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare 

eftersom det endast är tre som har en konkret plan för hur det ska gå till. Det framgår 

tydligt, enligt oss, att de olika förvaltningarna har kommit olika långt i arbetet med att 

vara en attraktiv arbetsgivare. 

4.2.2 Kommunikationen mellan förvaltningarna 

Kommunikationen mellan de olika förvaltningarna uppfattas som både bra och dålig 

Respondenter på fem förvaltningar (2, 3, 4, 7 och 9) förklarar att den behöver 

förbättras och respondenterna på tre förvaltningar (5, 6 och 8) anser att den är bra. 

Under intervjun med förvaltning 1 framgår det inte om 1C anser att den är bra eller 

mindre bra utan bara vilka grupper inom kommunen som arbetar 

attraktivitetsfrämjande vilket presenteras längre ner.   

Något som nämns av dem vi intervjuat på både förvaltning 1, 3 och 7 är att det finns 

en svårighet i den gemensamma kommunikationen. Förvaltningarna har olika 

yrkeskategorier representerade vilket gör att kommunikationen ut mot arbetstagare 

särskiljer sig. 3C förklarar att det finns ett övergripande syfte inom kommunen och 

det är att bidra till samhällsutvecklingen men att det därefter är svårt att hitta 

gemensamma nämnare mellan de olika förvaltningarna.  

Tre av de intervjuade på förvaltningarna 1, 2 och 8 nämner olika forum och grupper 

som diskuterar hur Växjö kommun ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 1C 

nämner personalchefsgruppen, kompetensförsörjningsgruppen och 

marknadsföringsgruppen som exempel på dessa grupper men menar att arbetet i vissa 

av dessa grupper ligger på is. 2C nämner istället ledningsgruppen som det forum där 

dessa frågor primärt ska arbetas med och att det sedan i ovanstående forum ska 

diskuteras. 8C säger att också att det finns olika grupper som arbetar med dessa frågor 

på en övergripande nivå och att det är bra men säger också ”men sen kan man ibland 

tycka det är frustrerande att man inte är med i den gruppen så att man är totalt 

delaktig och får lov att vara med liksom där det händer men det är en annan femma 
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[…]” 8C benämner dessa forum som en bra plats för diskussionen om 

attraktivitetsarbetet.    

Vad respondenterna på förvaltning 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9 är överens om är att Växjö 

kommun som arbetsgivare bör ha en gemensam bas/ledord/linje/värdegrund och 

vision. 7C anser att denna gemensamma grund ska gälla frågor så som lönesättning 

och mångfald. Personalpolicyn tycker 8C är ett bra exempel på vad som ska vara 

kommunövergripande men anser att andra frågor ska avhandlas nära verksamheten, 

detta för att hitta balansen mellan att vara involverad kontra effektivitet. Ska alla 

tycka till blir processerna långa och ineffektiva menar 8C. 9C anser att 

attraktivitetsfrämjande aktiviteter ska vara anpassade till den specifika förvaltningen 

men att dessa gärna får ha ursprung i en gemensam grund för hela kommunen. 9C 

anser att det måste tas fram annonser som lockar arbetstagarna och ”inte bara slänga 

in en blänkare i smålandsposten och hoppas på det bästa”.  

Andra intressanta uppgifter som uppkom på frågan hur förvaltningarna upplever 

kommunikationen mellan desamma var bland annat att det finns en välkänd broschyr 

enligt 3C. Broschyren används vid rekrytering och innehåller information om Växjö 

kommun. Detta anser vi vara intressant då materialet är förvaltningsöverskridande 

men trots det är det endast en förvaltning som tar upp den. 5C anser att 

attraktivitetsarbetet skulle kunna bli bättre om det fanns en tydligare definition av vad 

det innebär och vad som ska göras för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta menar 

5C idag är otydligt. Enligt 1C är det även viktigt att det också finns någon som äger 

uppdraget i varje forum vilket i nuläget är diffust.  

Sammantaget råder det delade meningar om huruvida kommunikationen mellan 

förvaltningarna är tillfredställande eller inte där merparten av respondenterna anser att 

den kan bli bättre. De flesta är överens om att det är bra om det finns en 

kommunövergripande grund för attraktivitetsarbetet där vissa anser att denna sedan 

kan anpassas till den specifika förvaltningen. Flera förvaltningars respondenter är 

också överens om de svårigheter som finns med att arbeta kommunövergripande med 

att vara en attraktiv arbetsgivare då yrkeskategorierna på de olika förvaltningarna är 

vitt skilda.   
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4.2.3 Värderingar och ledord 

4.2.3.1 Interna värderingar och ledord 

God service/relation gentemot medarbetare och kunder - Av arton intervjuade 

respondenter var det nio som ansåg att en hög servicegrad och en god kontakt med 

medarbetare och kunder är en värdering eller et ledord som kommuniceras från 

förvaltningarna. För 5P, 5C, 6C, 7P, 7C, 8P och 9C innebär det att de anställda på 

kommunen är ansiktet utåt mot medborgarna och ska bemöta dem på ett bra 

sätt. ”Bemötande är A och O” uttrycker 5P. Det handlar både om kontakten ansikte 

mot ansikte men också via exempelvis telefon. Dock har vissa förvaltningar fått 

negativ feedback gällande att svara i telefon och på mail vilket kan vara orsaken till 

att alla inte anser detta vara en värdering som kommunen lever upp till. Det är också 

viktigt enligt 7C att alla medborgare bemöts på ett bra sätt oavsett vem det är och hur 

ofta personen i fråga är i kontakt med kommunen. ”vi kommunicerar ju det internt, att 

det är jätteviktigt hur man bemöter och att man upplevs som effektiv och kompetent” 

säger 7C. Att arbetstagarna har en god relation med medborgarna är viktigt då det i 

mötena med dessa kan framkomma viktig information till kommunen.  

Medborgarfokus är åtta respondenter överens om är en värdering som 

kommuniceras från förvaltningarna. ”Vi jobbar ju för medborgarna” säger 5P. Dock 

är det bara två som anser att kommunen lever upp till denna värdering i hög 

utsträckning. Detta ledord hänger mycket samman med föregående punkt om service 

men det finns enligt vår tolkning en skillnad. Det primära på denna punkt är att 

arbetstagarna ska ha Växjö kommuns medborgare i fokus i arbetet, det är för dem 

kommunen finns. 3K säger ”vi har väldigt mycket medborgare som tycker och tänker 

om allting”. En del i det arbetet kan handla om att vara serviceinriktad men det 

övergripande syftet är att finnas till för medborgarna på bästa sätt.  

Miljötänk – Att sätta miljön i fokus är något fyra personer är överens om där en 

använder ordet hållbart. 5C, 5P och 7P berättar att det inom Växjö kommun finns ett 

miljötänk som yttrar sig i att det förespråkas ett miljövänligt transporterande. På 

förvaltning 5 har de beslutat om att inte äta jätteräkor på lunchen och att alltid cykla 

till möten, ibland på kommunens elcyklar, om sträckan är mindre än fem 

kilometer. ”Vi började tillexempel sortera mat väldigt tidigt för att vi går ju ut och 

ber kommuninvånarna och göra det och då måste vi ju göra det också” berättar 7P. 
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Det är endast en av fyra som anser att miljötänk/hållbart är något som kommunen 

lever upp till i hög utsträckning.  

Måluppfyllelse – Tre respondenter är överens om att det är viktigt med en hög grad 

av måluppfyllelse. Dessa personer arbetar på förvaltning 1 och 8 där de på förvaltning 

1 beskriver att det finns en styrmodell som kan användas i syfte att uppnå målen. På 

förvaltning 8 anser 8C att måluppfyllelsen är viktig men att personalen samtidigt ska 

ha ett öga på visionen i utförandet av arbetet.  

Göra rätt – Denna värdering eller detta ledord är en sammanslagning av 

respondenternas svar: inte slarva, undvika korruption, enkelt att göra rätt samt 

rättssäkerhet. Vi har tolkat att dessa begrepp/ord mer eller mindre haft samma avsikt. 

3C uttrycker att de på förvaltningen tidigare varit duktiga på att producera men ibland 

utan hänsyn till regelverket. 3C arbetar nu aktivt med att det ska bli enkelt att göra rätt 

med en hög kvalité. Enligt 2C har det under många år på Växjö kommun fokuserats 

på kvalité i arbetet och att medarbetarna inte ska slarva samt att det vore en skymf om 

det skulle finnas korruption i verksamheten. 5P uttrycker det ”förvalta ekonomin” och 

säger att det är viktigt att kommunens inkomst, dvs. medborgarnas pengar, används på 

ett korrekt sätt, då dessa är extra känsliga. ”Man kan inte skoja bort folks pengar” 

säger 5P. 

4.2.3.2 Externa värderingar och ledord 
Gällande den externa kommunikationen förklarar respondenterna att de i högst 

utsträckning kommunicerar fördelar och förmåner och inte värderingar och ledord i 

samma utsträckning. De få värderingar som uppkom fokuserade på Växjö kommuns 

miljötänk och att om potentiell arbetstagare är intresserad av att arbeta på en 

miljöfokuserad kommun är Växjö kommun ett bra alternativ menar 6C.  

Intressant i kommunikationen externt är att den snarare fokuserar på fördelar med att 

arbeta i Växjö som stad och inte på värderingar samt ledord för kommunen som 

arbetsgivare. I arbetsplatsannonserna för Växjö kommun används en övergripande 

mall för hela kommunen som knyter an till staden Växjö snarare än till arbetsgivaren, 

förklarar 5P. Flertalet respondenter berättade att de trycker på att Växjö har ett starkt 

förenings- och kulturliv men även att det är spännande att arbeta i Europas grönaste 

stad, platsvarumärket för staden. 6C nämner även att det finns ett universitet och att 

Växjö är en idrottsstad. Nedan följer en tabell som sammanfattar de värderingar och 
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Internt	  
kommuicerade	  

värderingar/ledord	  

God	  service	  mot	  
medarbetare	  och	  

kunder	  

Medborgarfokus	  

Måluppfyllelse	  

Göra	  rätt	  

Externt	  och	  
internt	  

kommunicerade	  
värderingar/ledord	  

Miljötänk	  

Externt	  
kommunicerade	  
fördelar	  med	  Växjö	  

som	  plats	  

Rikt	  kultur-‐	  och	  
föreningsliv	  

Universitetsstad	  

Idrottsstad	  

ledord respondenterna upplever kommuniceras internt och externt. För att markera att 

de externa delarna inte är värderingar eller ledord, utan snarare har med 

platsvarumärket att göra, har rutan en grå färg.  

