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Employer branding has over the last 15 years gone from being a fashion concept to becoming 

a strong, established priority for many employers. Earlier research points to the importance of 

a strong employer brand for the well-being of a company. The purpose of this study is to gain 

an understanding of Västerås city’s work with employer branding and to highlight employee 

experiences of Västerås city as an employer. The following questions are answered in the essay: 
	

• How do HR staff in Västerås city work with employer branding? 

• How do the existing employees experience Västerås city as an employer? 
	

To answer these questions, a qualitative methodology was used with case study as a research 

strategy. The data was collected through semi-structured interviews. One interview was 

conducted with HR staff in Västerås city and four interviews were conducted with employees 

in various sectors within Västerås city. Their answers were then analyzed based on the chosen 

theoretical framework. 

	

The result showed that Västerås city emphasizes internal staff work to create a strong employer 

brand. This is done by emphasizing the importance of a good working environment, values and 

good leadership. Employees are involved in external communication through, for example, 

ambassador programs and EVP. All employees emphasized job security as one of the most 

important factors for their employers' choice. It was also a decisive factor in making them stay 

in Västerås city. Other important factors that were mentioned by the employees in the study 

were; personnel policy and administrative systems as well as work in itself. Improvement points 

raised by the staff in the study were to be more visible as employers for existing employees as 

well as more development opportunities to an even greater extent. 
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Employer branding har under de senaste 15 åren gått från att vara ett modebegrepp till att bli 

en stark, etablerad prioritering hos många arbetsgivare. Den tidigare forskningen pekar på 

vikten av ett starkt employer brand för ett företags välmående. Syftet med denna studie är att få 

en förståelse för hur arbetet med employer branding går till inom Västerås stad samt belysa 

medarbetares upplevelser och erfarenheter av Västerås stad som arbetsgivare. Följande 

frågeställningar besvaras i uppsatsen: 
	

• Hur arbetar HR-personal inom Västerås stad med employer branding? 

• Hur upplever befintliga medarbetarna Västerås stad som arbetsgivare? 
	

För att besvara dessa frågeställningar användes en kvalitativ metod med fallstudie som 

forskningsstrategi. Datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En intervju 

genomfördes med HR-personal på Västerås stad och fyra intervjuer genomfördes med 

medarbetare inom olika sektorer inom Västerås stad. Deras svar analyserades sedan utifrån det 

valda teoretiska ramverket. 	
 

Resultatet visade att Västerås stad betonar det interna personalarbetet för att skapa ett starkt 

employer brand. Detta görs genom att framhäva vikten av en god arbetsmiljö, värderingar och 

bra ledarskap. Medarbetarna involveras i den externa kommunikationen genom exempelvis 

ambassadörsprogram och EVP. Samtliga medarbetare framhävde anställningstrygghet som en 

av de viktigaste faktorerna till deras val av arbetsgivare. Det var även en avgörande faktor för 

att få de att stanna inom Västerås stad. Andra faktorer som benämndes positiva enligt 

medarbetarna i studien var; personalpolitik och administrativa system samt arbetet i sig självt. 

Förbättringspunkter som lyftes av medarbetarna i studien var att visa sig mer synliga som 

arbetsgivare för de befintliga medarbetarna samt fler utvecklingsmöjligheter i ännu större 

omfattning. 
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1. Inledning	
I detta kapitel introduceras uppsatsens ämnesområde och studiens syfte med tillhörande 

frågeställningar. Vidare definieras centrala begrepp och sedan ges en redogörelse för de 

avgränsningar som har gjorts. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

	

1.1 Bakgrund	

Det moderna samhället kännetecknas av en ökad globalisering och en alltmer utvecklad 

teknologi. Detta har medfört vissa konsekvenser på arbetsmarknaden. Allt fler yrkesuppgifter 

automatiseras och standardiseras vilket möjliggör att en del arbetsuppgifter ersätts av 

teknologiska lösningar. Konsekvensen av detta är att yrken som kräver mänsklig arbetskraft, i 

allt större omfattning, efterfrågar humankapital med specifika spetskompetenser (Andersen & 

Kaspersen, 2007, s. 439). På dagens arbetsmarknad är det således av särskilt intresse för 

företagen att attrahera och behålla medarbetare med särskild kompetens och skicklighet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 176). Arbetsgivare eftersträvar att vara attraktiva för att kunna 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. I samband med detta har begreppet employer branding 

utvecklas. År 2004 gav en internetsökning på employer branding runt tretusen träffar (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Tolv år senare genererade samma sökning över tre miljoner resultat (Backhaus, 

2016). Det råder inget tvivel om att begreppet har blivit en viktig del av det strategiska arbetet 

för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft inom företag. Employer branding har under 

de senaste 15 åren gått från att vara ett modebegrepp till att bli en stark, etablerad prioritering 

hos många arbetsgivare (Dyhre, Lutz & Parment, 2017). Betydelsen av employer branding 

förstärks även av en rapport från 2017 från LinkedIns årliga undersökning, som besvaras av 

drygt fyratusen företagsledare från 35 olika länder. Rapporten visar att 80 procent av de 

svarande anser att employer branding har en stor inverkan på organisationens förmåga att 

attrahera talangfulla medarbetare. Vidare visar rapporten att employer branding är den 

utgiftspost som flest svarande skulle investera i om de fick en obegränsad budget att disponera 

över (LinkedIn Talent Solutions, 2017). 

	

Den offentliga sektorn står inför en kraftig sysselsättningstillväxt enligt Statistiska Centralbyrån 

rapport ”Trender och prognoser” från 2017. Mellan åren 2015 till 2035 förväntas 

sysselsättningen inom den offentliga tjänstesektorn öka med omkring 400 000 personer vilket 

motsvarar cirka 25 procent. Inom den privata tjänstesektorn beräknas det totala antalet 

förvärvsarbetande öka med cirka 190 000 personer eller 9 procent under samma period 
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(Statistiska Centralbyrån, 2017). Detta innebär att den offentliga sektorn står inför en stor 

utmaning gällande att attrahera medarbetare med rätt kompetens. 

	

Varje år delar undersökningsföretaget Universum ut priser till individer och organisationer som 

utmärker sig i sitt arbete med employer branding i Sverige. Priset för Årets Employer Branding 

Kommun tilldelas den kommun som ”drivit frågan på ett effektivt och innovativt sätt. För att 

på så sätt lyfta hela kommunen som arbetsgivare och attrahera talanger från flera olika yrken” 

(Universum Global, 2018). Vinnaren av denna kategori år 2017 är Västerås Stad som med sina 

drygt tiotusen medarbetare är länets största arbetsgivare. Vi anser att det vore intressant att 

studera employer branding inom offentlig sektor ur ett organisationssociologiskt perspektiv. 

Detta då employer branding handlar om organisationers samspel med omvärlden för att kunna 

attrahera rätt medarbetare. Begreppet innefattar även ett internt samspel med befintliga 

medarbetare i syfte att få dessa att stanna kvar inom organisationen (Dyhre, Lutz & Parment, 

2017).  

	

1.2 Syfte	

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur arbetet med employer branding går till 

inom Västerås stad. Vi önskar även att belysa medarbetares upplevelser och erfarenheter av 

Västerås stad som arbetsgivare. 

	

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar HR-personal inom Västerås stad med employer branding? 

• Hur upplever befintliga medarbetarna Västerås stad som arbetsgivare? 

	

1.4 Begreppsdefinitioner	

Employer brand - Översätts som en organisations arbetsgivarvarumärke. En organisations 

employer brand kopplas till befintliga och potentiella medarbetares associationer till 

organisationen. 	

Employer branding - En organisations strategiska arbete för att stärka sitt employer brand. 

EVP - Förkortning för Employer Value Proposition. Innebär en organisations medarbetarlöfte 

och används som ett verktyg för att påverka sitt employer brand. Detta genom att identifiera 

attraktiva faktorer inom organisationen och aktivt arbeta med att kommunicera dessa internt 

och externt.	
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HR - Förkortning för Human Resources. En organisations personalavdelning som arbetar med 

personalresurser för att försöka nå organisationens övergripande mål. 

HRM - Förkortning för Human Resource Management. Ett strategiskt tillvägagångssätt inom 

HR för att utnyttja de mänskliga resurserna på ett så bra sätt som möjligt inom organisationen 

och på så vis uppnå organisationens övergripande mål. 

HR-strateg - En person som arbetar med att utforma de övergripande strategierna för en 

organisations personalarbete. 

	

1.5 Avgränsningar	

Vi har valt att avgränsa denna studie till Västerås stad och deras arbete med employer branding 

utifrån ett HR-perspektiv. Detta eftersom verksamheten under senare år har förändrat sitt 

arbetssätt till syfte att stärka sitt employer brand samt utmärkt sig inom området. Vidare 

kommer vi även utgå från ett medarbetarperspektiv inom olika yrkeskategorier inom 

kommunen för att belysa deras upplevelser av Västerås stad som arbetsgivare. 

 

1.6 Disposition	

I det följande kapitlet behandlas tidigare forskning som har genomförts inom ämnesområdet. I 

kapitel tre redovisas följande teoretiska ramverk: organisationskultur, organisationsidentitet, 

strategisk kommunikation och arbetstillfredsställelse. Kapitel fyra behandlar studiens metod 

där metodval, urval, tillvägagångssätt, intervjuguide, analysmetod, etiska överväganden samt 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet motiveras och diskuteras. I kapitel fem 

redovisas studiens resultat med en följande analys av det insamlade datamaterialet. I kapitel sex 

kommer en redogörelse för våra slutsatser där studiens frågeställningar kommer att besvaras. 

Därefter diskuteras uppsatsens resultat, studiens tillvägagångssätt, praktiska relevans samt 

övriga tankar som dykt upp under studiens gång under diskussionsavsnittet. Slutligen läggs 

förslag på framtida forskning fram i kapitel sju. 
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2. Tidigare forskning	
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning som berör employer branding som 

ämnesområde. Employer branding är idag en viktig prioritering hos många arbetsgivare. Trots 

detta upplever vi att den forskning som finns inom ämnet är begränsad. Detta eftersom 

begreppet i sig är relativt nyintroducerat. Vi har valt att lyfta fram nedanstående forskning då 

vi menar att dessa studier belyser utvecklingen och begreppets relevans i organisatoriska 

sammanhang. Artiklarna har vi fått fram med hjälp av följande sökord: employer branding, 

employer brand, work satisfaction, communication, corporate brand, human resource 

management och organizational attractiveness. 

	

2.1 Employer brandings framväxt som forskningsområde	

Forskningen kring employer branding började i mitten på 1990-talet. Begreppet introducerades 

av Tim Ambler och Simon Barrow (1996) som argumenterade för begreppets användbarhet 

samtidigt som de lyfte fördelarna med att kombinera marknadsföring med HRM. Deras studie 

baserades på 27 företag och Ambler och Barrow (1996) fann att intern marknadsföring av 

företags employer brand kan öka medarbetares motivation och samtidigt medföra att ny 

arbetskraft attraheras. Vidare presenterade Backhaus och Tikoo (2004) ett teoretiskt ramverk 

till syfte att underlätta förståelsen för employer branding. Deras modell integrerade både HRM 

och marknadsföring, vilket Ambler och Barrow (1996) tidigare hade argumenterat för. 

Backhaus och Tikoo (2004) menade att extern marknadsföring av en organisations employer 

brand bidrar till att de mest begåvade arbetarna attraheras till organisationen eftersom den 

utvecklas till att bli ett förstahandsval. Intern marknadsföring av employer brand handlar istället 

om att skapa en kollektiv arbetskraft som är svår för konkurrenterna att imitera.  

	

En stor del av den vetenskapliga litteraturen som finns inom ämnet handlar om hur begreppet 

employer branding ska definieras. Ambler och Barrow (1996, s. 187) menar att begreppet kan 

definieras som ”the package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company”. Backhaus och Tikoo (2004, s. 502) 

avgränsar employer branding till ”the process of building an identifiable and unique employer 

identity, and the employer brand as a concept of the firm that differentiates it from its 

competitors”. Sammantaget syftar begreppet employer branding till hur organisationer och 

företag medvetet konstruerar ett attraktivt arbetsgivarvarumärke med fokus att attrahera ny 

personal samt även bibehålla befintlig arbetskraft. Vidare har det genomförts ett flertal studier 
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gällande varför vissa employer brand uppfattas som mer attraktiva samt vilka faktorer som 

påverkar detta. Det tycks ligga i många forskares intresse att finna hur ett optimalt employer 

brand ska se ut, dock har dessa studier oftast resulterat i varierande resultat då medarbetares 

prioriteringar är subjektiva (Backhaus, 2016).  