Figur 4.1 – ”Sammanfattande modell över upplevda kommunicerade värderingar och ledord på 
Växjö kommun” 
 

 

4.2.4 Förmåner och fördelar 

4.2.4.1 Interna förmåner och fördelar  

Kompetensutveckling - Den förmån och fördel på Växjö kommun som flest 

respondenter varit överens om, 8 stycken, är kompetensutveckling. Respondenterna 

på förvaltning 3 är överens om att kommunen till skillnad från privata näringsidkare 

har större möjlighet att erbjuda arbetstagarna kompetensutveckling eftersom 

kommunen är mindre känslig för timbortfall enligt 3K. ”Som ny som chef så får man 

en ganska gedigen utbildning liksom i hur man agerar som chef i Växjö kommun”, 

berättar 3C. Inom privat verksamhet är utdelningen till aktieägarna primärt medan det 

inom kommunal verksamhet handlar om att få ihop kostnaderna med skatteintäkterna 
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förklarar 3C. Vidare förklarar 3C att kompetensutvecklingen kan vara kopplad dels 

till yrkesrollen dels till ledarskap och arbetsmiljö. På förvaltning 1 menar 1C att 

kompetensutveckling är en förmån men att ansvaret finns på respektive 

avdelningschef vilket gör 1C osäker på hur mycket kompetensutvecklingen som 

egentligen kommuniceras. 1P anser att det kommuniceras som en fördel men att 

ansvaret till största del ligger på den enskilda individen så denne själv får söka upp 

kurser och kräva ersättning. Det är bara hälften som anser att kompetensutveckling är 

en förmån som Växjö kommun verkligen lever upp till.  

Friskvårdsbidrag - På plats nummer två över mest nämnda förmåner kommer 

friskvårdsbidraget. Alla som arbetar på kommunen får ett bidrag på 800 kr per år till 

friskvårsaktiviteter, exempelvis gymkort. Under ett par intervjuer framkom det att 

bidraget tidigare varit högre och att det också tidigare funnits en gratis 

friskvårdstimme på arbetstid. Trots att flera ansåg det vara en förmån som 

kommuniceras menar bland annat 4P att den tidigare varit bättre. Enligt 6P har även 

borttagandet av friskvårdstimmen lett till mindre motion bland de anställda. Beslutet 

togs för att alla kommunens anställda inte hade möjligheten att utnyttja förmånen.  

Flextid, frihet under ansvar och möjlighet att påverka arbetet – Flextid och 

semesterdagstillägg finns på delad tredjeplats över de förmåner och fördelar som 

respondenterna anser kommuniceras från förvaltningarnas sida. Fem stycken nämnde 

att anställda i viss mån har möjlighet att påverka sin arbetstid men också att 

förmånen/fördelen inte finns på alla förvaltningar. De som hade möjlighet till 

förmånen såg den som positiv. 7P ansåg att möjligheten att vara hemma med sjuka 

barn och göra akuta läkarbesök är något som hen anser positivt. Andra respondenter 

benämnde inte just tiden som flexibel utan istället arbetsuppgifterna och kallade det 

frihet under ansvar eller möjlighet att påverka arbetet. Det är bara två av fyra som 

anser att frihet under ansvar är något som arbetsgivaren lever upp till. 

Semesterdagstillägg – En förmån som kommuniceras på förvaltningarna är byte av 

semesterdagstillägg. Förmånen innebär att arbetstagarna erbjuds semesterdagstillägg 

där arbetstagaren kan byta in semestertillägget på lönen mot ytterligare semesterdagar. 

Efter fyllda 40 år finns det även möjligheten till att ta ut 5 extra semesterdagar utöver 

de lagstadgade 31 dagarna enligt 3C. Anledningen till att detta ses som en förmån 

beror på att dessa semestervillkor inte är styrda av lag utan en extra förmån som 
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Växjö kommun erbjuder. 3C berättar att hen valt att utnyttja de fem extra 

semesterdagarna.  

Längre föräldraledighet – Inom Växjö kommun finns det en förmånlig 

föräldrapolicy som innebär att anställda har möjlighet att vara helt föräldraledig tills 

barnet är 3 år, Vidare har arbetstagarna möjlighet att ta ut föräldradagar fram tills 

barnet är 12 år berättar 2C. 2P anser föräldraledigheten vara förmånlig. Fyra 

respondenter har nämnt föräldraledigheten som en förmån inom kommunen. Vad vi 

anser kan vara bra att ha i åtanke är det finns en möjlighet att respondenterna svarar 

beroende på vilken livssituation de befinner sig i.  Har respondenten inte barn tror vi 

inte att de tänker på förmånerna kring föräldraledigheten. Emellertid tolkar vi att en 

nyutexaminerad universitetsstudent är mindre lockad av fem extra semesterdagar då 

den anställde fyllt 40 år.  

Andra förmåner och fördelar – På förvaltning 1 är 1P och 1C överens om att 

personalklubben Dakapo är en förmån som kommuniceras. Klubben arbetar 

kommunöverskridande och skickar ut infobrev med bland annat rabatter samt att de 

anordnar personalfester. 2C adderar att Dakapo anordnar biokvällar och massage. På 

förvaltning 8 ser respondenterna fester och sammankomster under mer lättsamma 

former på förvaltningen som en förmån i arbetet. 4P nämner lönen som en förmån och 

förklarar att anställda inom offentlig verksamhet är garanterad lön vilket inte alltid är 

fallet i privat verksamhet, speciellt inte om personen är egenföretagare. 3C förklarar 

att lönen inte är mycket lägre i privat verksamhet, vilket många tror, och kan på så 

sätt användas som en förmån i samtalet med arbetstagare. När en person får en 

tillsvidare anställning inom kommunen är denna garanterad arbete. Det enda som kan 

generera en uppsägning är misskötsel enligt 9P men poängterar också att en 

omflyttning kan ske inom kommunen. 9P benämner förmånen ”har alltid jobb” där 

vår tolkning av svaret är anställningstrygghet. 1C förklarar att kommunen är mindre 

känslig för ekonomiska dippar än privata företag. Att få bidra till 

samhällsutvecklingen är något 3C poängterar som en förmån och säger att ”det är en 

speciell värld att jobba i en offentlig sektor, interaktionen av politik, professionella 

det är hela tiden den. Plus att man är med i samhällsfrågorna, jobbar du och säljer 

Coca Cola, ja då är det det segmentet. Här är det mycket bredare, man är med i 

samhällsutvecklingen.”  Övriga fördelar är möjlighet till arbetstidsförkortning, att det 

är ett öppet klimat och anställningstrygghet. ”Att arbeta i kommunen gör att man kan 
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Internt	  
kommuicerade	  

förmåner/fördelar	  

Friskvårdsbidrag	  
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Frihet	  under	  ansvar	  
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Fester	  

Lönen	  

Mångfald	  
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förmåner/fördelar	  

Spänningen	  i	  en	  politiskt	  
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Kompetensutveckling	  

Semesterdagstillägg	  

Förmånlig	  föräldrapolicy	  

Karriär	  och	  
utvecklingsmöjligheter	  

Arbetstidsförkortning	  

Anställningstrygghet	  
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Arbeta	  i	  en	  expansiv	  miljö	  

Bidra	  till	  
samhällsutvecklingen	  

ha en bra balans mellan arbetet och fritiden, det är helt okej att man VAB:ar och 

arbetar sina 40 timmar i veckan. Arbetet ska vara anpassat till en hälsosam 

arbetsmiljö” säger 8C.        

4.2.4.2 Externa förmåner och fördelar 

Det som intervjupersonerna främst anser kommuniceras externt från förvaltningarnas 

sida är att anställda vid Växjö kommun har möjligheten att arbeta i en expansiv miljö, 

att det finns utvecklingsmöjligheter och att de får vara med och bidra till 

samhällsutvecklingen. Det är minst tre personer som nämnt ovanstående. Möjlighet 

till kompetensutveckling, ett varierande arbete, extra semesterdagar, förmånlig 

föräldrapolicy och spänningen i att arbeta i en politiskt styrd organisation är andra 

förmåner och fördelar som kommuniceras externt.  

 
Figur 4.2 – ”Sammanfattande modell över upplevda kommunicerade förmåner och fördelar på 
Växjö kommun” 
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Figur 4.3 – ”Sammanfattande tabell över andra förmåner och fördelar samt värderingar och ledord 
som upplevt kommuniceras av en eller två respondenter” 
 

 

  

Andra	  värderingar	  och	  
ledord,	  kommunicerade	  

och	  upplevda	  

Vision	  
Styrmodell	  
Internbudget	  
Sunt	  förnuft	  

Rättvisa	  som	  norm	  
Jämlika	  villkor	  

Våga	  
Nytänk	  

Produktion	  
Beställaren	  har	  alltid	  rätt	  
Alla	  ska	  komma	  till	  tals	  

Se	  möjligheter	  
Etik	  
Ansvar	  

Självständighet	  
Delaktighet	  
Kvalité	  

Rättssäkerhet	  
Effektivitet	  

Lösningsorienterat	  
Flexibel	  

Andra	  förmåner	  och	  
fördelar,	  

kommunicerade	  och	  
upplevda	  
Fritidsstudiestöd	  

Kollegorna	  
Hälsodagar	  

Omhändertagande	  
Trivsel	  

Kollektivavtal	  
(Hög)	  kompetens	  

Mångfald	  
Möjlighet	  till	  enkel	  tjänstledighet	  

Pensionsförsäkringar	  
Gott	  samarbete	  

Uppdragsdialog	  med	  chef	  
Avlastning	  vid	  administrativt	  

arbete	  
Goda	  möten	  internt/externt	  

Lagom	  specialiserat	  
Komplicerade	  arbetsuppgifter	  

Kontakter	  och	  nätverk	  
Möjlighet	  att	  specialisera	  sig	  

Eget	  ansvar	  
Trevlig	  arbetsplats	  
Platt	  organisation	  på	  

förvaltningen	  
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4.3 Kompetensförsörjningsgruppen 

Den 14 mars 2014 besökte en av författarna ett möte med 

kompetensförsörjningsgruppen på Växjö kommun. Gruppen består av nio personer 

som på olika sätt arbetar med personalrelaterade frågor inom kommunen, alla 

medverkade inte på mötet. Några av gruppens medlemmar var representanter från 

diverse fackföreningar. Gruppen har satts samman i syfte att arbeta med just frågan 

om hur Växjö kommun kan vara en attraktiv arbetsgivare. Urvalet av gruppens 

medlemmar är inte representativt utan enbart vissa av kommunens förvaltningar är 

representerade då de av ”en slump” hade arbetsgivarvarumärke-intresserade personer, 

detta är viktigt att ha i åtanke. Hur länge gruppen funnits är oklart men känslan vid 

mötet är att gruppen fortfarande inte identifierat sin roll i förhållande till andra 

grupper som arbetar med liknande uppgifter.  

De diskuterar ingående hur de ska bygga upp en grund och vilka frågor det ska 

arbetas med. Flera åtgärder har genomförts i syfte att öka attraktiviteten som 

arbetsgivare från olika håll men det finns ingen klar struktur på hur arbetet ska se ut 

och vad exakt de ska arbeta med. Viktigt är att inte flera grupper arbetar med samma 

sak utan att det finns en uppdelning så att arbetet blir effektivt. En ny personalpolicy 

kommer snart att presenteras och det diskuteras om de ska invänta den för att ha den 

till hjälp i arbetet. Employer branding diskuteras under mötet på flera plan, både 

långsiktigt och kortsiktigt. Frågan ställs om hur exempelvis VFU-studenter tas emot 

av rektorerna, speglar de Växjö kommun som arbetsgivare? Gruppen kom fram till att 

de ska träffas om cirka två månader och ha vad de benämner som 

ett ”brainstormingsmöte” där de ska ställa sig frågan om vad som behöver göras och 

vad som i synnerhet ska prioriteras nu. I samband med detta ställer sig också flera sig 

frågande om de har mandat att genomföra det de anser krävs och vem som i så fall ger 

dem det. Gruppens sammankallande förklarar att personalchefen ger dem mandat. 

Vidare bestäms att det kort efter brainstormingsmötet ska hållas ett nästa möte där 

beslut ska fattas om vem som ska göra vad och planering inför 2015 ska ske. 

Avslutningsvis diskuteras det om Växjö kommun ska ta hjälp av SKL:s 

marknadsföringsmaterial eller inte, beslut om detta fattas inte. 

Sammantaget upplever vi som författare att det finns ett engagemang hos gruppen att 

förbättra men att de inte vet hur. Vad vi kan ställa oss frågande till är om de upplever 
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att de har tid att genomföra de åtgärder som krävs. Vår uppfattning var att alla vid 

mötet hade en stor arbetsbelastning och att arbetet med att vara en attraktiv 

arbetsgivare kanske inte var högst prioriterat. Räcker det att en grupp på mindre än tio, 

högt arbetsbelastade, personer går i bräschen för att utveckla ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke där möte endast hålls var åttonde vecka?  
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5. Employer branding i offentlig verksamhet  

I följande kapitel kommer modellen "Prediktiv employer branding-modell för att 

attrahera samt behålla attraktiv arbetskraft” användas för att tolka svårigheter och 

möjligheter med employer branding i offentlig verksamhet som karaktäriseras av en 

NPM-filosofi. Modellens alla delar kommer gås igenom för att avslutas med en 

sammanställande tabell av möjligheter och svårigheter som tolkats fram. I det 

senare avsnittet diskuteras lämpligheten att införa employer branding i offentlig 

verksamhet med utgångspunkt i Røviks (2008) teorier om translatorkompetens och i 

kombination med sammanställningarna från det första avsnittet.  

5.1 Växjö kommun utifrån ”Prediktiv employer branding-modell” 

5.1.1 Målgruppens behov 

För att kunna attrahera samt locka till sig önskvärd arbetskraft måste arbetsgivaren 

identifiera sin målgrupp vilket är den första delen i ”Prediktiv employer branding-

modell”. (Botha et al., 2011:304). Alla människor är attraherade av olika EVP och 

forskare menar att branschtillhörighet (Alnıaçık & Alnıaçık, 2012:1342; Wilden et al., 

2010:65f), kön och ålder (Wilden et al., 2010:65f) har stor betydelse i valet av 

arbetsgivare utifrån dess erbjudande. Arbetsgivare måste identifiera sin målgrupp och 

anpassa erbjudandet efter denna för att se till att de attraheras. Hur ser då Växjö 

kommun på vad som är deras målgrupp? Marion Tersmeden, gruppchef på 

personalkontoret, förklarar att strukturen för det strategiska employer branding-arbetet 

inte är satt vilket vi tolkar innebär att de inte har en tydlig målgrupp. Vidare 

framkommer det inte under intervjuerna på de nio förvaltningarna att det finns någon 

tydlig målgrupp som Växjö kommun som arbetsgivare riktar sig mot. Vi tror att de ser 

arbetsmarknaden som en helhet där de måste attrahera alla typer av människor för att 

inte få ett kompetensförsörjningstapp. Den enda indikationen, kopplat till målgrupp, 

som vi får under intervjuerna kommer från 3C som berättar att de på dennes 

förvaltning utformat en kompetensförsörjningsplan. Denna plan har tagits fram till 

följd av de stundande pensionsavgångarna för att se vilka framtida kompetenser som 

behövs på förvaltning 3.  

Vi ser en potentiell svårighet för Växjö kommun att utforma ett enhetligt, attraktivt 

employer brand om alla förvaltningar ska segmentera marknaden efter 

yrkeskategorier. Anledningen till svårigheten beror på att det finns över 150 
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yrkeskategorier (Växjö kommun, 2014b) spridda över nio förvaltningar på Växjö 

kommun där många tillhör olika branscher. Lärare, undersköterskor, ekonomer och 

informatörer är endast ett axplock av representerade yrkeskategorier. Med 

utgångspunkt i det både Wilden et al. (2010:65f) och Alnıaçık & Alnıaçık 

(2012:1342) anser, att branschtillhörighet är en faktor som spelar roll vid 

uppfattningen av erbjudandet, kommer Växjö kommuns EVP endast locka få av dessa 

yrkeskategorier. Frågan är hur Växjö kommun ska gå tillväga för att välja sin 

målgrupp, en målgrupp som alla är attraherade av det EVP kommunen erbjuder?  

Enligt Kotler (2008:411ff) kan en kundmarknad delas in utifrån fyra variabler, 

demografisk, geografisk, psykografisk och beteendemässig. Hur företag segmenterar 

kundmarknaden för varor och tjänster kan användas som verktyg för att se hur Växjö 

kommun skulle kunna välja arbetstagar-målgrupp. Segmenteringen av 

arbetsmarknaden har fler restriktioner än kundmarknaden. Botha et al., (2011:304) 

anser att företag som segmenterar arbetsmarknaden måste ha i åtanke att 

segmentering av demografiska variabler så som ålder, kön och etnicitet leder till 

diskriminering av arbetskraft vilket är olagligt. Demografisk segmentering är därför 

inte ett alternativ. Beteendemässig segmentering innebär segmentering utefter 

kunskap vilket Växjö kommun idag gör då de främst söker arbetstagare med rätt 

yrkesmässig kunskap. Ovan har det nämnts att denna segmenteringsgrund är 

problematisk och med tanke på olika syn på erbjudandet beroende på 

branschtillhörighet, tolkar vi att denna bör undvikas. Att enbart segmentera 

geografiskt skulle bli svårt och ospecifikt eftersom fördelarna med att jobba på Växjö 

kommun skulle kunna bli ”nära till jobbet”. Det skulle förvisso kanske locka vissa 

målgrupper där en omfattande personlig kontakt med familj, släkt och vänner är 

avgörande att ha runtomkring. Frågan är om ”nära till jobbet” är ett EVP som Växjö 

kommun vill utforma samt om det är tillräckligt starkt för att attrahera önskvärd 

arbetskraft. Å andra sidan skulle Växjö kommun kunna kombinera geografisk 

segmentering med exempelvis psykografisk segmentering då Växjö kommun kan dela 

in marknaden efter närområde samt de potentiella arbetstagarnas värderingar. En stark 

värdering/ledord enligt respondenterna på Växjö kommun är medborgarfokus – att 

alltid arbeta för att medborgarna ska bli nöjda. I kombination med det 3C anger som 

kommunens övergripande syfte, nämligen att bidra till samhällsutvecklingen kan 

Växjö segmentera marknaden efter de som vill påverka samhället till en bättre värld. I 
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kombination med geografisk segmentering skulle Växjö kommun kunna bygga ett 

EVP som attraherar arbetskraft i exempelvis Kronobergs län som vill bidra till 

samhällsutvecklingen och ”göra nytta” i det område där de bor. Dock ska det tilläggas 

att geografisk segmentering skulle kunna leda till att Växjö kommun inte kan 

attrahera nödvändig eller den mest önskvärda arbetskraften då det gäller att den 

arbetskraften i så fall bor i Kronobergs län. En annan svårighet finns i den 

psykografiska segmenteringen, där denna oftast är svår att mäta samt hitta. Att veta 

var målgruppen befinner sig och hur Växjö kommun ska nå ut till de potentiella 

arbetstagarna med specifika värderingar är svårt att ta reda på samt mäta effekterna av. 

Det är svårt att veta om samtliga yrkeskategorier på Växjö kommun attraheras 

av ”bidra till samhällsutvecklingen” och ”göra nytta”. Då det är svårt att veta var 

potentiella arbetstagare som vill bidra till samhällsutvecklingen befinner sig, blir det 

även svårt att ta reda på om alla yrkeskategorier kommer att vara presenterade inom 

den valda målgruppen.  

Sammanfattningsvis ser vi att medvetenheten i att hitta en målgrupp för kommunen 

som arbetsgivare saknas alternativt bortprioriteras. Den enda nämnt målgrupp är 3C i 

vederbörandes kompetensförsörjningsplan där de riktar sig mot de yrkeskategorierna 

med rekryteringsbehov framöver. Om Växjö kommun skulle satsa på en målgrupp 

finns det svårigheter i att basera denna utefter de yrkeskategorier kommunen i 

framtiden behöver eftersom de med stor sannolikhet ser olika på erbjudandet (EVP). 

Därmed måste det segmenteras utifrån andra grunder än beteendemässig grund. En 

möjlig segmentering är utifrån psykografiska faktorer dvs. värderingar där de kan 

fånga personer som är intresserade av samhällsutveckling och att arbeta för 

medborgarnas intresse eftersom detta kommunicerat både internt samt externt. Å 

andra sidan är psykografisk segmentering en konstaterad svårighet att dela in 

marknaden efter, vilket gör att det kan finnas en problematik i hur Växjö kommun ska 

bygga upp sitt EVP för att tillfredsställa denna. Utöver det är det svårt att veta om alla 

150 yrkeskategorier är representerade i en sådan variabel. 
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Figur 5.1 – ”Sammanfattande tabell över möjligheter och svårigheter med employer branding i 

offentlig verksamhet kopplat till målgruppens behov”.  

Möjligheter i offentlig 
verksamhet 

Svårigheter i offentlig 
verksamhet 

Psykografisk segmenterad 
arbetsmarknad passar bra med Växjö 

kommuns värderingar och ledord 

Hitta en målgrupp där Växjö kommun 
attraherar 150 olika yrkeskategorier med 

samma EVP. 

 

Psykografisk segmentering - hitta 
forumen där målgruppen som attraheras 

av medborgarfokus och 
samhällsutvecklingen kan nås. 