	

Backhaus (2016) menar att forskning inom employer branding delvis har kopierat andra 

studieområden, exempelvis forskningen inom organisationsidentitet och organisatorisk 

attraktivitet. Detta har lett till att vissa perspektiv på begreppet har försummats. Det saknas 

fortfarande forskning om värdet av employer branding. Faktorer som hur medarbetares lojalitet 

påverkas och om det går att mäta skillnader i produktiviteten hos företag som har ett starkt 

respektive svagt employer brand kräver mer forskning. Ett grundantagande inom employer 

branding är att humankapital tillför värde till en organisation och genom att investera i 

humankapitalet kommer produktiviteten att öka (Backhaus & Tikoo, 2004). Trots detta har 

aspekter såsom värde, lojalitet och de anställdas produktivitet inte studerats i någon större 

utsträckning.  

	

2.2 Kommunikation och employer branding	

Bhatnagar och Srivastava (2008) genomförde en fallstudie på ett företag i Indien som bedriver 

samtalsterapi. Företaget i studien hade svårt att attrahera nya medarbetare eftersom de, enligt 

författarna, framför allt hade kontakt med andra doktorer och sjukhus och därmed begränsad 

kontakt med den externa marknaden. I studien framkom att de som sökte anställning hos 

företaget hade lite eller ingen information om företaget på förhand. De befintliga medarbetarna 

på företaget som deltog i studien ansåg inte heller att företaget hade ett gott rykte inom 

branschen. De uppfattades som ett företag med hög personalomsättning och en stressfull 

arbetsmiljö. För att förbättra företagets externa rykte identifierar Bhatnagar och Srivastava 

(2008) faktorer som de befintliga medarbetarna upplevde som positiva hos företaget. Faktorer 

som befintliga medarbetare uppskattade var den rådande organisationskulturen, 

personalpolitiken, ledarskapet, flexibilitet och inspirerande mål. Detta var faktorer som inte 

kommunicerades externt till potentiella medarbetare. Resultatet av studien visar hur företag 

skulle kunna bygga upp sitt employer brand genom strategisk kommunikation som verktyg. 

Genom att öka kommunikationen mellan till exempel rekryteringsföretaget och 

terapeutföretaget menar författarna att företagets identitet synliggjordes vilket även skulle 

underlätta för att attrahera nya medarbetare. Det gjorde även att det blev tydligare vilken typ av 

kandidat som skulle passa in i företagets organisationskultur. Andra åtgärder som genomfördes 
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var att göra den externa webbsidan mer personlig och att marknadsföra sig på olika universitet. 

Marknadsföringen omfattade historier från medarbetare och presentation av företaget i rörlig 

bild. Företaget i Bhatnagar och Srivastavas (2008) studie arbetade sedan tidigare med 

”Employee referral” som är en intern rekryteringsmetod för att fånga upp potentiella kandidater 

genom de befintliga medarbetarnas sociala nätverk. Exempel på åtgärder som vidtogs för att 

förbättra denna metod var introducering av metoden i ett tidigare skede till nya medarbetare 

och regelbunden påminnelse om den via mail. Även ett slags belöningssystem infördes. Varje 

medarbetare som rekommenderade en kandidat som blev anställd tilldelades en stjärna. Den 

som fått flest stjärnor efter tre månader tilldelades därefter en belöning (Bhatnagar & 

Srivastava, 2008). Studien påvisar betydelsen av strategisk kommunikation för att kunna bygga 

ett starkt employer brand.  

	

2.3 Employer branding ur ett medarbetarperspektiv	

Rucci, Kirn och Quinn (1998) belyser vikten av att arbeta med employer branding både externt 

och internt. De menar på att employer branding kan hjälpa till att upptäcka svagheter inom 

företag och även hjälpa företag att förbättra de värderingar som leder till ökad motivation hos 

medarbetare. Forskarna genomförde en fallstudie av ”Sears Roebuck” i mitten av 90-talet. 

Materialet samlades in genom surveyundersökningar bland medarbetarna med syfte att 

undersöka vad som påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Studien visade att 

medarbetarnas förståelse för deras arbete och företagets strategiska mål inverkade positivt på 

deras arbetstillfredsställelse. Samband kunde även påvisas mellan medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och kunderna upplevelser av företaget vilket i sin tur inverkade positivt 

på företagets finansiella resultat. Detta kom att kallas ”The Employee-Customer-Profit chain”. 

Resultatet av studien påvisar ett samband mellan medarbetarnas motivation och 

arbetstillfredsställelse, kundernas upplevelse av företaget och företagets ekonomiska resultat. 

Studien belyser därmed att arbete med intern implementering av företags employer brand har 

gynnsamma effekter på medarbetarnas arbetstillfredsställelse som är fördelaktigt för att 

företaget skall nå sina övergripande mål. 

	

Priyadarshi (2011) genomförde en undersökning med syfte att få förståelse för hur ett företags 

employer brand kan användas för att behålla kompetenta medarbetare inom företag. 

Undersökningen genomfördes på två telecom-företag i National Capital Region, Delhi. Totalt 

deltog 112 ingenjörer inom olika områden. Syftet med undersökningen var att ta reda på om 

företags employer brand har någon inverkan på de befintliga medarbetarnas attityd till deras 
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arbete. Vidare ämnade forskaren att erhålla en förståelse för vilka faktorer som påverkade 

medarbetarnas attityder. Relationen mellan medarbetarnas attityd till arbetet och företagets 

employer brand konfirmerades genom undersökningens resultat. Medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse, känslomässiga engagemang och intentioner att säga upp sig visade sig 

påverkas av arbetsgivarens employer brand. Resultatet av undersökningen visade att faktorer 

som lön och karriär inte bidrar till ökad arbetstillfredsställelse i någon större utsträckning. 

Däremot var gemensamma värderingar, acceptans av organisatoriska mål, engagemang och 

identifikation med arbetsplatsen värdefulla faktorer för att behålla medarbetare enligt 

författaren. Även aspekter som den organisatoriska flexibiliteten, arbetsmiljö samt utrymme för 

kreativitet utgjorde nyckelfaktorer för att medarbetare väljer att stanna kvar hos arbetsgivaren. 	

	

Forskning om hur arbetsgivare blir attraktiva för potentiella medarbetare är fortfarande relativt 

begränsad. Rampl (2014) genomförde en studie som undersökte arbetssökandes emotioner 

relaterat till olika företags varumärke. Företag som anses ha ett starkt employer brand med goda 

förutsättningar för att vara ett förstahandsval bland potentiella medarbetare undersöktes för att 

se om dessa hypoteser stämde överens med verkligheten. Studien grundar sig på 

universitetsstudenters utvärderingar av företag och dess identifiering av att vara ett så kallat 

förstahandsval bland medarbetare. Resultatet av Rampls (2014) studie visar att arbetsinnehåll 

och arbetskultur hos företag är stora bidragande faktorer till att vara ett förstahandsval. Däremot 

visade effekter av lön, karriärsmöjligheter eller organisatoriskt rykte inga belägg till att företag 

skulle bli ett förstahandsval bland potentiella medarbetare. Andra relevanta slutsatser att ta i 

beaktande är att även känslor gentemot arbetsgivaren spelade stor roll för val av arbetsgivare. 

För att etablera sig som ett förstahandsval måste arbetsinnehåll och organisationskultur kopplas 

till känslor. Endast om ett företags employer brand framkallade positiva känslor till företaget 

kunde det bli ett förstahandsval. 	

	

Employer branding har utvecklats till att bli en viktig del i det strategiska arbetet för många 

organisationer och tidigare forskning påvisar värdet av att arbeta med employer branding, både 

internt och externt. Den tidigare forskning har till stor del fokuserat på hur privata företag 

arbetar med employer branding för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Tanken med vår 

studie att därmed att kunna bidra med hur arbetet med employer branding-arbetet bedrivs och 

även upplevs inom den offentliga sektorn. 	
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3. Teori	
I detta kapitel har vi utgått från fyra huvudsakliga teoretiska begrepp; organisationskultur, 

strategisk kommunikation, organisationsidentitet och arbetstillfredsställelse. Teorierna 

organisationsidentitet och strategisk kommunikation valdes för att kunna skapa förståelse för 

Västerås stads arbete med employer branding. Under teorin arbetstillfredsställelse har vi utgått 

från Herzbergs tvåfaktorsteori vilken kommer att tillämpas gällande medarbetarnas perspektiv 

av Västerås stad som arbetsgivare. Organisationskultur kommer att tillämpas ur både ett HR 

och medarbetarperspektiv. 

	

3.1 Organisationskultur	

På 1980-talet påbörjades forskningen om organisationskultur och det var då begreppet började 

studeras som ett eget fenomen. Forskare fann att en stark organisationskultur resulterar i 

gemenskap och sammanhållning bland de anställda och att det kan vara en avgörande faktor för 

organisationens välmående. Detta samband visar sig även i nyare studier där organisationer 

med starka kulturer tenderar att ha anställda som är mer motiverade och att starkare 

sammanhållning präglar verksamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 112, 115). I dag är även 

organisationskultur en aspekt som flera företagsledningar arbetar aktivt med, då de är medvetna 

om vilken betydelse det kan få (Alvesson, 2015, s. 7). Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 113-

114) lyfter fram flertalet effekter som organisationskulturen kan ha på medlemmarnas beteende. 

Det kan skapa tillhörighet för den enskilde och en känsla av gemenskap bildas. Genom detta 

utvecklas medlemmarnas samarbetsförmåga och tillit vilket även påverkar motivationen. 

Avslutningsvis kan organisationskulturen fungera som riktlinjer för vilket beteende som anses 

vara lämpligt. 

	

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 116) så är Edgar H. Schein en av de viktigaste forskarna 

i organisationslitteraturen och hans definition av organisationskultur är: 

	

[...] as a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved 
its problems of external adaptation and internal integration, which has worked 
well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those 
problems.                   [Schein, 2010, s. 18]
    	

Schein (2010, s. 7) menar att organisationskulturens krafter är starka och det finns en risk att 

bara sköljas med i dess ström om vi inte lär oss hantera dess företeelser. Det är även viktigt 
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eftersom den kan hjälpa oss skapa en förståelse för de komplexa sociala fenomen som sker på 

organisationsnivå. Vidare lyfter Schein (2010, s. 16-17) fram flera av de karaktäristiska dragen 

för en organisationskultur. Exempelvis att när en grupp väl har etablerat en gemensam identitet 

överges den inte i första hand, då detta är en av de viktigaste komponenterna i kultur-konceptet. 

Gruppmedlemmar värdesätter stabilitet eftersom det underlättar meningsskapandet och således 

kan en organisationskultur vara svår att förändra. Ofta kan kulturen överleva dess medlemmar 

eftersom den ständigt överförs till nya deltagare. Då har det ingen större betydelse att vissa av 

de äldre väljer att lämna gemenskapen. Kulturen är till stor del en omedveten företeelse för 

medlemmarna, vilket medför att den ofta blir svår att uppfatta och beskriva. Beteenden, ritualer 

och normer är de mönster som bildar själva grunden av kulturen. 

	

3.1.1 Tre nivåer av organisationskultur	

Schein (2010, s. 23) menar att organisationskultur bör studeras utifrån tre olika nivåer. Med 

nivå i detta sammanhang menas till vilken grad fenomenet är synligt för den som observerar. 

De olika nivåerna är artefakter, uttalade värderingar och grundläggande antaganden. 	

	

Artefakterna utgör den första nivån och är således de kulturella uttryck som är förhållandevis 

enkla att observera, höra och känna. Arkitektur, uniformer, observerbara ritualer och 

ceremonier, språkbruk, logotyper och slogans är exempel på artefakter som kan finnas 

lättillgängliga för den observante. Även om dessa är lätta att uppfatta med blotta ögat så är det 

desto svårare att förklara vilken betydelse de har för gruppens medlemmar. Exempelvis så 

byggde egyptierna förr mäktiga pyramider. Dock kommer vi troligtvis aldrig kunna förstå dess 

fulla mening samt vilken betydelse de hade för ursprungsbefolkningen. Det kan vara riskabelt 

att själv försöka tolka en annan grupps artefakter då risken är stor att individens egna känslor 

och tankar kommer projiceras på den slutliga tolkningen. Enda sättet att verkligen skapa en 

förståelse är att ta del av gemenskapen under en längre tid (Schein, 2010, s. 23-25). 	

	

Den andra nivån utgörs av uttalade värderingar och dessa sker på ett medvetet plan, dock 

behöver de inte vara lika tydliga som artefakter. De uttalade värderingarna kan guida 

handlandet hos organisationens medlemmar då det sker oförutsägbara händelser samt även när 

nya medlemmar ska socialiseras in i gemenskapen. De uttalade värderingarna blir således en 

del av organisationens ideologi. För att skapa en djupare förståelse och kunna tolka de uttalade 

värderingarna i en organisation krävs en större insikt i den tredje och sista nivån, grundläggande 

antaganden (Schein, 2010, s. 26-27). 	