 
Psykografisk segmentering – svårt att 

veta om alla yrkeskategorier finns 
representerade. 

 Kompetenstapp genom geografisk 
segmentering. 

 Demografisk segmentering är olaglig. 

 Medvetenhet i vikten av målgrupp 
saknas. 
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5.1.2 Differentierat EVP 

Enligt Botha et al (2011:304) ska organisationen genom sitt EVP skapa en unik 

position hos målgruppen på arbetsmarknaden jämfört med konkurrenterna. 

Författaren anser att EVP ska uppfylla målgruppens behov och inneboende 

preferenser. Då vi anser att det finns svårigheter för Växjö kommun att segmentera 

marknaden och välja målgrupp kan vi inte utgå från den nuvarande, oidentifierbara, 

målgruppen i utvärderandet av Växjö kommuns möjligheter att vara attraktiva och 

unika på arbetsmarknaden. Istället baserar vi attraktivitet på vad vi tolkar potentiella 

arbetstagare på arbetsmarknaden skulle föredra i förhållandet mellan Växjö kommuns 

erbjudande och konkurrenternas.  

Växjö kommuns EVP – erbjudande - består av vår tolkning av de förmåner, fördelar, 

värderingar, samt ledord som respondenterna anser kommuniceras, erbjuds, samt levs 

upp till i sin anställning. Vi kommer endast att utgå från de förmåner och fördelar som 

kommuniceras internt och externt. Kommunens EVP, utifrån vår tolkning, kommer 

bestå av ”kompetensutveckling”, ”semesterdagstillägg”, ”förmånlig 

föräldrapolicy”, ”karriär- och 

utvecklingsmöjligheter”, ”arbetstidsförkortning”, ”anställningstrygghet”, ”bidra till 

samhällsutvecklingen” och ”medborgarfokus”. 

För att göra diskussionen genomförbar förenklas konkurrensen Växjö kommun möter 

på arbetsmarknaden genom en indelning i två kategorier – privata och offentliga 

aktörer (främst kommuner). Anledningen till valet att dela upp arbetsmarknaden i 

privata och offentliga aktörer beror på två anledningar. För det första finns i stort sett 

kommunens samtliga yrkeskategorier representerade även i privat verksamhet, 

skillnaden är att kommunens ekonomiska och regelmässiga förutsättningar för att 

utforma ett EVP skiljer sig från privata aktörer. För det andra anser vi att 

konkurrensen med övrig offentlig verksamhet (främst andra kommuner) ter sig 

annorlunda än mot privat. Växjö kommun kommer att tävla om potentiella 

arbetstagare med i stort sett samma förutsättningar och liknande typer av 

anställningserbjudanden.  

I jämförelse av attraktiviteten och differentieringen av Växjö kommuns erbjudande 

med vad den privata verksamheten kan erbjuda tolkar vi att den senare har fördelar 

när det kommer till ekonomiska förmåner så som lön och bonusar. 5O berättar att 
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hanteringen av ekonomin inom kommunen är ett ”känsligt ämne” då medborgarna är 

noga med och har synpunkter på vilka ändamål skattpengarna går till. Därför kan 

denna typ av verksamhet inte ”slösa” med de ekonomiska resurserna genom att 

exempelvis ge bonusar eller extravaganta löner, vilket ger dem en nackdel gentemot 

privat verksamhet i konkurrensen om önskvärd arbetskraft. Utifrån vad som tidigare 

nämnt som vår tolkning av Växjö kommuns EVP är det fyra förutsättningar som vi 

tolkar är samma för privat och kommunal verksamhet. Förutsättningarna är karriär- 

och utvecklingsmöjligheter, arbetstidsförkortning, förmånlig föräldrapolicy och 

semesterdagstillägg. Förmåner vi anser att kommunen troligtvis är bättre på är 

kompetensutveckling, beroende på att 3K anser kommunal verksamhet vara mindre 

känslig för timbortfall än privat. Vidare är anställningstrygghet något vi tror 

kommunen kan leva upp till i högre utsträckning än privat verksamhet med 

argumentet att den offentliga sektorn är mindre känslig än den privata för ekonomiska 

dippar enligt bland annat 1C. 9P förklarar att anställda på kommunen alltid är 

garanterade arbete så länge den anställde inte missköter sig. Vidare anser vi även att 

medborgarfokus och bidra till samhällsutveckling har en stor central roll i den 

kommunala verksamheten, och tolkar att den inte är lika central i privat verksamhet (i 

allmänhet). Gällande de förmåner, fördelar och värderingar som vi anser är unika för 

Växjö kommun i jämförelse med privat verksamhet är troligtvis kommunicerade även 

i andra svenska kommuner.   

Vad som däremot kan anses vara karaktäristiskt för Växjö kommun i synnerhet är att 

de är ”lagom stora” som 6C uttrycker det. Det betyder att Växjö kommun är 

expansiva i sin arbetsmiljö, dvs. mycket händer i Växjö. Dock anser 6C de inte vara 

så stora att de anställda känner att de inte kan vara med och påverka beslut. Om detta 

skulle kommuniceras tillsammans med anställningstrygghet, medborgarfokus och 

samhällsnytta anser vi dem differentiera sig från privat verksamhet och från Sveriges 

övriga kommuner.  

Med utgångspunkt i ovanstående stycke ställer vi oss frågan om detta EVP är 

tillräckligt attraktivt. Enligt Backhaus och Tikoo (2004:502) ska ett EVP vara klart, 

hållbart och ärligt. Första delen, klart, ser vi en tvetydighet kring utifrån Växjö 

kommuns EVP. Vi anser och tror att de flesta potentiella medarbetare för Växjö 

kommun förstår innebörden i medborgarfokus och bidra till samhällsutvecklingen. 

Däremot ser vi en potentiell problematik i att förstå innebörden i vad en ”lagom stor 
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organisation” innebär eftersom begreppet är diffust – vad innebär lagom? Ritson 

(2013) riktar kritik mot EVP vars innebörd inte differentierar sig från konkurrenterna 

och anser att ord som exempelvis innovation ska undvikas eftersom innebörden är 

otydlig och icke-differentierade från konkurrenter. För att tydliggöra komplexiteten i 

att använda ”lagom stor organisation” som en del av ett EVP följer ett exempel. 

Troligtvis har inte en person som är uppväxt och boende i Stockholm samma 

definition av ”lagom” som en person uppväxt och boende i Lessebo eftersom de 

sannolikt har olika uppfattning om storlek på områden. De olika uppfattningarna 

beror på att de befinner sig i olika miljöer och därmed har den som utgångspunkt. 

Trots att vi tolkar medborgarfokus och bidra till samhällsutvecklingen som tydliga 

förmåner är de troligtvis enligt Ritson (2013) otydliga och diffust, likt ordet 

innovation. När det kommer till hållbart och ärligt som Backhaus och Tikoo 

(2004:502) anser är två viktiga delar i EVP:t tycker vi att Växjö kommuns EVP lever 

upp till båda. Hållbart anser vi att kommunen lever upp till under en längre period då 

vi inte tror att tillväxten kommer att vara så stor att storleken på kommunen förändras 

drastiskt. Vi anser inte heller att medborgarfokus eller att bidra till 

samhällsutvecklingen kommer att försvinna som en kommuns profilering inom den 

närmsta tiden. Även anställningstryggheten inom Växjö kommun tror vi kommer att 

finnas kvar. Eftersom att flertalet respondenter menar att anställningstrygghet, 

medborgarfokus och bidra till samhällsutvecklingen är något som Växjö kommun 

lever upp till ser vi det framtagna EVP:t som ärligt. Däremot är det bara en person, 6C, 

som anser att Växjö kommun är en lagom stor arbetsgivare vilket leder till en 

osäkerhet från vår sida om så verkligen är fallet eller om det bara är dennas 

uppfattning.  

Vad vi då ställer oss frågande till är vilken målgrupp detta EVP lockar. Att bidra till 

samhällsutvecklingen och medborgarfokus tror vi är något många personer kan lockas 

av, både personer från olika branscher men även i olika åldrar och perioder i livet. 

Gällande anställningstryggheten är vi däremot mer tveksamma till om ett lika brett 

spektra av människor attraheras. Vi anser att det finns en risk i att spänningen och 

kämparandan till viss del försvinner om en för stor trygghet kopplat till anställningen 

finns. Det finns en risk i att spänningssökande människor som gillar stora utmaningar 

och risker inte söker sig till den kommunala verksamheten. Vad detta kan få för 

konsekvenser kopplat till de 150 yrkeskategorier som behövs inom Växjö kommun är 
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för oss svårt att svara på. Utifrån en finansekonom, vars arbete handlar om att i viss 

eller stor mån ta risker, finns det en sannolikhet i att han eller hon inte ser offentlig 

verksamhet som en alternativ arbetsgivare. Att Växjö kommun är en lagom stor 

arbetsgivare tror vi kan locka en bred målgrupp (under förutsättning att definitionen 

av lagom är gjord och att personerna anser Växjö kommun vara lagom stor). 

Problematiken ligger i att alla har olika preferenser på vad lagom är vilket leder till 

bristande klarhet i vad det innebär i EVP:t.     

Som tidigare nämnt ser vi ingen svårighet för Växjö kommun att leva upp till det EVP 

som vi utformat baserat på intervjuerna. Enligt Jenner och Taylor (2007:8) finns det 

en problematik i att utforma ett employer brand, anpassat efter den specifika 

yrkeskategorin, men som ändå är enhetligt för hela organisationen. Problematiken 

anser vi är extra utmärkande för den kommunala verksamheten med 150 

yrkeskategorier representerade. Problematiken är enligt Jenner och Taylor (2007:8) 

att olika yrkeskategorier sannolikt har olika syn på vad som är en attraktiv 

arbetsgivare och Wilden et al., (2010:69f) hävdar att branschtillhörighet är en faktor 

som spelar in på uppfattningen av organisationens employer brand.  

Sammanfattningsvis ställer vi oss frågan: hur ska personer inom 150 olika 

yrkeskategorier från olika branscher lockas av samma EVP? Den primära svårigheten 

för Växjö kommun är inte att kommunicera och leva upp till sitt EVP utan snarare att 

locka till sig all nödvändig arbetskraft. Samtidigt finns det en svårighet i att skapa ett 

attraktivt EVP som konkurrerar med både privat och offentlig verksamhet. Att 

konkurrera om ekonomiska fördelar med privat verksamhet blir svårt då de 

kommunala medlen är starkt reglerade. Att konkurrera med annan offentlig 

verksamhet är också en svårighet då möjligheterna att särskilja sig är små. 
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Figur 5.2 – ”Sammanfattande tabell över möjligheter och svårigheter med employer branding i 
offentlig verksamhet kopplat till differentierat EVP”.  
 