 10 

	

Enligt Schein (2010, s. 27-28) så är grundläggande antaganden så förgivettagna att variationen 

bland medlemmarna är mycket liten. Det präglar deras undermedvetna tankar och faller sig som 

en självklarhet. På denna nivå förser de grundläggande antagandena medlemmarna med en 

känsla av identitet och hjälper dem att känna sig nöjda med sig själva. Vidare utvecklar 

medlemmarna en förståelse för hur de förväntas bete sig mot varandra och således blir detta en 

del av den grund som organisationskulturen bygger på.	

	

Ovanstående teori kan underlätta till att skapa en förståelse för hur Västerås stad arbetar med 

employer branding internt. Den kommer att tillämpas för att både belysa organisationskulturens 

relevans ur ett HR och medarbetarperspektiv.	

	

3.2 Kommunikation	

Effektiv kommunikation är en viktig förutsättning för dagens moderna organisationer. 

Informations- och kommunikationstekniken utvecklas snabbt och detta möjliggör för 

kommunikation utan att berörda parterna behöver befinna sig i samma tid på samma plats. 

Möjligheterna till geografisk spridning är stora men med detta följer även ett större krav på 

samordning. Nya kommunikationskanaler har vuxit fram och detta har förändrat sättet att 

kommunicera inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 257, 264). Därav har även 

företags metoder för att kommunicera sitt employer brand förändrats. I samhällen som präglas 

av snabba förändringar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och allt fler osäkra anställningar 

blir det allt viktigare för företag att tänka strategiskt när det gäller kommunikationen av sitt 

employer brand (Dyhre, Lutz & Parment, 2017, s. 116).  

	

3.2.1 Strategisk kommunikation	

Det finns en mängd olika kommunikationsteorier och ett sätt att särskilja dessa är genom att 

sortera på vilken nivå de studerar kommunikation. På den första nivån ligger fokus på individen 

vilket innebär att forskaren antar ett mikroperspektiv. Det finns även teorier som fokuserar på 

grupp- och organisationsnivå. Avslutningsvis handlar det om kommunikation på samhällsnivå 

och då antar forskaren ett makroperspektiv (Falkheimer & Heide, 2014, s. 43). Strategisk 

kommunikation handlar om organisationers kommunikation och därmed antas ett 

mesoperspektiv. 	
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Skillnaden mellan vardaglig kommunikation och strategisk kommunikation är att den 

sistnämnda är medveten och målinriktad. Strategisk kommunikation på organisationsnivå 

handlar om de medvetna kommunikationsinsatser som organisationer genomför i syfte att nå 

sina övergripande mål. Det är en process där den grundläggande uppfattning är att utan 

kommunikation kan inte organisationer existera (Falkheimer & Heide, 2014, s. 15, 86). 

Strategisk kommunikation är inte enbart ett arbete för kommunikatörerna inom en verksamhet, 

utan även HR-personal, marknadsförare och chefer på olika nivåer använder detta. 

Medarbetarna är också i allra högsta grad involverade i den strategiska kommunikationen då de 

agerar representanter för organisationen. Det är genom medarbetarnas möte med olika 

intressenter som bilden av organisationen och dess grundläggande värderingar skapas och 

upprätthålls. Genom handling och kommunikation så agerar medarbetarna likt ambassadörer 

och påverkar således organisationens varumärke och identitet. För organisationen är det av 

största vikt att dessa också får förståelse för hur nya ledord och värderingar ska överföras till 

handling. Gemensam förståelse bidrar till att alla strävar åt samma håll samt minimerar risken 

att de anställda inte vet hur de ska omsätta diverse ledord till handling (Falkheimer & Heide, 

2014, s. 111, 136-137). 	

	

Falkheimer och Heide (2014, s. 183) har utformat en modell (figur 3.1) till syfte att redogöra 

för de mest förekommande argumenten till varför det är viktigt att satsa på strategisk 

kommunikation. 	

 

 
Figur 3.1 Strategisk kommunikation	

	

För det första kan strategisk kommunikation tillämpas för att påverka organisationens image, 

vilket innebär att organisationen kan styra hur den vill bli uppfattad av sin omgivning. För det 

andra kan strategisk kommunikation bidra till att öka den organisatoriska effektiviteten. Detta 
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kan göras genom att chefer utbildas i kommunikation samt att information till medarbetare 

förbättras och underlättas. Vidare kan strategisk kommunikation motiveras med att den kan 

främja transparens och öppenhet mellan de som är delaktiga i organisationen samt relationen 

mellan omgivningen och organisationen. Avslutningsvis kan strategisk kommunikation 

användas för att stärka organisationens interna identitet och således påverka hur medarbetare 

upplever organisationskulturen. Medarbetare som delar organisationens värderingar tenderar 

att lättare ta till sig de visioner och strategier som organisationen vill implementera (Falkheimer 

& Heide, 2014, s. 183-185).	

	

Med ovanstående teori i åtanke kan strategisk kommunikation ses som ett viktigt medel i 

företags employer branding arbete. På så vis kan denna teori vara verktyg för att erhålla 

förståelse för hur Västerås stads HR-avdelning använder sig av kommunikationsstrategier i sitt 

employer branding-arbete. 

 

3.3 Organisationsidentitet	

Cornelissen (2017, s. 90-91) redogör för begreppet organisationsidentitet. Begreppets innebörd 

omfattar hela organisationen som en och samma grupptillhörighet och skapas gemensamt i den 

rådande organisationskontexten. För att skapa en stark organisationsidentitet är det viktigt att 

medlemmarna utvecklar en kollektiv meningsfullhet. Organisationsidentitet kan därför 

förklaras utifrån en meningsskapande process där individer gemensamt definierar de 

egenskaper och värderingar som är centrala, bestående och distinkta för organisationen. Dessa 

faktorer bidrar till att definiera organisationen och känna identifikation med den. 

Organisationsidentitet belyser organisationens essens, vad som skiljer organisationen i fråga 

från andra organisationer samt kontinuitet i beslut och handlingar över tid (Alvesson & 

Björkman, 1992, s. 30). 

	

En viktig del gällande organisationsidentitet är hur organisationen konstruerar dess identitet 

symboliskt genom kommunikation. Att medvetet kommunicera en önskvärd identitet leder till 

ökad sannolikhet att organisationen blir uppfattad på ett visst sätt av potentiella medarbetare 

och kunder. Organisationskommunikation handlar inte enbart om informationsutbyte med 

potentiella medarbetare och kunder utan även att symboliskt förmedla och framhäva sin 

identitet. Detta kan betraktas som en ständigt pågående process där dessa dimensioner är svåra 

att skilja från varandra (Cornelissen, 2017, s. 84-85).  
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Att utveckla en stark organisationsidentitet kan leda till flera strategiska fördelar för 

organisationen. Den första fördelen är möjlighet till distinktion. Med det menas att en tydlig 

organisationsidentitet underlättar igenkännandet av en organisation för kunder och potentiella 

medarbetare. I en ständigt pågående kommunikationsprocess så skapar organisationsidentitet 

en medvetenhet och igenkänning hos mottagarna. Detta kan leda till att förtroende skapas 

eftersom potentiella medarbetare och kunder får mer kännedom om organisationen. Även 

internt i organisationen kan detta leda till positiva följder. Det kan öka motivationen och 

moralen hos medarbetarna genom att känna tillhörighet och identifikation gentemot 

organisationen. En annan aspekt av detta är begreppet intressenter. En individ kan ha olika 

roller gentemot en organisation. Exempelvis så kan en medarbetare även vara kund till 

organisationen. Om organisationen kommunicerar en bild av sig externt som inte är förenlig 

med den interna bilden så minskar företagets trovärdighet (Cornelissen, 2017, s. 85-86). 	

	

Ovanstående teori kan användas som verktyg för att analysera Västerås stads employer 

branding-arbete. Detta då en viktig del i employer branding är att arbeta med vad organisationen 

står för både till befintliga och potentiella medarbetare.	

	

3.4 Arbetstillfredsställelse	

Frederick Herzberg (1993) är en av flera forskare som studerat anställdas attityder till arbete 

och vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. Han har genom sin tvåfaktorsteori 

kategoriserat olika faktorer i två olika dimensioner, motivationsfaktorer och hygienfaktorer, 

som han menar påverkar den anställdes arbetstillfredsställelse på olika vis. De omständigheter 

som leder till arbetstillfredsställelse är inte samma omständigheter som kan leda till vantrivsel 

ifall de saknas. Motivationsfaktorerna är kopplade till individens egna upplevelser av arbetet 

och till dess innehåll. Dessa faktorer möjliggör självförverkligande och är därför viktiga för 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. När motivationsfaktorerna saknas så leder det inte 

automatiskt till vantrivsel men när faktorerna uppfylls så skapas arbetstillfredsställelse och 

motivationen främjas. Hygienfaktorerna kan ses som grundläggande förhållanden som måste 

vara uppfyllda för att en anställd inte ska vantrivas. Alla anställda har en personlig gräns för 

vad de anser är acceptabla förhållanden och det är när hygienfaktorerna sjunker under den 

gränsen som vantrivsel uppstår. I monotona arbeten där den anställde inte har något direkt 

ansvar eller möjlighet till utveckling så är det av extra stor vikt att alla hygienfaktorer är 

uppfyllda för att den anställde överhuvudtaget skall acceptera sin arbetssituation. Om alla 

hygienfaktorer är uppfyllda så innebär det inte att arbetstrivsel skapas, utan det medför bara att 
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ett tillstånd av vantrivsel inte finns (Herzberg, 1993, s. 113-115). I nedanstående figur 

presenteras vilka faktorer som hör till vilken kategori. 

 

	
Figur 3.2 Modell över Herzbergs Tvåfaktorsteori	

 

Hygien och motivationsfaktorerna kommer att användas för att analysera medarbetarnas 

upplevelser av Västerås stad som arbetsgivare. Vår tanke är att medarbetarna i studien själva 

får lyfta olika aspekter gällande upplevelsen av Västerås stad som arbetsgivare. Vi kommer 

därefter att koppla dessa utifrån Herzbergs hygien och motivationsfaktorer i vår analysdel. 

Därmed kommer vi inte att dra några slutsatser om de enskilda medarbetarnas trivsel eller 

arbetstillfredsställelse. Fokus ligger istället på faktorerna i sig som kan vara relevanta för 

Västerås stads employer brand. 
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4. Metod	
I följande avsnitt presenteras vår arbetsprocess under studiens gång. Inledningsvis behandlas 

en motivering till valet av metod. Vidare ges en beskrivning av urvalsprocessen med en 

presentation av respondenter samt en redogörelse för studiens genomförande och analysmetod. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av studiens tillförlitlighet i form av reliabilitet och validitet 

samt hur de etiska kraven har tagits i beaktning genom studiens gång. 

	

4.1 Metodval 	

Med utgångspunkt från vårt syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativ 

metod. Enligt Larsen (2009, s. 26-27) ger kvalitativ metod en djupare förståelse och en tydligare 

helhetsbild av forskningsfenomenet. Vidare är kvalitativ forskning tolkningsinriktad, vilket 

innebär att fokus ligger på att skapa en förståelse för hur deltagarna i en viss kontext upplever 

sin verklighet (Bryman, 2018, s. 455). Då syftet med denna studie är att få förståelse för hur 

arbetet med employer branding tillämpas inom Västerås stad så valde vi att använda fallstudie 

som forskningsdesign. Yin (2007, s. 23) poängterar att fallstudier lämpar sig bra i 

forskningssammanhang där fokus ligger på aktuella skeenden samt vid forskningsfrågor som 

inleds med hur eller varför. Enligt Bryman (2018, s. 96) kännetecknas fallstudier av att 

forskaren fokuserar på ett specifikt fall som är svår att urskilja från dess kontext. Denna 

beskrivning stämmer bra överens med vår studie då vi ämnade undersöka en utvald organisation 

detaljerat och ingående.	

	

Den forskningsansats som vi valt att tillämpa i denna studie är en abduktiv ansats. Denna syn 

på förhållandet mellan teori och praktik kan ses som en kombination av induktiv och deduktiv 

ansats. Vi valde att utgå ifrån den insamlade empirin likt induktiv ansats och sedan använda 

teori för att förklara respondenternas upplevelser. Bryman (2018, s. 479) poängterar att 

abduktion till stor del handlar om en förståelse av deltagarnas världsbild och således grundar 

sig den teoretiska beskrivningen på detta. Vi har genom hela studien pendlat mellan teori och 

empiri.	

	

Som datainsamlingsmetod valdes enskilda samtalsintervjuer. Yin (2007, s. 116) menar att 

intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i fallstudier. Enskilda kvalitativa 

intervjuer kan underlätta att få en djupare förståelse av en individs erfarenheter, upplevelser, 

tankar och åsikter (Bryman, 2018, s. 561). Vidare är den kvalitativa intervjun en metod som 
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möjliggör för forskaren att ställa målinriktade frågor som är direkt kopplade till studiens syfte 

(Yin, 2007, s. 112). Gällande medarbetarintervjuerna valdes denna intervjuform för att kunna 

få så uppriktiga svar som möjligt av deras upplevelser av Västerås stad som arbetsgivare. 

Angående intervjun med HR-personal inom Västerås stad genomfördes en intervju med en 

expert som besatt stor kunskap inom området.	

	

4.2 Urval	

För att besvara våra frågeställningar krävdes det någon med god insyn i kommunens arbete med 

employer branding samt flertalet medarbetare inom olika branscher. För att kunna besvara den 

första frågeställningen mailade vi en anställd på HR-avdelningen på Västerås stad och bad om 

att få kontakt med någon som var insatt i ämnet och hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Mailet vidarebefordras i tre steg och tillslut fann vi en potentiell respondent som besatt stor 

kunskap inom området. Gällande den andra frågeställningen kontaktade vi flertalet 

enhetschefer och ansvariga för olika verksamheter inom Västerås stad med hjälp av missivbrev. 

Via dessa fick vi tillgång till medarbetare som var villiga att delge sina upplevelser och 

erfarenheter av Västerås stad som arbetsgivare. Vi valde att intervjua medarbetare inom olika 

branscher för att få en så bred uppfattning som möjligt. Dessa urval kan liknas vid målstyrda 

urval som resulterar i snöbollsurval. Målstyrt urval innebär att forskaren kontaktar strategiskt 

utvalda deltagare eftersom dessa är relevanta för forskningsfrågorna. När dessa personer sedan 

möjliggör för forskaren att få kontakt med ännu fler deltagare kallas det för snöbollsurval 

(Bryman, 2018, s. 245, 496). 	

	

Enligt Yin (2007, s. 185) är det fördelaktigt att presentera respondenterna och organisationens 

namn eftersom det kan underlätta läsarens förståelse för det specifika fallet. Vi har dock valt att 

utelämna vissa detaljer i beskrivningen av respondenterna till syfte att minimera risken att 

uppgifter härleds till dem med hänsyn till dess anonymitet. Därav har fingerade namn tilldelats 

respondenterna. Nedan följer en kort presentation av studiens intervjupersoner.	

	

HR-strateg, Caroline. Arbetat för Västerås stad i 5 år.	
	

Förstelärare, Marie. Arbetat för Västerås stad i 4 år.	
	

Nämndsekreterare/registrator, Gunilla. Arbetat för Västerås stad i 23 år.	
	

IT-administratör, Gustav. Arbetat för Västerås stad i 2 år.	
	

Samordnare inom vården, Birgitta. Arbetat för Västerås stad i 37 år.	
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4.3 Genomförande 	

Vi valde att genomföra denna kvalitativa studie med semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod. Enligt Bryman (2018, s. 562) möjliggör semistrukturerade intervjuer 

utrymme för respondenten att tala öppet och fritt utifrån frågeställningarna. Utformningen 

tillåter även en flexibilitet och utrymme för forskningsledaren att ställa följdfrågor utifrån hur 

intervjun utvecklar sig. Vi anser att detta lämpade sig bra utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Detta eftersom vi önskade erhålla en förståelse för hur Västerås stad arbetar med employer 

branding samt hur medarbetarna upplever Västerås stad som arbetsgivare. Vi valde att tillämpa 

två semistrukturerade intervjuguider. En intervjuguide riktad till medarbetare och en anpassad 

utifrån ett ledningsperspektiv. Att respondenterna fick utrymme att tala öppet och sätta sin 

personliga prägel möjliggjorde för oss att få en mer nyanserad bild vilket även underlättade att 

besvara våra frågeställningar.	

	

Totalt genomfördes fem intervjuer varav en med HR-personal och fyra stycken med 

medarbetare inom olika yrken och förvaltningar inom Västerås stad. Vi båda deltog under 

samtliga intervjuer och vi turades om att agera intervjuledare medan den andre aktivt 

observerade. Detta gjordes för att lättare erhålla en bredare tolkning av deltagarnas svar samt 

underlätta observation av kroppsspråk. Fyra av intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

arbetsplatser medan en intervju hölls hemma hos respondenten då denne ställde upp utanför 

arbetstid. Samtliga deltagare fick själva välja intervjuplats vilket vi anser kan bidra till större 

bekvämlighet i intervjusituationen och därmed en högre kvalité på intervjuerna.	

	

Intervjuguiden för medarbetare (bilaga 1) delades in i tre olika teman; bakgrundsinformation, 

upplevelser av kommunens arbete att locka till sig nya medarbetare samt upplevelser hur 

kommunen arbetar med att behålla befintliga medarbetare. Utöver dessa teman inleddes 

intervjun med en kortfattad inledning där vi informerade om uppsatsen syfte samt de 

forskningsetiska principerna. Intervjun avrundades med en avslutning där deltagarna gavs 

möjlighet att tillägga eller eventuellt förtydliga information. Temat bakgrundsinformation 

syftade till att få en bredare bild av vem deltagaren var men även skapa en relation och bygga 

upp ett förtroende inför kommande frågor. Utifrån teman som upplevelser av kommunens 

arbete att locka till sig nya medarbetare och upplevelser hur kommunen arbetar för att behålla 

befintliga medarbetare ställdes frågor för att kunna besvara frågeställningen “Hur upplever 

befintliga medarbetare Västerås stad som arbetsgivare?”. Frågorna berörde medarbetarnas 
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personliga upplevelser men även allmänna uppfattning om hur Västerås stad arbetar med att 

attrahera nya medarbetare och samtidigt behålla de befintliga. 	

	

Intervjuguiden för HR-personal (bilaga 2) bestod av tre olika teman utöver inledning, 

bakgrundsinformation och avslutning. Det första temat var Västerås stad och employer 

branding och syftet med detta tema var att få en mer övergripande uppfattning av Västerås stads 

syn på employer branding. Nästkommande tema var intern employer branding. Frågorna under 

detta tema var utformade för att skapa en ökad förståelse för hur kommunens interna arbete såg 

ut gällande att öka medarbetares motivation och arbetstillfredsställelse. Det sista temat var 

extern employer branding och där ställdes frågor till syfte att få en djupare inblick i hur det 

externa employer branding arbetet var utformat. Samtliga teman utformades så att de skulle 

kunna besvara frågeställningen “Hur arbetar HR-personal inom Västerås stad med employer 

branding?”. Under intervjuerna var vi medvetna om att respondenternas svar skulle kunna 

komma att skilja sig åt och att det då var viktigt att vara flexibla med eventuella följdfrågor. 

För att undvika missförstånd och feltolkningar försökte vi använda ett så vardagligt språkbruk 

som möjligt under intervjutillfällena. Intervjuerna spelades även in för att kunna möjliggöra 

ytterligare tolkningar i efterhand samt undvika felciteringar. Enligt Yin (2007, s. 119) så medför 

en ljudinspelning en mer korrekt återgivning av respondenternas svar eftersom forskaren får 

möjlighet att lyssna igenom materialet flertalet gånger. 

 

4.4 Analysmetod 

Vid analysen av materialet tillämpades tillvägagångssättet ”The constant comparative method”. 

Denna process kan delas in i tre olika steg enligt följande: (1) Kodning, (2) tematisering och 

(3) summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 33-34, 73). Innan vi började med vår 

analys så transkriberade vi allt datamaterial. Vi valde att transkribera de intervjuer där vi själva 

inte agerat intervjuledare. Vidare så kodades materialet för att erhålla en djupare förståelse för 

innehållet. Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2016, s 37) är kodning ett sätt att reducera 

datamaterialet och göra det mer hanterbart. Genom att skapa nyckelord och välja ut centrala 

begrepp kan olika kategorier bildas. I denna process kodade vi de intervjuer där vi själva varit 

intervjuledare. Anledningen till att inte koda de intervjuer som vi transkriberat var för att inte 

förlora helhetsbilden av vårt insamlade material. 	

	

Efter kodningsprocessen så kategoriserade vi gemensamt in de olika koderna i teman för att 

underlätta kommande analysprocess relaterat till valt teoretiskt ramverk. Genom att 
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sammanställa våra koder kunde olika mönster urskiljas och detta resulterade i följande fyra 

teman från intervjun med HR-personal; (1) Strategier, (2) arbete för att attrahera personal, (3) 

arbete för att behålla personal och (4) betydelsen av employer branding-arbete. Gällande 

medarbetarnas intervjuer kategoriserades materialet enligt följande teman; (1) Uppfattning om 

Västerås stad, (2) viktiga faktorer hos en arbetsgivare, (3) arbetstrivsel, (4) 

utvecklingsmöjligheter, (5) kultur och (6) trygghet. Slutligen summerades och sammanställdes 

dessa teman för att sedan presenteras i vårt analys- och resultatavsnitt. 

	

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet	

Validitet är ett viktigt forskningskriterium då det berör studiens giltighet och om den undersöker 

det den ämnar undersöka (Bryman, 2018, s. 210). Vid utformandet av våra intervjuguider hade 

vi studiens syfte och frågeställningar i åtanke för att säkerhetsställa att vi besvarat dessa. Vi såg 

det även som en fördel att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer då dessa 

karaktäriseras av en flexibilitet som möjliggör för följdfrågor ifall det uppstod otydligheter. Vi 

har under studiens gång försökt att hålla oss så objektiva som möjligt genom att vara medvetna 

om eventuella förutfattade meningar och på så vis kunna hantera dessa. Vi strävade efter att 

undvika alltför ledande frågor i vår intervjuguide utan försökte istället uppmuntra 

respondenterna till att berätta öppet om sina erfarenheter. Genom att tillämpa en 

semistrukturerad intervjuguide har vi under intervjuernas gång haft möjlighet att ställa 

följdfrågor. Detta har bidragit till förtydligande och utveckling av svar vid eventuella 

oklarheter. Det har även bidragit till att erhålla en mer fullständig och korrekt information av 

respondenternas tankar och upplevelser. I studien har hänsyn till olika perspektiv utifrån HR-

ledning och medarbetare tagits vilket möjliggör källtriangulering. Ovanstående punkter menar 

vi stärker studiens validitet. 	

	

Reliabilitet inom forskning handlar om studiens tillförlitlighet och till vilken grad resultatet 

endast uppkommit på grund av slumpmässiga faktorer som inte går att återskapa eller om 

resultatet faktiskt ger en representativ bild (Bryman, 2018, s. 72). Vår intention genom hela 

studien har varit att generera så tillförlitligt material som möjligt. Respondenten som 

representerade Västerås stads HR-avdelning besitter god kunskap inom det aktuella ämnet och 

kunde således ge en beskrivande bild av hur kommunen arbetar med employer branding vilket 

ökar tillförlitligheten. Under uppsatsen gång har vi blivit handledda samt fått feedback av andra 

medstudenter vid flera handledningstillfällen. Vid de intervjuer som har genomförts under 

studien så har båda forskarna varit närvarande, där en har haft huvudansvaret att leda intervjun 
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medan den andra hållit sig i bakgrunden och observerat. Detta medför en bredare tolkning av 

respondenternas svar. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats för att erhålla en 

detaljerad data. Ovanstående moment menar vi främjar studiens reliabilitet. 	

	

Kvalitativa forskare strävar efter att skapa en förståelse för de beteenden och åsikter som 

individer inom en specifik kontext upplever. Fokus hamnar därmed inte på att generalisera 

resultat till den övriga populationen (Bryman, 2018, s. 101, 488). Då Västerås stad arbetar aktivt 

med employer branding behöver övriga kommuners arbete inte nödvändigtvis vara utformat på 

samma sätt. Dock menar vi att denna studies resultat kan ge en god bild av hur kommuner 

överlag kan arbeta med employer branding och därav kan resultatet tillämpas i liknande fall 

vilket gör den överförbar till andra likvärdiga kontexter. Kvalitativ forskning syftar inte till att 

generalisera till andra populationer utan resultatet skall istället generaliseras till teori (Bryman, 

2018, s. 485). Därav menar vi att studiens resultat är teoretiskt generaliserbart. 