Möjligheter i offentlig 
verksamhet 

Svårigheter i offentlig 
verksamhet 

 
Hitta ett EVP som särskiljer sig mot 

både privat och offentlig (kommunal) 
verksamhet. 

 
Om ett EVP ska tas fram likt det vi 

gjort, vad säger det egentligen och vem 
lockar det? 

 
5.1.3 Strategi av människor 

Enligt Botha et al., (2011:304) innebär strategi av människor att HR-avdelningen ska 

styra organisationens medarbetare i rätt riktning för att kunna leva upp till 

arbetsgivarens utlovade erbjudande när de tillämpar employer branding. Enligt 

Almqvist (2006:98) är decentralisering en del inom NPM-filosofin vilket lett till att 

bland annat verksamhetscheferna på förvaltningarna i en kommun fått en ökad 

handlingsfrihet. Därmed tolkar vi det vara relativt enkelt för chefer i den kommunala 

verksamheten att ha en överblick över åtgärder som behöver vidtas för att leva upp till 

EVP:t. (Almqvist, 2006:90f)  

Enligt Røvik (2008:27) innebär NPM professionellt ledarskap och frihet att fatta egna 

beslut. Vad vi tolkar skulle kunna vara ett motargument till enkelheten att fatta beslut 

om strategiska åtgärder är om en förvaltning sätter sig emot det centrala EVP:t. 

Anledningen till tolkningen av motsättningen mot det centrala EVP:t som ett 

potentiellt problem beror på att förvaltningen kan vara mer angelägen om sin egen 

enhet framför kommunen i stort och då fatta beslut som går emot den centrala 

strategiska planeringen. Om kommunen inte varit decentraliserad och 

verksamhetschefernas handlingsfrihet begränsad tolkar vi att sannolikheten för det 

potentiella problemet vara lägre. 

En lösning som kan förhindra problemet med förvaltningarnas handlingsfrihet vid 

bland annat rekrytering återfinns hos Tavassoli (2008:95). Författaren anser att ett 
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varumärke som är byggt inifrån och ut leder till motiverade arbetstagare, förståelse av 

varumärket och ett effektivare arbetssätt mot företagens uppsatta strategier. Vi anser 

att om Växjö kommun låter medarbetarna vara med i framtagandet av employer 

brand:et kommer motstridiga beslut att reduceras. Från 2C får vi uppfattningen att 

samtliga förvaltningar fått vara delaktiga i det pågående värdegrundsarbetet på Växjö 

kommun. Ytterligare en positiv förutsättning är att sju av nio förvaltningars 

respondenter är överens om att Växjö kommun bör ha en gemensam 

bas/ledord/linje/värdegrund och vision i sitt employer brand. Det är dock viktigt att 

förvaltningarna i det strategiska arbetet känner sig lyssnade till. Enbart delaktighet där 

förvaltningarnas åsikter inte finns presenterade i exempelvis resultatet av ett framtaget 

employer brand tolkar vi skulle kunna leda till motstånd av strategiska beslut på 

förvaltningsnivå. Detta är något även Røvik (2008:276) beskriver och benämner 

bortstötning vilket innebär att lokala delar av organisationen stöter bort begrepp då de 

anser att idén inte passar deras verksamhet.  

För att kunna utforma ett enhetligt employer brand är det viktigt att kommunikationen 

mellan förvaltningarna fungerar enligt Moroko & Uncles (2008:171f). Vidare 

förklarar författarna att om företaget misslyckas koordinera de olika avdelningarna 

kan det ha ett negativt inflytande på nuvarande, potentiella samt före detta anställda 

inom organisationen. Respondenterna på fem av kommunens nio förvaltningar anser 

att kommunikationen mellan förvaltningarna kan bli bättre. Tre förvaltningar anser att 

kommunikationen är bra. Enligt respondenterna på förvaltningarna 1, 2 och 8 finns 

det flera forum där Växjö som attraktiv arbetsgivare diskuteras, bland annat i 

marknadsföringsgruppen, ledningsgruppen och kompetensförsörjningsgruppen. Under 

observationen med kompetensförsörjningsgruppen framkom det att kommunens alla 

förvaltningar inte var representerade i gruppen vilket vi ställer oss kritiska till liksom 

8C som underströk det under intervjun. Ska Växjö kommun skapa ett enhetligt 

employer brand som alla på Växjö kommun är förtrogna med och insatta i anser vi det 

viktigt att alla förvaltningar är delaktiga. Kompetensförsörjningsgruppens 

sammansättning baseras på de som har intresse i attraktivitetsfrågor för kommunen 

som arbetsgivare och består främst av personalspecialister men även fackliga 

representanter. Vi anser det viktigt att alla förvaltningar finns med i denna diskussion 

för att säkerställa att det som bestäms är något som alla anser vara korrekt och i linje 

med vad de står för innan detta implanteras i verksamheten. Däremot har vi en 
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förståelse för Växjö kommuns val av att inte inkludera alla förvaltningar i 

kompetensförsörjningsgruppen då det finns en risk i att arbetet blir för ineffektivt om 

antalet deltagare är för stort. 8C poängterar att balansen mellan att alla ska komma till 

tals och effektivitet är svår. Vi skönjer även ett problem i att 

kompetensförsörjningsgruppen inte vet vad deras uppgift är och vad de ska arbeta 

med kontra vad andra grupper ska arbeta med.   

Enligt Botha et al., (2011:304) är det viktigt att HR-avdelningen ser till att det finns 

rätt kunskap i organisationen för att leva upp till företagets employer brand. 

Tersmeden förklarar att hon tycker det är svårt att få förvaltningarna eniga i employer 

branding-arbetet, men även att hon inte vet vad som ska göras och hur den strategiska 

utformningen ska gå till. Vi tolkar att det första kan vara ett resultat av det andra, dvs. 

att förvaltningarna känner en inkonsistens i det spridda arbetet kring employer 

branding till följd av en kunskapsbrist hos strategiskt ansvariga. Vad som förbryllar 

oss är att det finns en kunskapsbrist när det kommer till employer branding trots att en 

utbildning på begreppet genomförts och att en bok på området köpts in till 

medarbetarna. Vad vi ställer oss frågande till är om denna utbildning och bok var 

frivillig? Kan det vara så att kunskapen är begränsad om deltagandet var 

förhållandevis litet? 

Ett annat tecken på att det strategiska arbetet inte fungerat är att alla förvaltningar har 

kommit olika långt i employer branding-arbetet. Ett exempel på en förvaltning vi 

anser kommit långt i sitt employer branding-arbete och arbetar med det på flera plan 

är 1. En av respondenterna på förvaltningen förklarar att de arbetar för att höja 

kvalitén vid intervjuer för att säkerställa kommunens goda rykte. Detta anser vi är en 

åtgärd som sätter fingret på vad employer branding verkligen innebär – att bygga en 

bra och sanningsenlig image av arbetsgivaren. Vidare har förvaltning 1 även 

genomfört mingelkvällar på kommunhuset och besökt Café Karriär på 

Linnéuniversitetet. Förvaltning 2 är en annan förvaltning vi anser tagit till sig och 

förstått vad employer branding handlar om. Förvaltning 2 är med i framtagandet av en 

ny värdegrund för hela kommunen. Förvaltningar vars employer branding-arbete inte 

ligger i samma framkant är exempelvis 5 och 9. De två förvaltningarna förlitar sig på 

det som görs på en kommunövergripande nivå. Att få alla förvaltningarna på samma 

nivå attraktivitetsmässigt skulle kunna lösas genom de goda förutsättningarna för 

kompetensutveckling som finns i Växjö kommun. Generositeten i 
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kompetensutveckling, vilken 3C nämner, ser vi som en möjlighet för att få med sig 

människorna i employer branding-arbetet.  

Sammantaget ser vi en möjlighet i Växjö kommuns förmånliga kompetensutveckling 

eftersom de har verktygen som krävs för att få arbetstagarna att arbeta och leva upp 

till dess employer brand. Det finns även en rad olika grupper inom kommunen som 

arbetar kommunöverskridande med attraktivitetsarbetet. Svårigheterna ligger i att det 

inom kompetensförsörjningsgruppen inte finns personer representerade från alla 

förvaltningar och att de olika grupperna inte uttalat vet vilken grupp som har vilken 

arbetsuppgift. Avslutningsvis ser vi också en svårighet i att ena förvaltningarna i det 

strategiska arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare då kommunen till följd av 

NPM arbetar decentraliserat och beslutsmakten finns hos respektive förvaltning. 

 
Figur 5.3 – ”Sammanfattande tabell över möjligheter och svårigheter med employer branding i 
offentlig verksamhet kopplat till strategi av människor”.  
 

Möjligheter i offentlig 
verksamhet 

Svårigheter i offentlig 
verksamhet 

Generositeten i kompetensutveckling 
leder till att VK kan leva upp till sitt 

employer brand. 

Ena förvaltningarna i det strategiska 
arbetet i en decentraliserad organisation. 

Det finns flera kommunövergripande 
grupper som har till syfte att arbeta 

attraktivitetshöjande. 

Alla förvaltningar finns inte 
representerade i 

kompetensförsörjningsgruppen. 

 

Strategisk kunskapsbrist leder till 
oklarhet i vilka kommunövergripande 

grupper som ska arbeta med vilka 
attraktivitetsfrågor. 

 

  



84 
 

5.1.4 Enhetliga varumärken 

Enhetliga varumärken handlar om, enligt Botha et al. (2011:305f), att en 

organisations employer brand ska överensstämma med de andra varumärkena i 

företagets varumärkesportfölj. Författaren förklarar att om företagens varumärken 

spretar åt olika håll kommer trovärdigheten och tilliten gentemot företaget minska. I 

Växjö kommuns fall tolkar vi att deras erbjudande – EVP – stämmer överens med det 

vi anser vara kommunens övergripande varumärke. Kommunens uppgift är att erbjuda 

samhällsservice för medborgarna (Växjö kommun, 2013a) och Växjö kommuns 

erbjudande innehåller b.la. medborgarfokus samt att bidra till samhällsnyttan vilket 

stämmer överens. Emellertid är Växjö kommun en stor organisation vilket gör att det 

finns många olika varumärken och att alla intressenter har olika uppfattningar om 

kommunens varumärken. Detta gör att vi inte kan svara fullt ut på om vi anser att 

Växjö kommuns employer brand är i linje med organisationens varumärkesportfölj. 