	

4.6 Etiska överväganden 	

Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets (2017) individskyddskrav. Det är en 

grundläggande förutsättning vid all vetenskaplig forskning som involverar människor. 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudsakliga principer vilka är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i 

vår studie eftersträvat att uppfylla alla de olika kraven. Deltagandet i studien har varit helt 

frivilligt och respondenterna har inför varje intervjutillfälle informerats om studiens 

huvudsakliga syfte och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. Detta 

benämns enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 4) som informationskravet. Innan varje 

intervjutillfälle har vi frågat om tillåtelse till att spela in intervjun som enligt Vetenskapsrådet 

(2002, s. 9) går under samtyckeskravet. Under studien har vi prioriterat att ge respondenterna 

största möjliga konfidentialitet och de uppgifter som har lämnats har hanterats med stor 

vaksamhet. Samtliga intervju-inspelningar har raderats efter att analysen har genomförts. Av 

materialet framgår aldrig deltagarnas riktiga namn eller några personuppgifter. Utomstående 

personer kommer ej ges tillgång till intervjumaterialet och respondenterna har blivit 

informerade om att deras svar endast kommer användas i denna studie och inte nyttjas i någon 

ytterligare utsträckning. Vidare har respondenterna tillfrågats vilken yrkestitel de önskar att bli 

benämnda som i uppsatsen, då en alltför specifik benämning kan hota dess anonymitet. 

Sammantaget har åtgärder vidtagits för att skydda respondenterna från att fysiskt eller psykiskt 

skadas samt motverka eventuell upplevelse av kränkning.	
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5. Resultat och analys	
I detta avsnitt kommer det insamlade materialet redovisas och analyseras med hjälp av tidigare 

presenterat teoretiskt ramverk. 	

	

5.1 Employer branding inom Västerås stad 	

Caroline arbetar som HR-strateg inom Västerås stad. För att lyckas med sitt employer branding-

arbete betonar hon vikten av att se det interna och externa arbetet som en helhet. För att kunna 

skapa ett starkt employer brand är det viktigt att utgå från medarbetarna inom verksamheten. 

Caroline berättar att Västerås stad har genomgått en stegförflyttning i deras employer branding-

arbete under de senaste fem åren. Från att tidigare arbetat till stora delar med att medverka på 

mässor och synas mycket utåt så använder de sig numera mer av de befintliga medarbetarna 

inom kommunen. Detta görs exempelvis genom ambassadörsprogram och arbete med olika 

chefs och ledningsgrupper. Caroline tror att denna stegförflyttning och ändring av fokus bidrog 

till att de vann utmärkelsen Årets employer branding kommun. Hon är av uppfattningen att 

inom kommunal verksamhet är det lätt att fastna i långa tröga processer. När de bestämde sig 

för att satsa på sitt employer branding-koncept var de medvetna om att det måste kunna ske en 

snabb uppväxling. Därmed var det tillåtet att göra fel och att få prova sig fram till vad som 

fungerade bäst. Hon menar att utan denna snabba uppväxling så hade de aldrig kunnat vinna 

utmärkelsen. Vidare belyser hon vikten av att medarbetarna känner internstolthet för att arbeta 

inom kommunen. Om det råder en trivsam arbetsmiljö och stark kultur så kommer det att sprida 

sig menar Caroline. Det är gynnsamt både för att attrahera nya medarbetare men även att behålla 

de befintliga. 	

	

Vikten av att synas och berätta vad Västerås stad står för på exempelvis mässor och i sociala 

medier skall inte underskattas, men det är inte där det börjar menar Caroline. Det interna 

employer branding arbetet i kommunen handlar till stor del om att göra medarbetarna delaktiga 

vilket exemplifieras i följande uttalande:	

 

Vi gör allting inom samma paraply, det är employer branding för mig. Det är 
därför man ska jobba med internstolthet. Man ska lyfta de anställda och göra 
dom högst delaktiga. Det är inte jag som ska göra ett ambassadörsprogram, 
vi ska fråga ambassadörerna: Vad vill ni? Hur blir det här ett mervärde för er? 
Då kan man börja prata om att behålla personal. Sen så handlar det också lika 
mycket om att ha en god arbetsmiljö och att ha det bästa ledarskapet. 
[Caroline, HR-strateg Västerås stad] 
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Att göra medarbetarna delaktiga i employer branding-arbetet och få vara med och påverka vad 

som lyfts fram som viktiga aspekter för Västerås stad är en viktig del för att attrahera nya 

medarbetare. Detta genom att medarbetarna gemensamt definierar de egenskaper och 

värderingar som är centrala för organisationen. Enligt Cornelissen (2017, s. 90-91) kan 

organisationsidentitet förklaras utifrån en meningsskapande process där individer gemensamt 

definierar de egenskaper och värderingar som är centrala, bestående och distinkta för 

organisationen. Exempel på hur Västerås stad arbetar med detta utöver ambassadörsprogram är 

genom EVP, även kallat medarbetarlöfte. EVP är ett viktigt verktyg för att befintliga och 

potentiella medarbetare skall förstå vad Västerås stad arbetar och står för. Cornelissen (2017, 

s. 85-86) redogör för distinktion som en strategisk fördel vid en stark organisationsidentitet. Att 

formulera ett EVP synliggör hur organisationen vill uppfattas och kommunicera till både 

befintliga och potentiella medarbetare. Genom att kommunicera vad Västerås stad står för ökar 

förståelsen för organisationen och dess syn på sina medarbetare. EVP kan på så sätt bidra till 

att framhäva vad som gör Västerås stad till en unik arbetsgivare och på så vis särskiljas från 

andra organisationer. Att involvera medarbetarna i den externa kommunikationen kan också 

betraktas utifrån Cornelissens (2017, s. 85-86) tes om intressenter. En individ kan ha olika roller 

gentemot en organisation och exempelvis även vara kund till organisationen. Om 

organisationen kommunicerar en bild av sig externt som inte är förenlig med den interna bilden 

så minskar organisationens trovärdighet. Då flertalet medarbetare troligtvis även är invånare i 

Västerås stad kan även förtroendet för kommunen överlag påverkas vid en extern bild som inte 

överensstämmer med den interna. Det skulle även kunna påverka attraktionskraften för 

potentiella medarbetare. 

 

Vidare berättar Caroline om deras satsning på Västerås stads varumärkesarbete. Projektet 

innebär ett omfattande arbete med Västerås stads logotyp. Där har Västerås stad möjlighet att 

påverka hur människor skall känna och tänka när de ser logotypen. Även det arbetet menar 

Caroline är viktigt gällande att attrahera nya medarbetare. Framför allt lyfter hon betydelsen av 

att olika yrkesgrupper inom kommunen drar åt samma håll och att dessa ska uppfattas som en 

helhet. Sammanfattningsvis vill kommunen uppfattas som en stad i framkant, som präglas av 

utveckling och handlingskraft. I citatet på nästkommande sida lyfter Caroline fram de aspekter 

som hon anser är viktiga. 
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Vi vill förmedla ut att vi är en stad som har hög professionalitet och att vi är 
en stad med stark handlingskraft. […] Vi har vår värdegrund – ’alltid bästa 
möjliga möte’. Det vill vi att man ska känna, att man får ett personligt möte, 
att man känner sig sedd men också att vi andas den här utvecklingen, den här 
handlingskraften, den här – gud det här är en stad i framkant! Här händer det 
saker, både nära och framåt, det är det som vi vill gå emot. [Caroline, HR-
strateg Västerås stad] 
 

Caroline ger en tydlig bild av hur de vill uppfattas av potentiella medarbetare och kunder. Enligt 

Cornelissen (2017, s. 84-85) så är denna typ av symboliska kommunikation en viktig del i 

organisationskommunikationen. Att medvetet konstruera en logotyp som skall framkalla 

särskilda tankar och känslor ses som en del i den symboliska kommunikationen för att framhäva 

sin mission och vision. Falkheimer och Heides (2014, s. 86) menar att strategisk 

kommunikation handlar om de medvetna kommunikationsinsatser som organisationer 

genomför i syfte för att nå sina övergripande mål. Arbetet med logotypen kan ses strategi för 

att påverka kommunens image. Detta kan således bidra till att attrahera nya medarbetare till 

kommunen. Varumärkesarbetet som Caroline beskriver visar på en medvetenhet och 

målinriktning för att Västerås stad skall veta vad de står och arbetar för, oavsett vilken 

förvaltning medarbetarna arbetar inom. Detta kan även ses som en strategi för att stärka den 

interna identiteten (Falkheimer & Heides, 2014, s. 184). 	

	

Caroline menar att det inte enbart är personal i ledningsposition som har ansvar för den 

strategiska kommunikationen utan det berör alla anställda inom organisationen då samtliga 

agerar ambassadörer. Det visar sig tydligt hur Västerås stad använder detta som en del av sitt 

arbete med employer branding. HR-strateg Caroline visar på en medvetenhet gällande detta då 

hon nämner: ”Den dagen vi har tiotusen stolta ambassadörer som älskar att gå till jobbet, då 

kommer vi inte behöva göra några rekryteringsannonser för de kommer vara kvar och prata 

med alla sina vänner”. Hon betonar flertalet gånger hur viktiga dessa ambassadörer är då de 

fungerar som representanter för organisationen.	

 

Västerås stads värdegrund är alltid bästa möjliga möte. Caroline återkommer till detta flertalet 

gånger under intervjun och hennes önskan om att detta ska prägla alla möten i hela 

verksamheten men även utanför. Det handlar både om hur Västerås stad vill uppfattas som 

arbetsgivare men också hur de önskar att organisationskulturen skall vara mellan medarbetarna 

inom kommunen. Stadens införande av den nya värdegrunden kan betraktas som en typ av 
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strategisk kommunikation då implementeringen är ett verktyg för att nå ett ännu större 

övergripande mål samt påverka intern identitet och image. Utifrån Carolines förhoppning att 

Västerås stad skall uppfattas som en kommun med stor professionalitet kan en värdegrund, 

såsom alltid bästa möjliga möte vara till nytta för att uppfylla det. Detta förutsatt att 

medarbetarna kan ta till sig dessa värderingar och låta det genomsyra det dagliga arbetet.  

 

I likhet med de olika nivåerna som ingår i kulturbegreppet tillhör kommunens logotyp den nivå 

som benämns artefakter. Detta eftersom det är ett kulturellt inslag som är lätt att observera. 

Dock är det svårt för utomstående att förstå vilken betydelse en artefakt har för dess medlemmar 

(Schein, 2010, s. 23). Det innebär att medarbetarna inom kommunen troligtvis inte känner och 

tänker samma sak som icke anställda när de ser logotypen. Artefakter har vanligtvis varierande 

betydelse för olika individer. Därmed kan det eventuellt försvåra önskan om att bli uppfattade 

enligt en enhetlig bild. 	

	

Samtliga medarbetare i studien menar att de skulle rekommendera Västerås stad som 

arbetsgivare. Gustav poängterar att han till och med försöker övertala sin fru att byta till 

Västerås stad som arbetsgivare. Birgitta säger att hon alltid har varit stolt över det hon arbetar 

med och tänker att det kan vara en bra arbetsgivare även för andra individer. Enligt Gunilla så 

är det en “schysst” arbetsgivare eftersom det finns så mycket valmöjligheter och Marie 

instämmer även fast hon anser att beslutsfattandeprocessen stundtals kan upplevas långsam. 

Utifrån Falkheimer och Heides (2014, s. 136) beskrivning av strategisk kommunikation så 

verkar medarbetare inom kommunen som ambassadörer då de hjälper till att påverka hur andra 

uppfattar organisationens varumärke och identitet. De sprider en positiv bild av arbetsgivaren, 

vilket även är HR-strategernas mål och förhoppning enligt Carolines beskrivning. Genom att 

involvera medarbetarna i ambassadörsprogram så ökar sannolikheten att organisationens 

interna och externa bild är förenliga med varandra vilket tolkas som att Västerås stad agerar 

medvetet utifrån Cornelissens (2017, s. 85-86) begrepp om intressenter. En medarbetare kan 

exempelvis även vara invånare i kommunen och därför är medarbetarnas åsikter om kommunen 

av betydelse för kommunens externa rykte vilket kan påverka attraktionskraften av nya 

potentiella medarbetare. 

 

5.2 Medarbetarnas upplevelse av Västerås stad som arbetsgivare	

Medarbetarnas upplevelser av Västerås stad som arbetsgivare kommer att analyseras utifrån 

Scheins (2010) teori om organisationskultur och Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori. Gällande 
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den sistnämnda teorin kommer enbart de hygien- och motivationsfaktorer som medarbetarna 

själva lyfter fram att analyseras. 