Wilden et al. (2010:69) anser, utöver att organisationers alla varumärken ska vara i 

linje med varandra, att kvalitén på organisationens varor och tjänster spelar roll i hur 

varumärkena uppfattas. Hur varumärkena uppfattas ser vi som ett potentiellt problem 

i Växjö kommun eftersom organisationen är väldigt stor. Det finns därmed en risk att 

exempelvis olika förvaltningar har olika kvalité på den service de ger samhället. Om 

en förvaltning på Växjö kommun utför dålig service har detta inte endast negativt 

inflytande på vederbörande förvaltnings varumärke, utan även på Växjö kommuns 

varumärken som helhet där organisationens arbetsgivarvarumärke är inkluderat. 

Exempelvis nämner 3C att en förvaltning på Växjö kommun hade vid offentlig 

upphandling, eller det som Almqvist (2006:11f) kallar kontraktsstyrning, fuskat med 

kontrakten vilket ledde till rättegång samt negativ publicitet i tidningen. Fusket har 

inte enbart påverkat den berörda förvaltningen utan alla Växjö kommuns varumärken 

och förvaltningar. Vi tolkar att det inte spelar någon roll vilka förvaltningar som utför 

bra respektive dåligt arbete eftersom allt positivt och negativt spelar in på den totala 

bilden av Växjö kommun som arbetsgivare. Alla förvaltningar går under samma 

varumärke – Växjö kommun. Vad som ökar komplexiteten är att Växjö kommun har 

ca 7000 anställda (Växjö kommun, 2014a) där alla kan påverka uppfattningen om 

kommunens arbetsgivarvarumärke både positivt och negativt beroende på kvalitén. 

I ovanstående avsnittet framgår det att decentralisering spelar roll i uppbyggandet av 

enhetliga varumärken då olika förvaltningar prioriterar och beslutar olika gällande 
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kommunikation mot kund. Respondenterna på förvaltning 3 anser exempelvis att de 

är noggranna med att svara i telefon, medan respondenterna på förvaltning 7 är 

noggranna med hur de uppfattas i miljötänk. Båda förvaltningarna anser sig 

kommunicera och ibland även utmana andra förvaltningar i deras kärnfrågor, där vi 

upplever att responsen inte varit så stor som önskad. Vi tolkar att förvaltningarna har 

olika prioriteringar och att det därmed finns skiljaktigheter i hur bilden ut mot kund 

ser ut beroende på vilken förvaltning en medborgare möter. Om en medborgare ofta 

möter förvaltning 7 tolkar vi att medborgaren kommer anse att varumärket speglar det 

miljötänk Växjö kommun utger sig arbeta för, men däremot inte utlovat 

medborgarfokus. Om medborgarfokus är viktigare än miljön för arbetstagaren kan det 

hända att personen inte ser Växjö kommun som en attraktiv arbetsgivare. 

Sammanfattningsvis måste en organisations alla varumärken stämma överens med 

varandra för att skapa trovärdighet och tillförlitlighet. Vi kan se att det EVP vi tolkat 

fram för Växjö kommun stämmer överens med det varumärke kommuner ska leva 

upp till i samhället – att utfärda service för medborgarna. Dock ser vi svårigheter i att 

hålla det de utlovar i alla varumärken då dessa berörs av det utförda arbetet och de 

prioriteringarna det beslutas om i varje förvaltning. Den komplexa och stora 

organisationen i kombination med decentralisering av beslut leder därmed till 

svårigheter för Växjö kommun att hålla ihop samt leva upp till alla sina varumärken. 
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Figur 5.4 – ”Sammanfattande tabell över möjligheter och svårigheter med employer branding i 

offentlig verksamhet kopplat till enhetliga varumärken”.  

Möjligheter i offentlig 
verksamhet 

Svårigheter i offentlig 
verksamhet 

Växjö kommuns arbetsgivarvarumärke 
stämmer överens med det vi anser vara 

det övergripande varumärket för 
kommunen i allmänhet. 

Hålla ihop alla varumärken i en stor 
organisation där de ca 7000 anställdas 

utförda arbete speglar sig i 
arbetsgivarvarumärkets attraktivitet. 

 

Ena förvaltningarnas prioriteringar i vad 
som anses vara viktigt i arbetet eftersom 

de har olika syn på detta samt egen 
beslutsrätt i vad som ska göras i deras 

dagliga verksamhet. 

 

5.1.5 Kommunikation (extern) 

Enligt Botha et al. (2011:306) är effektiv, enhetlig och klar kommunikationen viktig 

för att skapa ett starkt employer brand. Budskapen måste levereras med precision för 

att kunna ge ett ständigt positivt intryck. Wilden et al. (2010:61f) förklarar att klar, 

trovärdig och konsekvent kommunikation leder till ett attraktivt employer brand. 

Respondenter från förvaltning 1, 3, och 7 nämner att det finns svårigheter hos 

förvaltningarna att kommunicera enhetligt mot potentiella arbetstagare då 

yrkeskategorierna skiljer sig åt. Vi tolkar att kommunikationen av Växjö kommuns 

erbjudande saknar klarhet och konsekvens utifrån Wilden et al. (2010:61f) kriterier 

för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Olika typer av extern kommunikation mot 

potentiella arbetstagare anser olika saker – icke konsekvent - och förvaltningarna 

anger olika fördelar och förmåner i sina samtal med potentiella arbetstagare – klarhet. 

Den externa kommunikationen kan vi, utifrån våra intervjuer, dela in i två kategorier 

(1) arbetsplatsannonser och (2) anställningsintervjuer samt arbetsmarknadsdagar. I 

den senare är uppfattningen att förvaltningarna framförallt kommunicerar förmåner 



87 
 

och fördelar samt att dessa skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Att kommunikationen 

skiljer sig mellan förvaltningarna kan förklaras med det 3C säger, att utöver 

samhällsnyttan är det svårt för förvaltningarna att hitta gemensamma fördelar och 

förmåner som attraherar alla yrkeskategorier. I arbetsplatsannonser är vår uppfattning 

att kommunikationen framförallt belyser fördelarna med att arbeta i Växjö kommun 

som stad, snarare än som arbetsgivare. Uppfattning har vi fått då bland annat 5P 

berättar att kommunen använder en övergripande mall vid arbetsplatsannonser och att 

den har staden Växjö som utgångspunkt snarare än arbetsgivaren. Flertalet 

respondenter nämnde även att det kommuniceras i platsannonser att Växjö har ett 

starkt kulturliv, ett universitet, samt är Europas grönaste stad. Vi tolkar det vara 

negativt att Växjö kommun använder sig av platsvarumärket snarare än 

arbetsgivarvarumärket i kommunikationen med potentiella arbetstagare eftersom 

arbetstagaren inte vet vad som kan förväntas av Växjö kommun som arbetsgivare. 

Utöver det skapar oenigheten i kommunikationen mellan vad som sägs i 

arbetsplatsannonserna och exempelvis anställningsintervjuer en otydlig bild av 

arbetsgivarvarumärket, vilket kan leda till att attraktiviteten som arbetsgivare minskar. 

Figur 5.5 – ”Sammanfattande tabell över möjligheter och svårigheter med employer branding i 
offentlig verksamhet kopplat till kommunikation (extern)”. 
 

Möjligheter i offentlig 
verksamhet 

Svårigheter i offentlig 
verksamhet 

 
Förvaltningarna har beslutsmakten att 

utföra sina egna rekryteringar och 
budskap i samband med dessa. 

 

Kunskapsbrist leder till att 
platsvarumärket kommuniceras vid 

arbetsplatsannonser, snarare än 
arbetsgivarvarumärket. 
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5.1.6 Mätfunktion 

Mätfunktion handlar enlig Botha et al. (2011:306) om att skapa en funktion som kan 

utvärdera samt säkra kvalitén i företagets employer branding-arbete. Det innebär att 

mäta hur organisationen lever upp till förväntningarna hos potentiella arbetstagare. 

Utifrån genomförda intervjuer har vi fått uppfattningen att Växjö kommun inte har en 

mätfunktion idag. Däremot vet vi att utformning av kompetensförsörjningsplaner har 

påbörjats både för kommunen i allmänhet, men även på förvaltningsnivå. 3C nämner i 

intervjun att det tagits fram en kompetensförsörjningsplan eftersom det finns ett 

kommande kompetenstapp i samband med pensionsavgångar. Även SKL poängterar 

att ett generationsskifte väntar där kommuner och landsting i Sverige förväntas förlora 

många medarbetare (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Däremot blev vi 

författare inbjudna till ett möte i början av maj 2014 som kallades ”omvärldsanalys” 

där unga människor tillsammans med anställda på Växjö kommun skulle diskutera 

vad ”framtidens arbetstagare” ser som attraktivt hos en arbetsgivare. Dessvärre var vi 

tvungna att tacka nej till mötet och vi har därmed ingen information från träffen. 

Mötet skulle kunna ses som en mätning av Växjö kommuns erbjudande idag jämfört 

med vad de behöver vara bra på i framtiden. Emellertid kanske Växjö kommun 

behöver fokusera på att ta fram en mätfunktion för att se vad de gör bra jämfört med 

konkurrenter på arbetsmarknaden. Känslan är att ett sådant system inte prioriteras 

idag. Alternativt beror det på att kunskapen om hur kommunen skulle kunna utforma 

ett system inte finns. Vi fick en känsla av att respondenterna på förvaltningarna är 

tillfredsställda med arbetsplatsen, Tersmeden förklarar dock att de inte får ut den 

positiva känslan i kommunikationen med potentiella arbetstagarna. De behöver 

utveckla en mätfunktion som kan användas för att se vad det är de eventuellt gör fel.  

Det har tagits fram en grundläggande modell för att mäta employer brand och denna 

kallas ”karaktärsdrag för ett lyckat employer branding” (Moroko & Uncles, 

2008:172). Modellen är enkel i sin nuvarande form och utformad gentemot privat 

verksamhet, men vi ser inget hinder för att denna modell inte skulle kunna användas i 

offentlig verksamhet. Modellen handlar om att jämföra olika värden mot 

branschstandard. Om vi, utifrån våra intervjuer, tolkar var vi anser att Växjö 

kommuns employer brand skulle placeras i denna modell idag skulle det vara i 

kommunikationsmisslyckande. Enligt Moroko & Uncles (2008:172) betyder 

kommunikationsmisslyckande att organisationen har ett attraktivt employer brand 
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som levs upp till internt, men som misslyckats att få ut budskapet externt till 

potentiella arbetstagare vilket gör att de inte har samma uppfattning om attraktiviteten 

i arbetsgivarvarumärket. Antagandet baseras på att många av de intervjuade 

respondenterna har arbetat i verksamheten över en lång tid och där några specifikt 

nämner personalomsättningen som låg. 3C nämner att deras personalomsättning i stort 

sett enbart beror på att de anställda går i pension. Låg personalomsättningen och att 

personalen stannar länge i verksamheten ser vi som att de nuvarande arbetstagarna 

trivs och är nöjda med arbetsplatsen. Vidare tolkar vi att anställningstrygghet, 

förmånlig föräldrapolicy, och semesterdagstillägg är uppskattad hos personalen. Dock 

är det många som anser att vissa fördelar endast kan attrahera potentiella arbetstagare 

som är i ett visst skede i livet. Förmånlig föräldrapolicy i kombination med 

anställningstrygghet är förmodligen mest attraktiv hos potentiella arbetstagare med 

småbarn. Likadant tror vi att extra semesterdagar i kombination med 

anställningstrygghet lockar potentiella arbetstagare som är runt medelåldern då den 

förstnämnda fördelen endast gäller från och med fyllda 40 år.  