	

5.2.1 Organisationskultur inom Västerås stad	

De flesta av medarbetarna som vi intervjuade var medvetna om Västerås stads värdegrund, 

alltid bästa möjliga möte. De menar att det är ett ständigt återkommande ämne som diskuteras 

flitigt på personalmötena. Gunilla som har arbetat inom staden i 23 år vet hur denna typ av 

slogan kan glömmas bort efter ett tag, dock menar hon att detta inte är något som hon märkt av 

gällande den aktuella värdegrunden. Gunilla anser att inom hennes förvaltning är värdegrunden 

ett ämne som kontinuerligt tas upp. Detta menar Gunilla är en bidragande faktor till att 

värdegrunden fortfarande hålls levande och inte har fallit i glömska än så länge. Enligt 

Falkheimer och Heide (2014, s. 184) så kan medarbetare som delar organisationens värderingar 

lättare ta till sig de visioner och strategier som organisationen vill implementera. Detta hjälper 

till att stärka organisationens interna identitet och således påverkas organisationskulturen av 

denna typ av strategiska kommunikation. När vi frågar förstelärare Marie om hon anser att det 

finns några speciella värderingar inom verksamheten så poängterar hon att värdegrunden är en 

viktig del och att den står med i deras enhetsplan:  

	

Det viktigaste är det här ’alltid bästa möjliga möte’ och det är något som 
kommer från Västerås stad och det är någonting som vi har med i vår 
enhetsplan som vi jobbar för varje dag. [Marie, förstelärare]	

	

Implementeringen av värdegrunden har nått ut till de flesta medarbetarna i vår studie. De tycks 

dessutom dela Carolines uppfattning om hur viktigt det är att värdegrunden hålls levande och 

att det skall ses som ett kontinuerligt arbete. Att medarbetarna delar organisationens visioner 

och värderingar är viktigt eftersom det bland annat kan ha inverkan på organisationskulturen 

(Falkheimer & Heide, 2014, s. 184). 

	

Västerås stads värdegrund kan även studeras utifrån Scheins (2010) teori om 

organisationskulturens tre nivåer. Dessa är artefakter, uttalade värderingar och grundläggande 

antagande (Schein, 2010, s. 23). Värdegrunden kan yttra sig på alla dessa tre nivåer. 

Inledningsvis kan den liknas vid en slogan vilket innebär att den kan studeras som en artefakt. 

Den är observerbar för omgivningen men dess egentliga betydelse skiljer sig åt mellan olika 

individer. Den kan även förstås som en uttalad värdering då ansvariga inom staden valt att lyfta 
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denna värdegrund till att bli något som alla anställda skall försöka efterleva. Målet är att 

värdegrunden skall prägla alla de olika leden inom verksamheten. Den kan även studeras som 

ett grundläggande antagande vilket innebär att individen inte behöver vara medveten om att 

dennes handlingar påverkas av värdegrunden. Västerås stads värdegrund har funnits under flera 

år och bevisligen är det något som ständigt diskuteras både av anställda i ledningsposition men 

även anställda längre ut i leden. Detta innebär att implementeringen av värdegrunden kan ha 

varit så lyckad att den påverkar de anställdas beteende, även fast de själva inte är medvetna om 

det. På så vis kan dess existens liknas vid en omedveten sanning som formar de anställdas 

tankar och handlingar.   

	

Schein (2010, s. 17) beskriver organisationskultur som en företeelse som oftast är omedveten 

för dess medlemmar, vilket samtidigt medför att den kan vara svår att uppfatta och beskriva. I 

denna studie var det förhållandevis svårt för respondenterna att beskriva hur de upplever sin 

verksamhets kultur. Gunilla menar att det förmodligen inte är någon större skillnad mellan 

kommunal verksamhet och andra stora privata aktörer. Oavsett vilken organisation det gäller 

så tror Gunilla att den anställde bygger upp ett nätverk av kontakter som blir viktiga på olika 

sätt, exempelvis för utbytandet av kunskap. Marie framför att hon alltid tycker det är roligt att 

gå till arbetet och att det är många som har varit anställda en lång tid på skolan och det visar på 

en bra stämning menar hon. Hon liknar sina arbetskollegor med en “liten extra familj”. Enligt 

Marie så finns det ett flertal lärare som har arbetat i över 30 år på skolan. Detta innebär att de 

lärare som arbetat så länge har förmodligen varit delaktiga i socialisationsprocessen för nya 

lärare. Således kan det innebära att de grundläggande antagandena omedvetet överförts mellan 

medarbetarna då de äldre lärarna har demonstrerat vilket som är det normativa sättet att tänka 

och bete sig. Enligt Schein (2010, s. 16) så utgör dessa omedvetna gemensamma tolkningar 

själva grunden i organisationskulturen. 

	

5.2.2 Arbetstillfredsställelse inom Västerås stad 

Herzbergs tvåfaktorsteori (1993) utgår från hygienfaktorer och motivationsfaktorer som kan 

påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och trivsel i arbetet. Om hygienfaktorerna saknas 

kan vantrivsel uppstå. Om de däremot förekommer behöver inte arbetstillfredsställelse 

nödvändigtvis uppstå. Om motivationsfaktorerna saknas så leder det inte per automatik till 

vantrivsel men när faktorerna uppfylls så skapas arbetstillfredsställelse och motivation 

(Herzberg, 1993, s. 113-115).  
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Anställningstrygghet är en av hygienfaktorerna som Herzberg (1993) lyfter i sin teori. Samtliga 

av medarbetarna i vår studie betonar att Västerås stad är en trygg arbetsgivare. Det är även en 

viktig faktor i medarbetarnas val av arbetsgivare. Marie som arbetar som förstelärare på en 

grundskola och Gunilla som arbetar som nämndsekreterare och registrator inom en förvaltning 

betonar att för dem är det viktigt med kollektivavtal. Marie belyser även tryggheten av att vara 

fackligt ansluten och att det är en viktig faktor för henne i val av arbetsgivare. Hon har tidigare 

arbetat inom privat sektor och menar att hennes upplevelse är att kommunal sektor kan skilja 

sig gällande det. I nedanstående citat exemplifieras denna åsikt: 

 
Just att det är tryggt och att det går rätt till och att de är fackligt anslutna. Det 
är en säker arbetsplats för anställda tycker jag... Skillnaden mot tidigare 
arbetsgivare är tryggheten, kollektivavtal och att allt går rätt till. Just att det 
är lika på alla skolor. Man får bra förutsättningar medan privata kan hitta på 
lite mer. [Marie, förstelärare] 

 

Citatet ovan belyser vikten av trygghet som en attraktionsfaktor för Maries val av arbetsgivare. 

Hon menar på att detta var hennes uppfattning om Västerås stad innan hon blev anställd och att 

förväntningarna gällande denna aspekt har uppfyllts. Birgitta arbetar som samordnare på ett 

äldreboende inom Västerås stad och upplever att det fortfarande finns mycket 

tillsvidareanställningar inom kommunen jämfört med andra arbetsgivare vilket hon upplever 

som positivt. Denna uppfattning förstärks även av Gustav, som arbetar som IT-administratör 

på skolor inom Västerås stad. Även han menar att tryggheten var en avgörande faktor för honom 

i sitt val av arbetsgivare. Gustav menar också på att det är en trygghet ekonomiskt eftersom en 

kommun inte kan gå i konkurs. Även sjukskrivningar uppfattar han hanteras på ett bättre sätt 

inom den kommunala jämförelsevis med den privata sektorn vilket också är en trygghet. Dock 

tillägger han att det inte är något unikt för Västerås stad utan troligtvis förekommer det i 

kommuner överlag.  

 

En annan hygienfaktor enligt Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori är företagets personalpolitik och 

administrativa system. Gunilla berättar att hon upplever att Västerås stads HR-avdelning arbetar 

med att behålla personal genom exempelvis rehabiliteringsinsatser och företagshälsovård där 

Västerås stad gör egna upphandlingar. Hon framhäver även vikten av att ha struktur på sin 

ledning och ekonomi vilket hon upplever att Västerås stad har. Även Birgitta lyfter 

rehabilitering och möjlighet till stöd vid behov som värdefulla faktorer. Att stötta medarbetarna 

vid behov kan i detta fall ses som en väsentlig faktor för att medarbetarna ska vilja stanna inom 
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Västerås stad. Detta kan kopplas till Carolines beskrivning av vikten av en god arbetsmiljö 

internt för att behålla befintliga medarbetare. 	

	

Gustav upplever att Västerås stad tar stor hänsyn till sina medarbetare och beslut övervägs noga 

innan de fattas vilket han tror kan påverka utvecklingsarbetet stundtals. Han tillägger dock 

värdet av att se till medarbetarna inom organisationen för att behålla och värna om dem.  Det 

tror han kan vara enklare för en kommun jämfört med exempelvis privata företag. Vidare tror 

han att privata företag måste prioritera sitt vinstintresse för att överleva vilket en kommun inte 

behöver i lika stor utsträckning. De har en annan möjlighet till att värna om invånarna och 

medarbetarnas bästa i första hand vilket han upplever att Västerås stad gör.	

 

Marie menar på att hon personligen inte har någon regelbunden kontakt med Västerås stad och 

tycker att de är relativt osynliga. I första hand är det den närmaste chefen på skolan som 

kontaktas. Vid frågor om lön eller rekrytering så förekommer även kontakt med ekonomi och 

HR-avdelning. På frågan hur Västerås stad upplevs som arbetsgivare svarades följande: 

 

Jag vet inte om de är så synliga, ganska så osynliga.. Min chef har ett 
fantastiskt samarbete med oss anställda men just Västerås stad vet jag inte om 
de är så himla synliga. De skulle kunna visa sig mer och lite mer vad de jobbar 
för. De är här uppe nånstans. Sen så har man en väldigt nära relation med sin 
närmsta chef men kanske inte cheferna uppåt. Man har deras policy som man 
utgår ifrån när man gör enhetsplaner men sen mycket mer tycker inte jag att 
det är. Det hade de kunnat ändra faktiskt. [Marie, förstelärare] 

 

I uttalandet ovan förklarar Marie att hon upplever att Västerås stad borde framträda mer som 

arbetsgivare och tydligare visa vad de arbetar med till de befintliga medarbetarna än att bara 

utgå från deras policy. Att ha en närmare relation till medarbetarna skulle kunna stärka 

organisationskulturen och organisationsidentiteten. Enligt Falkheimer och Heides (2014) kan 

starka relationer även bidra till en ökad transparens och ett öppnare organisationsklimat. Det 

skulle även kunna leda till en förbättrad organisationseffektivitet.	

	

Maries citat kan även kopplas till ledarskapets kompetens som är en hygienfaktor som hon 

personligen upplever som något positivt på sin arbetsplats. Vid upprepade tillfällen nämner hon 

sin närmsta chef. Marie upplever att hennes chef ständigt försöker utveckla varje individ och 

arbetar för en stark gruppsammanhållning. Det tror hon kan bero på att Västerås stad har givit 
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chefen verktyg och redskap som möjliggör detta. Som tidigare nämnts beskriver Caroline att 

Västerås stad idag fokuserar mer på det verksamhetsnära arbetet med chefs- och 

ledningsgrupper. Detta kan vara en av anledningarna till varför Marie har så positiva 

upplevelser av sin chefs arbetssätt. 

 

Medarbetarna i studien upplever att deras arbetsvillkor är goda. Gunilla berättar att hon anser 

att arbetsmiljön överlag är bra på hennes arbetsplats. Dock nämner hon att den psykosociala 

arbetsmiljön skulle kunna vara bättre och att hon ibland kan känna sig ensam i sin roll i den 

byggnad där hon arbetar. Birgitta menar att hon upplever arbetsmiljön på sin arbetsplats som 

god. Vidare berättar hon att de byggt om en del på äldreboendet den senaste tiden och att det 

har påverkat vissa av medarbetarna: 

 

Vi har vi haft en turbulent tid där vi haft mycket nytt och byggt mycket nytt 
och personalen ska gå i andra personalrum och det är nya omklädningsrum. 
Vissa människor mår dåligt av det. Mig stör det inte så mycket men jag vet 
att några tycker det är jobbigt. [Birgitta, samordnare äldreboende] 

 

Detta uttalande tolkas utifrån hygienfaktorn arbetsvillkor och arbetsförhållanden. I 

beskrivningarna av arbetsmiljön från Gunilla och Birgitta framgår det att arbetsmiljön på deras 

arbetsplatser inte alltid är helt optimal. Enligt Caroline är arbetsmiljö en viktig aspekt i 

employer branding-arbetet. Både Birgitta och Gunilla menar att helhetsupplevelsen av 

arbetsmiljön är god vilket bidrar till att de trivs på sina arbetsplatser. 	

	

Gustav beskriver sitt arbete som fritt och flexibelt och menar att det passar honom bra. Han 

poängterar dock att hans arbetssituation troligtvis är speciell gentemot andra kollegor eftersom 

han inte har en fast arbetsplats eller förbestämda arbetstider att förhålla sig till. Autonomi i 

arbetet är en aspekt som Gustav värdesätter och som han upplever att han tillges i sin 

arbetssituation. Gustav beskriver även att det är något som passar honom i hans nuvarande 

livssituation då han precis blivit förälder. Enligt Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori är arbetets 

påverkan på privatlivet en annan hygienfaktor som kan påverka om vantrivsel uppstår eller ej. 

Gustav betonar denna faktor som viktig i hans val av arbete. Detta på grund av hans möjlighet 

till att arbeta fritt och flexibelt. 

 

Angående lön som Herzberg (1993) benämner som ytterligare en hygienfaktor menar Marie på 

att en konkurrensmässig lönesättning tror hon bidrar till att medarbetare vill stanna inom 
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Västerås stad. Gunilla berättar att Västerås stad tillämpar individuell lönesättning vilket hon 

anser som en viktig faktor hos en arbetsgivare. Gustav menar att Västerås stad ligger efter 

lönemässigt jämfört med andra arbetsgivare och han upplever att det är andra faktorer som gör 

att medarbetare väljer att ingå och kvarstå sin anställning inom kommunen. Birgitta är av 

liknande uppfattning gällande undersköterskornas löner.  

 

Det är svårare och svårare för konkurrensen är stor och lönerna är ganska låga 
vilket gör att det är svårt och få personal att stanna. [Birgitta, samordnare 
äldreboende] 

 

Både Birgitta och Gustav är av uppfattningen att lönerna inom Västerås stad inte är någon 

avgörande faktor till att attrahera eller behålla medarbetare. Birgitta menar att det även kan vara 

svårt att behålla medarbetare på grund av den höga konkurrensen och de låga lönerna bland 

undersköterskor.	

	

Gustav och Marie beskriver att de upplever en familjär stämning på sina arbetsplatser vilket de 

tycker bidrar till en ökad trivsel. Marie förklarar att hon ser sina kollegor som en liten familj 

där de bryr sig om varandra. Även Gustav menar på att den familjära stämningen kan uppstå i 

enskilda arbetsplatser tillhörande kommunen. Dock upplever han inte att kommunen genomför 

några aktiva åtgärder för att behålla medarbetare. 	

 

Man försöker väl bygga upp det så att man har organisationer som jobbar var 
för sig fast inne i det stora hela kommunen, som jag tror gör att det blir en 
familjär stämning. Varje skola är som en egen liten franchise och då blir det 
tightare sammanhållning fast man även tillhör något större. Jag tror att man 
gör nog inte så mycket aktivt för att behålla personal, jag tror att man faller 
tillbaka på att det är som det är lite. [Gustav, IT-administratör] 

 

Gustavs citat kopplas till hygienfaktorn mellanmänskliga relationerna, vilket är en viktig 

förutsättning för att den anställde inte skall uppleva vantrivsel. Detta kan även medföra att 

anställda väljer att stanna kvar i organisationen under en längre tid. Dock tror inte Gustav att 

Västerås stad vidtar några särskilda aktiva åtgärder för att behålla befintliga medarbetare.	

	

Birgitta menar att det förekommer ett gott samarbete mellan chefer och ledningsgrupper 

sinsemellan. De träffas regelbundet och utbyter tankar, erfarenheter och åsikter vilket hon 

upplever som värdefullt. Gunilla berättar att hennes arbetssituation kan vara relativt ensam men 
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att hon bildar nätverk med kollegorna i hennes närhet. Vidare berättar hon att hon upplever att 

det finns en inställning och vilja att dela med sig av kunskaper mellan olika förvaltningar. Hon 

själv har exempelvis gått in och arbetat extra på andra förvaltningar vid sjukfrånvaro. Trots att 

arbetsrollen i sig kan vara ensam poängterar Gunilla att hon upplever goda mellanmänskliga 

relationer med kollegor i andra arbetsroller. Även kollegor på andra förvaltningar som har 

samma arbetsroll har hon kontakt med.	

 

Utvecklingsmöjligheter är en av motivationsfaktorerna som Herzberg (1993) benämner i sin 

teori om arbetstillfredsställelse. Marie poängterar att hon anser att utvecklingsmöjligheter är en 

viktig motivationsfaktor i hennes arbete. Att få utvecklas på ett personligt och professionellt 

plan men även se hur eleverna utvecklas i skolan är något som motiverar henne. Marie menar 

att hon personligen upplever goda utvecklingsmöjligheter inom kommunen, men att om de skall 

tillvaratas så är det upp till varje individ själv att vara drivande. Även Gunilla delar denna 

uppfattning och menar att kommunanställda ibland tendera att bli blinda för eventuella 

utvecklingsmöjligheter. Hon berättar att vid exempelvis stora pensionsavgångar försöker 

Västerås stad att kartlägga intresset för att vidareutbilda befintliga medarbetare internt. Vidare 

berättar Gunilla att hennes generella uppfattning är att kommunen försöker bedriva 

kompetensutveckling trots att det kanske inte är fördelaktigt kortsiktigt för dem men för att 

kunna upplevas som en attraktivare arbetsgivare.  

 

Jag kom i samtal en gång med en av cheferna på stadsledningskontoret om 
det här med att satsa på att ge personer som är motiverade mer utbildning och 
kompetens, men det är också ett risktagande för att man kan bli av med folk. 
Om man just har utbildat en lärare till rektor och då söker de en annan 
rektorstjänst till en annan skola kanske inte i den kommunen som man blev 
utbildad i. De menar att man tjänar på det i kommunen i alla fall även fast en 
viss procent går vidare till andra arbetsgivare. Man blir lite mer attraktiv och 
andra vill söka sig hit. Man vinner mer än man förlorar på det. Och det tycker 
jag är ett storsint sätt att se på det. [Gunilla, nämndsekreterare/registrator] 

 

Uttalandet ovan belyser värdet av att se det interna och det externa employer branding-arbetet 

som en helhet. Gunilla menar på att Västerås stad väljer att erbjuda kompetensutveckling till 

medarbetare trots att det kan finnas en risk att de går vidare till andra arbetsgivare. Genom att 

värna om sina befintliga medarbetare och ge de bra förutsättningar så ökar attraktionskraften 

till Västerås stad som arbetsgivare för potentiella medarbetare. Detta är även en viktig aspekt 

som Caroline påpekar är avgörande för ett framgångsrikt employer branding-arbete.  
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Att medarbetare som vill vidare i sin karriär kanske inte stannar kvar inom Västerås stad är en 

uppfattning som delas av Gustav. Enligt honom är det inte ett “karriärsjobb” på samma sätt som 

det kan vara inom privata företag. Han menar dock på att det kan vara en bra erfarenhet och 

lärdom att ha arbetat i kommunen som också kan leda till värdefulla kontakter i vidare 

avancemang. Dock kan karriärmöjligheterna inom Västerås stad upplevas som begränsade 

vilket han menar kan bero på att det är en kommunal verksamhet och att byråkratiska strukturer 

kan hämma denna möjlighet. Gunilla är av uppfattningen att medarbetare som vill avancera i 

sin karriär kan få erfarenhet, kontakter och kompetens i Västerås stad trots att de eventuellt 

söker sig vidare till en annan arbetsgivare. Marie betraktar hennes personliga möjligheter till 

avancemang som goda. Hon har själv vidareutbildat sig från lärare till förstelärare och skall så 

småningom även gå en traineeutbildning. Hon menar dock att Västerås stad hade kunnat 

erbjuda mer sådana möjligheter för att framför allt attrahera nya medarbetare. 

 

Birgitta menar på att hon upplever kompetensutvecklingen för undersköterskor som begränsad 

och tror att det är en större utmaning idag på grund av ekonomiska aspekter. Hon upplever att 

det är svårt att ge en enskild individ någon spetskompetens. Idag får undersköterskorna istället 

gå på gemensamma föreläsningar. Vidare upplever hon att personliga utvecklingsmöjligheter 

finns, men att det är mycket eget ansvar till kompetensutveckling. Det finns möjlighet att gå 

digitala kurser men det är enkelt att bli förblindad eftersom hon arbetat under samma befattning 

en längre tid. Vidare berättar Marie att för henne är det viktigt att arbetets utformning ger 

utrymme till personlig utveckling men hon motiveras även av att se andra utvecklas. Gustav 

upplever att hans arbetsuppgifter och flexibla arbetsroll lämnar utrymme för både personlig och 

professionell utveckling. 	

	

Utifrån motivationsfaktorn ansvar och kontroll över arbetet menar Marie att hon personligen 

tycker om den insyn och kontroll som en kommunal arbetsgivare har. Hon upplever att 

kommunala arbetsgivare har en tydligare arbetsbeskrivning än vad som brukar finnas i privat 

sektor. Där ingick även andra arbetsuppgifter än vad som innefattas i lärarrollen vilket inte 

uppskattades. Birgitta berättar att Västerås stad arbetar för att utvecklas och ligga i framkant 

men menar att både hon och vissa undersköterskor kan uppleva att det är för högt tempo. Detta 

exemplifieras i citatet på nästkommande sida. 
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Det är system, teknik och tempo! Det undersköterskorna inte fixar måste de 
ha stöttning av mig eller någon annan. Västerås stad jobbar mycket för det 
här att vara framåt och vara med i utvecklingen. De går bräschen för att ta upp 
Västeråsmodeller och allt vad det heter, för att vara med i utvecklingen. Och 
det är bra, men personalen ska orka vara med på allting också. Jag har alltid 
tyckt om mitt jobb men det är tufft att jobba idag. Det är ett hårt tempo. Det 
har förändrats på de här åren sen jag började jobba. Förut gjorde man bara 
omvårdnad och det var en som kunde sköta det administrativa. Nu måste alla 
göra vissa delar. [Birgitta, samordnare äldreboende] 

 

Till skillnad från Marie som upplever en tydlig och klar arbetsbeskrivning upplever Birgitta att 

kontrollen över arbetssituationen stundtals kan vara begränsad. Hon nämner att hon upplever 

att det är högre tempo och att arbetsrollen har utökats för undersköterskorna. Från att tidigare 

haft hand om enbart omvårdnad omfattar arbetsrollen även en del administrativt arbete vilket 

kan upplevas som stressfullt. Birgitta menar dock att hon är tveksam till att Västerås stad som 

arbetsgivare skulle kunna göra situationen bättre utan tror att det är samhällets utveckling 

generellt som påverkar.	

	

Gustav och Gunilla belyser även arbetet i sig självt som en betydande motivationsfaktor. 

Gunilla har ett stort intresse för juridik och demokratifrågor vilket hon får möjlighet att få utlopp 

för i sin yrkesroll. Gustav har tidigare arbetat inom service och menar att hjälpa andra och göra 

skillnad är något som driver honom personligen. Marie drivs av att se utveckling hos andra 

kollegor och elever men även sig själv vilket hennes arbetsuppgifter medför. Birgitta drivs av 

att hjälpa andra och se till så att allting fungerar vilket även hon får utlopp för i sin yrkesroll. 

Varierande och stimulerande arbetsuppgifter är en motiverande faktor. 

	

5.3 Övergripande analys	

Caroline menar att Västerås stad vill framställa sig som en kommun av hög professionalitet och 

handlingskraft. Målet är att varje möte skall kännas personligt och att Västerås stad skall ses 

som en kommun med framåtanda. Hur denna utvecklingsvilja upplevs bland medarbetarna i 

studien skiljer sig åt. Gustav menar att utvecklingen har en tendens att stagnera till förmån för 

medarbetarna. Han anser att kommunen som arbetsgivare vrider och vänder på beslut vilket 

bidrar till att utvecklingen inte går framåt i det tempo som han tidigare är van vid från andra, 

privata arbetsgivare. Dock menar han att detta är något positivt ur ett medarbetarperspektiv. 

Stor hänsyn tas till medarbetarna innan beslut fattas. Caroline beskriver att det hon tror utmärker 

Västerås stad från andra kommuner är just den snabba arbetsprocessen och att de vågar prova 
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sig fram. Birgitta menar på att hon och andra kollegor kan uppleva att utvecklingen går för fort 

fram och att det kan få konsekvenser för hur medarbetarna upplever den psykosociala 

arbetsmiljön. Tidigare har vårdpersonalen endast behövt syssla med omvårdnad men senare 

även tvingats utveckla sina tekniska kunskaper. Det är idag krav att undersköterskor även skall 

genomföra administrativt arbete och det menar Birgitta medför att många av de anställda 

upplever stress. Överlag upplevde medarbetarna i studien Västerås stad som en bra 

arbetsgivare. Olika medarbetare valde att betona och ta upp vissa faktorer mer än andra. 