Kommunikationen utåt sett tolkar vi vara spretig och utan struktur. Tersmeden anser 

att det är svårt att få ihop det strategiska arbetet och att hon anser att Växjö kommun 

är attraktiva som arbetsgivare, men att de inte får ut det i kommunikationen mot 

potentiella arbetstagarna. Då vi tolkat att Växjö kommuns employer brand 

kommuniceras med varierande budskap externt beroende på kanal - arbetsplatsannons, 

anställningsintervju, eller arbetsmarknadsdag – samt vilken förvaltning som 

kommunicerar blir budskapen tvetydiga för potentiella arbetstagarna. Tvetydigheten 

gör att respondenterna på Växjö kommun uppfattar deras arbetsplats är attraktiv, men 

utan att detta kommuniceras effektivt utåt. 

Sammanfattningsvis anser vi att kommunen idag inte har en mätfunktion och att 

kunskapen/kännedomen i att utvärdera arbetsgivarvarumärket inte finns. Däremot så 

finns det i teorin en framtagen mall där organisationer kan placera in sitt employer 

brand för att mäta hur starkt det är. I vår placering av Växjö kommuns employer 

brand hamnade i kommunikationsmisslyckande, vilket innebär att de internt sett är 

attraktiva men är oeniga i kommunikationen utåt mot potentiella arbetstagare. 
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Figur 5.6 – ”Sammanfattande tabell över möjligheter och svårigheter med employer branding i 

offentlig verksamhet kopplat till mätfunktion”.  

Möjligheter i offentlig 
verksamhet 

Svårigheter i offentlig 
verksamhet 

Det finns mätfunktioner (utformade 
genom studier med branschexperter på 

employer branding i privat verksamhet.) 

Kännedomen att mäta sitt 
arbetsgivarvarumärke mot 

branschstandard verkar saknas eller 
bortprioriteras idag. 

 Ena den externa kommunikationen. 

 

5.1.7 Övergripande tolkning av ”Prediktiv employer branding-modell” 

I ovan diskussion utifrån prediktiv EB-modell ser vi framförallt tre övergripande 

svårigheter med att utforma ett employer brand i Växjö kommun. De övergripande 

svårigheterna är att Växjö kommun är en stor organisation med 150 olika 

yrkeskategorier, att verksamheten är decentraliserad samt att det finns en 

kunskapsbrist om employer branding i verksamheten. En diskussion kring 

kunskapsbristen inom employer branding kommer att avhandlas i nästa stycke (5.2 

Brist på translatorkompetens i offentlig verksamhet?).   

Svårigheten med att Växjö kommun är en stor arbetsgivare framträder bland annat vid 

segmenteringen av arbetsmarknaden då de ska hitta en målgrupp som innefattar 

samtliga 150 yrkeskategorier där alla är attraherade av kommunens erbjudande. Ett 

exempel på det här är segmentering utifrån beteende – kunskap – där alla 150 

yrkeskategorier finns representerade, men där en utformning av EVP som lockar 

dessa riskerar att bli alldeles för allmänt för att endast attrahera målgruppen. 

Svårigheter finns även vid psykografisk segmentering – exempelvis utefter 

värderingar - vilken vi tolkar som mest lämplig då det är osäkert om potentiella 

arbetstagare från alla yrkeskategorier lockas av exempelvis samhällsutveckling. Vi ser 

även en problematik i att ena förvaltningarnas uppfattningar i skapandet av ett 

differentierat samt attraktivt EVP som lockar de önskvärda potentiella arbetstagarna 
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för hela Växjö kommun. Avslutningsvis ser vi en svårighet i att hålla ihop Växjö 

kommuns alla varumärken, framförallt arbetsgivarvarumärket, då de ca 7000 

anställdas utförda arbete speglar den uppfattning medborgare har, och därmed 

potentiella arbetstagares syn, på kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

Gällande decentraliseringen ser vi en svårighet i att ena förvaltningarna i det 

strategiska employer branding-arbetet eftersom beslutsmakten gällande rekrytering 

finns på den enskilda förvaltningen. När rätten att fatta enskilda beslut finns ute i den 

decentraliserade verksamheten ser vi en potentiell risk i att den enskilda enheten fattar 

beslut som inte är i enighet med det övergripande employer brandet. Oenigheten 

framkommer i utformningen av den externa kommunikationen där exempelvis 

arbetsplatsannonser innehåller olika budskap enligt respondenternas uppfattning. De 

olika budskapen ger en tvetydig bild gentemot de önskvärda potentiella arbetstagarna 

av Växjö kommun som arbetsgivare. Avslutningsvis har vi, som en följd av 

decentraliseringen, kunnat skönja en olikhet i vilka prioriteringar de olika 

förvaltningarna har beslutat är viktiga i arbetet, vilka alla har inflytande på hur 

varumärket uppfattas. Det skapar förvirring samt spretighet om vad Växjö kommuns 

varumärke egentligen står för hos potentiella arbetstagare.  

5.2 Brist på translatorkompetens i offentlig verksamhet? 

Tersmeden poängterar i ett samtal att Växjö kommun inte fått ut effekterna de gärna 

skulle vilja se av employer branding. Vad de uteblivna effekterna kan bero på kan 

säkerligen ha flera svar. Utifrån de svårigheter som identifierats med employer 

branding i Växjö kommun, i kombination med teorier, ska vi försöka belysa 

bakomliggande faktorer till varför vi tolkar att resultaten uteblir.  

Till att börja med hävdar Røvik (2008:29f) att många av de NPM-idéer som införts i 

samband med den nya filosofin är motsträviga i dess utformning och effekterna av 

dessa kan motverka varandra. Almqvist (2006:134) fann empiriska bevis på att NPM-

idéer i praktiken går emot varandra och att resultat uteblir. Att idéerna fungerar 

mindre bra tillsammans i praktiken tror Røvik (2008:28) beror på att det saknas 

praktiska studier på hur moderna organisationsbegrepp i allmänhet kan överföras från 

privat till offentlig verksamhet. Ovanstående problem med att begreppen är in 

konsistenta tror vi kan vara en följd av bristen på praktiska studier. Det har inte utförts 

studier på hur offentlig verksamhet ska översätta moderna organisationsbegrepp från 
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den privata verksamheten för att passa den offentliga. Därmed har inga utvärderingar 

gjorts på vad de offentliga organisationerna måste tänka på och vilka konsekvenser 

införandet av varje ny filosofi som ingår i NPM kan innebära.  

Vid överföring av moderna organisationsbegrepp från en organisation till en annan 

anser Røvik (2008:17f) translatorkompetensen som den viktigaste resursen. 

Translatorkompetensen är det människor besitter när de på ett bra sätt kan plocka ut 

viktiga komponenter från en framgångsrik idé i en organisation och föra över dessa 

med framgång till en annan. Enligt Røvik (2008:280ff) består translatorkompetensen 

av fyra delar en översättare bör besitta för att göra en bra översättning och där en av 

dessa är kunskap om hur idén kan översättas från en organisation till en annan. Under 

kunskap ingår även att översättaren ska ha kännedom om de platser som idén ska 

överföras från och till. Då inga studier finns på hur överföringen av organisationsidén 

ska ske från privat till offentlig verksamhet saknas både kunskap och kännedomen om 

hur detta ska gå till. En viktig komponent i translatorkompetensen saknas, vilket kan 

leda till att idéer/begrepp förs in i verksamheten, men praktiseras aldrig. Alternativt 

skulle det kunna leda till att vissa delar av verksamheten bestämmer sig för att inte 

arbeta med detta begrepp då de anser att det inte ingår i deras arbetsplan.  

Det kanske inte är så konstigt att Tersmeden anser att det strategiska arbetet vara svårt 

och att resultaten uteblir då det inte finns några studier på hur begreppet employer 

branding ska överföras från privat till offentlig verksamhet. Vi anser även att 

förståelse för vikten av en translatorkompetens saknas, både med anledning av att 

inga studier har utförts på området, men även genom det material som Växjö kommun 

använt sig av för att utbilda personalen i employer branding. Den bok Växjö kommun 

använder sig av, ”Employer branding: allt du behöver veta för att bli en attraktiv 

arbetsgivare” skriven av Anna Dyhre, riktar sig mot både offentlig och privat 

verksamhet och är på så vis inte styrd mot varken den ena eller den andra 

verksamheten. I boken blandas framgångsrecept om revisionsbyråer med kommuner, 

utan hänsyn till att dessa organisationer har olika kultur, storlek, struktur, ledning och 

framförallt olika grad av decentralisering. Då ingen hänsyn tagits till den unika 

situationen som råder i offentliga verksamheter där huvuduppgiften att ge 

medborgarna service i samhället kan det gå snett vid kontextualiseringen 

(uppackningen av idéerna) i den egna organisationen. Då den offentliga verksamheten 

har ett unikt uppdrag i samhället och att detta måste tas hänsyn till i översättning av 
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employer branding från privat till offentlig verksamhet ställs det även krav på att 

översättaren ska vara kreativ, vilket enligt Røvik (2008:284f) betyder att ta hänsyn 

och respektera den unika situationen. 

I vår studie kan vi se att det finns svårigheter i att arbeta med ett enhetligt modernt 

organisationsbegrepp som employer branding i en decentraliserad offentlig 

verksamhet som karaktäriseras av en NPM-filosofi. De svårigheter vi ser ter sig 

framförallt vid utförandet av EVP, styrning av människor, och enhetliga varumärken 

när vi tolkade Växjö kommuns employer brand utifrån ”Predictive model for talent 

attraction and retention” (se föregående diskussionsavsnitt). Då organisationen är 

decentraliserad och där ovan nämnda svårigheter är ett resultat av detta ställs det krav 

på översättaren att vara ”stark”. Den kompetens behöver översättaren besitta då det 

enligt Røvik (2008:287f) kan ske maktspel, och motsättningar mot införandet av 

employer branding i en organisation. På Växjö kommun tolkar vi att liknande 

motsättningar samt propagerande för ”de gamla metoderna” skulle kunna ske då 

förvaltningarna är ansvariga för sin egen personal och rekrytering. Det gör att de 

ansvariga för employer branding-arbetet måste kunna sätta sig in i samt förstå dessa 

motsättningar för att kunna övervinna problemet och uppnå önskvärda resultat. 

Utöver svårigheterna med decentraliseringen ser vi även en problematik i att ena 

Växjö kommuns employer brand då organisationen är väldigt stor med ca 7000 

anställda och över 150 yrkeskategorier representerade i olika branscher. Då Wilden et 

al. (2010:69f) hävdar att arbetstagare från olika branscher har skilda uppfattningar om 

vad som anses attraktiv när det kommer till employer branding blir valet av målgrupp 

och utformningen av EVP svårhanterligt. Den enda som har tagit upp kritik mot 

employer branding när det kommer till komplexa organisationer är Jenner och Taylor 

(2007:8), vilka dock endast gör ett antagande om att det kan vara så. Någon vidare 

studie på svårigheter i att utforma eller arbeta med employer branding i en stor 

organisation med flera olika branscher representerade hittar vi inte. Därmed saknas 

även kunskap om hur employer branding, som idé, kan överföras till stora samt 

komplexa organisationer. 

Emellertid ser vi att det finns potential och möjligheter för Växjö kommun att utforma 

och kommunicera ett framgångsrikt employer brand. En av fördelarna vi anser Växjö 

kommun har grundar sig även den, likt svårigheter, i den decentraliserade 
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organisationen och makten som är en följd av NPM (Almqvist, 2006:90f). Cheferna 

ute på de olika förvaltningarna har möjlighet att arbeta och fatta beslut nära 

verksamheten vilket gör att de också har mandatet att se till att personalen också har 

förutsättningarna som krävs för att leva upp till Växjö kommuns employer brand. 

Decentraliseringen leder på så vis både till fördelar, men även nackdelar när det 

kommer till ett enhetligt och trovärdigt employer brand. 

Med utgångspunkt i Røviks (2008) teorier kring translatorkompetens ställer vi oss 

tveksamma till om employer branding i Växjö kommun kan göras framgångsrikt i 

nuläget, dvs. utan vidare forskning. Tveksamheten grundar sig på vår tolkning om att 

Växjö kommun i nuläget brister på tre av tre utvärderade komponenter i 

translatorkompetensen – kunskap/kännedom, kreativitet, och styrka -, dock har vi inte 

kunnat svara på den fjärde, nämligen tålamod. Vi vill även peka på vikten av att 

utvärdera organisationen innan införandet av moderna organisationsbegrepp då det 

kan finnas andra sådana i verksamheten där motstridigheten gör att de förväntade 

positiva resultaten från båda idéerna uteblir. Speciellt i offentlig verksamhet då 

studier på överförandet av moderna organisationsidéer från privat till offentlig 

verksamhet i praktiken, som ovan nämnt, saknas. Almqvist (2006:137ff) anser även 

att de förhållandevis teoretiska studierna som finns om moderna organisationsidéer 

inom NPM leder till att det ställs orimliga förväntningar på resultaten. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien är att skapa förståelse för de svårigheter som finns i att utforma ett 

employer brand i en offentlig verksamhet som karaktäriseras av New public 

Management idéer. Teoretiskt vill vi bidra till den företagsekonomiska diskussionen 

om employer branding genom att presentera ett kritiskt förhållningssätt till begreppet 

inom offentlig verksamhet. Forskningsfrågan som använts för att svara an till syftet 

är: Vilka svårigheter finns det med att utforma employer brand i en offentlig 

verksamhet som karaktäriseras av New public Management idéer?  

 

Employer Branding är ett begrepp som myntades av Ambler och Barrow 1996 då de 

ansåg att en kombination av företagets viktigaste resurser – människor och 

varumärken – skulle kunna leda till stora fördelar för företaget. Srivastava & 

Bhatnagar (2010:27) gav begreppet följande definition: “giving an identity, image, 

and distinctiveness to the organization as an employer in order to attract its 

prospective employees and to motivate, engage, and retain its current employees”, 

vilket vi anser täcker alla delar som ska vara med i ett employer brand. Vad vi finner 

intressant är att förhållandevis lite kritik har riktats mot employer branding och att vi 

inte har hittat någon studie som har baserats på begreppet i offentlig regim, även om 

employer branding florerar i dessa verksamheter. Vi tolkar att införandet av employer 

branding i offentlig verksamhet kan vara en följd av NPM-filosofin – kluster av 

moderna managementidéer som fördes in i offentlig verksamhet från privat - vilken 

växte fram i slutet på 1990-talet. Då det finns kritik mot NPM och moderna 

organisationsbegrepp var för sig anser vi det märkligt att ingen kritik har riktats mot 

employer branding i offentlig verksamhet. Vi har därmed i vår uppsats tagit fram 

svårigheterna med att utforma ett employer brand i en offentlig verksamhet som 

karaktäriseras av en NPM-filosofi. 

Utefter den förda diskussionen om de svårigheter som Växjö kommun möter då de 

utformar sitt employer brand är det framförallt tre övergripande delar, enligt vår 

tolkning, som ligger till grund för dessa. De tre delarna är den stora organisationen, 

decentraliseringen samt kunskapsbrist. Den stora organisationen skapar svårigheter 

för Växjö kommun att hitta en målgrupp där de 150 olika yrkeskategorierna finns 

representerade och attraheras av samma erbjudande. Vidare tolkar vi även en 

svårighet i att utforma ett EVP som lockar samtliga yrkeskategorier, men som 
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samtidigt inte får bli för allmän då risken finns att erbjudandet attraherar en stor del av 

hela arbetsmarknaden. Avslutningsvis tolkar vi även en svårighet i att hålla ihop 

Växjö kommuns varumärken i denna stora organisation då samtliga anställdas arbete 

(ca.7000 personer) har inflytande på hur dessa uppfattas, vilket i sin tur kan skapa en 

negativ bild av arbetsgivarvarumärket.  

Vidare leder decentraliseringen – som den andra övergripande delen - till en större 

beslutsmakt för de olika förvaltningarna gällande bland annat rekrytering, vilket vi 

tolkade ledde till olikheter i de kommunicerade budskapen om Växjö kommun som 

arbetsgivare beroende på förvaltning. Decentraliseringen skapar även svårigheter i att 

ena förvaltningarna i det strategiska employer branding-arbetet då varje enskild 

förvaltning har makten att fatta beslut om frågor kring den egna rekryteringsprocessen. 

Vi tolkar även att decentraliseringen har lett till skillnader i vilka prioriteringar de 

olika förvaltningarna har beslutat är viktiga i arbetet, vilka alla har inflytande på hur 

arbetsgivarvarumärket uppfattas.  

Den kunskapsbrist som vi kunde urskilja i vår studie på Växjö kommun när det 

kommer till employer branding ser vi som ett potentiellt problem för offentlig 

verksamhet i allmänhet. Då vi i den senare delen av diskussionskapitlet utgick från 

vikten av en bra translatorkompetens för att lyckas med employer branding (Røvik, 

2008) och där kunskap är en central del kan kunskapsbristen leda till ett misslyckat 

employer brand. Kunskapsbristen är en följd av att inga tidigare studier har undersökt 

employer branding i offentlig verksamhet och därmed inga praktiska studier på hur 

detta begrepp kan överföras från privat till offentlig verksamhet. Almqvist (2006) 

anser att praktiska studier på hur en översättning av privata idéer till offentlig 

verksamhet ska ske saknas för majoriteten av de flesta idéerna i NPM-filosofin. Det 

här menar författaren har lett till att de förväntade resultaten av en del idéer som förs 

in i offentlig verksamhet motverkar varandra. I vår studie skapar bland annat 

decentraliseringen av kommunens verksamhet svårigheter för ett enhetligt samt 

attraktivt employer brand. Den, i stort sett, enda kunskapskällan som offentlig 

verksamhet kan vända sig till i nuläget för att öka sin kunskap om employer branding 

är till konsulter och deras litteratur på området. Denna litteratur innehåller visserligen 

praktisk information om hur organisationer framgångsrikt kan implementera samt 

arbeta med employer branding, men det är just det som är problemet – alla 

organisationer ses som ”bara” ORGANISATIONER. Litteraturen tar inte hänsyn till 
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den unika situationen som offentlig verksamhet befinner sig i när det kommer till 

kultur, makt, storlek, och roll i samhället osv. Därmed saknas translatorkompetens 

och kännedomen om vilken verksamhet ett begrepp ska föras över till samt från. 

Enligt Røvik (2008) kräver en sådan överföring kunskap, kreativitet, styrka, och 

tålamod där vi i vår studie kommit fram till att de tre förstnämnda idag saknas för att 

employer branding ska kunna bli framgångsrikt i offentlig verksamhet. Därmed är vår 

tolkning att employer branding inte är lämplig i offentlig verksamhet i nuläget.  
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7. Kritik och vidare forskning 

Då vi valde att anonymisera både namnen på förvaltningarna och respondenterna i ett 

tidigt skede gavs det inte i ett senare skede utrymme för att använda oss av 

förvaltningsspecifika bakomliggande anledningar till svårigheterna i Växjö kommuns 

employer branding-arbete. Vi ser att det hade funnits en positiv möjlighet i att kunna 

använda oss av de specifika särdrag vi  kunde uttolka mellan de olika förvaltningarnas 

uppfattning om värderingar och prioriterar i arbetet, vilket kan härledas till deras 

verksamhet. 

I vår studie har empiri endast samlats in från kommunal verksamhet och vi anser att 

vidare forskning även behöver fokusera på övrig offentlig verksamhet nämligen 

landsting och stat. Anledningen till det grundar sig i att dessa verksamheter kan se 

annorlunda ut. Vidare har vi inte heller diskuterat den politiska aspekten av den 

offentliga verksamheten vilken är central i denna sektor. Vi har valt att inte se den 

bakomliggande politiska orsaken till varför beslut tagits utan istället utgått från det 

fattade beslutet. Vidare ser vi också att det kan finnas en potentiell problematik i att 

potentiella arbetstagare aktivt väljer att inte söka sig till politiskt styrda organisationer 

då hen inte vill arbeta för en verksamhet som styrs av ett visst politiskt parti. Det finns 

alltså flera argument, enligt vår uppfattning, till att utforska den politiska aspekten av 

employer branding i offentlig verksamhet. 

Avslutningsvis ser vi även en möjlighet i framtida forskning om employer branding 

att utveckla en modell, likt ”prediktiv employer branding modell”, för begreppet i 

offentlig verksamhet. Detta eftersom att Växjö kommun som ett exempel av offentlig 

verksamhet hade svårigheter i vissa delar av modellen. En sådan modell skulle även 

kunna användas för att utveckla translatorkompetensen hos översättare av employer 

branding från privat till offentlig verksamhet.  
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