Exempelvis nämnde Gustav vikten av att kunna kombinera arbete med privatliv medan Marie 

exempelvis lyfte vikten av ett bra ledarskap för att trivas på sin arbetsplats. Medarbetarna hade 

delade upplevelser gällande framför allt ansvar och kontroll över arbetet, mellanmänskliga 

relationer och utvecklingsmöjligheter. Detta skulle kunna bero på en rad olika faktorer. 

Exempelvis så är deltagarna i studien olika gamla, arbetar inom olika förvaltningar, är av olika 

kön och har arbetat olika länge inom kommunen. 	

	

Samtliga medarbetare menar dock att de skulle rekommendera Västerås stad som arbetsgivare 

vilket innebär att de sammantaget trivs med Västerås stad som arbetsgivare. Carolines 

beskrivning av employer branding-arbetet, att det börjar internt inom organisationen och sprider 

sig externt, är alltså något som kan återfinnas i medarbetarnas intervjusvar. Genom att skapa en 

god arbetsmiljö och trivsel så påverkas kommunens externa rykte. Överlag kände medarbetarna 

i studien till värdegrunden och upplevde även att den aktivt försökte implementeras i deras 

verksamheter. Detta underlättar för att skapa en gemenskap och tillhörighet trots kommunens 

storlek och mångfald av yrken och verksamheter. Däremot framkommer det att vissa av 

medarbetarna i studien upplever att Västerås stad hade kunnat vara mer synliga och tydligare 

visa vad de arbetar för samt erbjuda fler traineeutbildningar inom olika yrken och förvaltningar.	
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6. Slutsatser och diskussion	
I detta avslutande kapitel kommer en redovisning av studiens påvisade resultat samt en 

diskussion av studiens innehåll och innebörd. 

	

6.1 Slutsatser 	

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur arbetet med employer branding går till 

inom Västerås stad samt belysa medarbetares upplevelser och erfarenheter av Västerås stad som 

arbetsgivare. 

	

HR-personal inom Västerås stad betonar vikten av att se det interna och externa employer 

branding-arbetet som en helhet. Stort fokus läggs på det interna personalarbetet för att kunna 

behålla befintliga medarbetare men även för att attrahera ny arbetskraft. Det interna 

personalarbetet innefattar ett upprätthållande av en god arbetsmiljö och arbetskultur. Detta gör 

Västerås stad genom att arbeta verksamhetsnära och utbilda chefer och ledningsgrupper. Målet 

med detta arbete är att medarbetarna skall känna internstolthet och på så vis sprida ryktet vidare 

externt. Detta kommer till uttryck genom ambassadörsprogram och EVP där medarbetarna 

själva får komma med idéer och lyfta det som de själva anser är attraktivt med Västerås stad 

som arbetsgivare. Det läggs stor vikt vid att påverka sin image genom att arbeta med sin interna 

identitet och organisationskultur och på så vis kommunicera detta strategiskt till yttre 

omvärlden.	

	

Västerås stad önskas uppfattas som en kommun i framkant, som präglas av utveckling och 

handlingskraft. Idag genomförs ett stort varumärkesarbete där de vill påverka vad människor 

skall känna, tänka och tycka när de ser Västerås stads logotyp som kan liknas vid tillämpning 

av strategisk kommunikation. Även att berätta vad Västerås stad står och arbetar för är viktiga 

delar i den externa kommunikationen. Detta görs genom exempelvis olika sociala medier samt 

att medverka på mässor vilket också kan ses som en form av strategisk kommunikation. En 

viktig del i employer branding-arbetet är att belysa vad just Västerås stad arbetar och står för 

vilket underlättar distinktion gentemot andra organisationer och således förstärks dess 

organisationsidentitet.	

	

Västerås stads värdegrund alltid bästa möjliga möte är något som arbetas aktivt med för att 

implementera i organisationens alla delar.  Denna värdegrund syftar till att främja en gemensam 
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organisationskultur, oavsett yrke eller sektor. Ur medarbetarnas perspektiv är värdegrunden en 

återkommande punkt på personalmötena. De upplever även att den överensstämmer med 

verkligheten. Utöver det upplever medarbetarna vissa svårigheter i att beskriva sin 

organisationskultur, men en aspekt som lyfts fram som positiv inom Västerås stad är 

möjligheten till nätverk mellan förvaltningar vilket främjar utbytandet av kunskap. Vidare 

betonas även team-känslan som ytterligare en positiv aspekt. Andra synpunkter som lyfts fram 

är att Västerås stad skulle kunna vara mer synlig i sin arbetsgivarroll och återkoppla mer vad de 

arbetar med och står för. Det skulle kunna leda till en starkare organisationskultur men även 

förbättrad organisatorisk effektivitet och ökad transparens. 	

	

Medarbetarnas syn på kommunen som arbetsgivare präglas av upplevelsen att 

anställningstrygghet är en betydelsefull faktor i framför allt valet av Västerås stad som 

arbetsgivare. Västerås stads personalpolitik och administrativa system var också faktorer som 

upplevdes som positiva bland medarbetarna i studien. Detta eftersom det finns goda möjligheter 

för stöd vid behov i Västerås stad och innan beslut fattas övervägs de noga vad det kan innebära 

för medarbetarna i praktiken. Lönen ansåg vissa som låg inom deras sektor medan andra 

upplevde sig vara tillfreds med sin lön. Däremot var alla överens om att lönen inte var en 

avgörande faktor till att välja att arbeta inom kommunen. Mellanmänskliga relationer var en 

hygienfaktor som medarbetarna framhöll som viktigt för att trivas på arbetet. Dessa relationer 

kunde se olika ut och vara mer eller mindre regelbundna beroende på arbetsplats och yrkesroll. 

Medarbetarna var överens om att deras arbetsvillkor och arbetsförhållande överlag var goda, 

men att det stundtals kunde vara en stressfull arbetsmiljö. Dock kan andra faktorer väga upp 

vid sådana tillfällen vilket därmed leder till att trivseln överlag inte påverkas nämnvärt.	

	

Alla medarbetare i studien upplevde även att det förekom utvecklingsmöjligheter för dem 

personligen men att det ligger ett stort eget ansvar till utveckling. Kompetensutveckling bland 

exempelvis undersköterskor kunde upplevas som begränsad och möjlighet till avancemang 

tycktes överlag vara svårt. Det lyftes även fram önskemål om fler möjligheter till 

traineeutbildningar inom fler förvaltningar och yrken. En annan motivationsfaktor som 

medarbetarna upplevde värdefull var arbetet i sig självt. Samtliga var överens om att 

arbetsuppgifterna i deras yrkesroll var något som de fann stimulerande och motiverande. Vissa 

av medarbetarna upplevde god kontroll över sitt handlingsutrymme och arbetsuppgifter medan 

andra stundtals kunde uppleva den som bristfällig vilket kunde upplevas som stressande. Dock 
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förekom tveksamheter huruvida Västerås stad som arbetsgivare kunde göra arbetssituationen 

annorlunda.	

	

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medarbetarna i studien överlag upplever Västerås stad 

som en bra arbetsgivare. Samtliga medarbetare i studien hävdar att de skulle rekommendera 

Västerås stad som arbetsgivare till utomstående och att de upplever att kommunen försöker att 

värna om sina befintliga medarbetare. Det ger även indikationer på att Västerås stads 

beskrivning av sitt employer branding-arbete att börja internt för sedan spridas externt har 

lyckats. Studien belyser även vissa förbättringspunkter utifrån medarbetarperspektivet som att 

vara ännu mer synliga som arbetsgivare för de befintliga medarbetarna och att erbjuda trainee 

och kompetensutbildningar i ännu större omfattning. Detta skulle kunna bidra till att stärka 

Västerås stads employer brand ytterligare. 	

	

6.2. Diskussion	

Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att Västerås stad fokuserar på det interna 

personalarbetet för att både kunna behålla och attrahera medarbetare. Det interna employer 

branding-arbetet påverkar därav det externa. Stor vikt läggs därmed vid att se employer 

branding-arbete utifrån ett holistiskt perspektiv. Detta helhetsperspektiv återfinns även i den 

tidigare forskningen. Ambler och Barrow (1996) kom i sin studie fram till att den interna 

marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket kan öka medarbetares motivation och samtidigt 

medföra att ny arbetskraft attraheras. Detta kan vi se likheter med hur Västerås stad arbetar med 

employer branding. I studien framkommer det att Västerås stad arbetar mycket med strategisk 

kommunikation för att stärka sitt employer brand. I studien av Bhatnagar och Srivastava (2008) 

framkommer vikten av att kunna kommunicera sitt employer brand externt till potentiella 

medarbetare. Detta kan vi se att Västerås stad arbetar med genom exempelvis 

ambassadörsprogram där medarbetarna får vara med att påverka vad som skall kommuniceras 

externt till potentiella medarbetare. 	

	

Gällande medarbetarnas upplevelser av Västerås stad som arbetsgivare kan vi se likheter med 

Priyadarshis (2011) undersökning där syftet var att ta reda på om företags employer brand har 

någon inverkan på de befintliga medarbetarnas attityd till deras arbete och vilka faktorer som 

påverkade. Resultatet av undersökningen visade att faktorer som lön och karriär inte bidrar till 

ökad arbetstillfredsställelse i någon större utsträckning. Däremot var gemensamma värderingar, 

acceptans av organisatoriska mål, engagemang och identifikation med arbetsplatsen värdefulla 
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faktorer för att behålla medarbetare. Vissa av medarbetarna i vår studie upplevde inte heller lön 

eller karriär som några bidragande faktorer till motivation medan andra lyfte mer. En förklaring 

till detta kan vara att medarbetarna arbetar inom olika sektorer och innehar olika befattningar 

och positioner. En annan orsak till att lön och karriär inte nödvändigtvis behöver bidra till att 

befintliga medarbetare stannar hos arbetsgivaren kan bero på att det inte är unikt för en specifik 

arbetsgivare. Däremot kan faktorer som värderingar, mål och identifikation med organisationen 

vara specifikt för en viss organisations identitet. Värderingar utifrån Västerås stads värdegrund 

var en aspekt som lyftes som relevant för att känna en slags gemenskap och identifikation trots 

vidden av yrken och förvaltningar. Detta förstärker även organisationsidentiteten och dess 

relevans ur ett employer branding-perspektiv. 	

	

Den tidigare forskningen inom employer branding har som tidigare nämnts till stor del fokuserat 

på hur privata företag arbetar för att attrahera ny personal och hur ett optimalt employer brand 

ser ut. Syftet med vår studie var att belysa hur employer-branding arbetet kan utformas inom 

offentlig sektor. Intressanta aspekter som lyftes av några respondenter var upplevelsen av 

utvecklingen inom Västerås stad. Caroline menar att Västerås stads unikhet gentemot andra 

kommuner är att de tillåter snabba uppväxlingar i arbetsprocessen. Västerås stad betonar också 

att de vill ha en organisationsidentitet som präglas av hög professionalitet och framåtanda, 

vilket motsäger bilden av att kommuner till största delen styrs av byråkratiska strukturer. Detta 

kan betraktas som en likhet gentemot hur privata företag arbetar med employer branding och 

vill framställa sin organisationsidentitet. Att Västerås stad är en stor arbetsgivare och kommun 

är något vi anser visar sig i medarbetarnas upplevelser av dem som arbetsgivare. Exempelvis 

nämns det att utvecklingen kan upplevas som trög i vissa aspekter. Ur det perspektivet kan den 

byråkratiska strukturen göra sig påmind i och med att makt och beslutfattande är centrerat i 

offentlig sektor.  Privata aktörer därmed större möjlighet att decentralisera beslutfattande till 

sina medarbetare vilket kan ge ökat handlingsutrymme till förändring. Medarbetare som 

tidigare arbetat inom privat sektor menar dock samtidigt att detta kan vara till en fördel för 

offentliga sektorer. Detta då privata aktörer behöver prioritera sitt vinstintresse för att överleva 

på marknaden vilket offentliga sektorer inte behöver ta lika stor hänsyn till. Ur ett employer 

branding-perspektiv kan detta alltså betraktas som fördelaktigt då medarbetarnas intresse kan 

ha företräde gentemot det ekonomiska intresset. Det kan vara en bidragande orsak till att 

medarbetarna i studien upplever Västerås stad som en trygg arbetsgivare. Att Västerås stad kan 

upplevas som osynliga i sin arbetsgivarroll för de befintliga medarbetarna är något som kan 

betraktas som mindre bra ur ett employer branding-perspektiv. Dock så poängteras att 
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ledarskapet från närmaste chefen upplevs som mycket positivt vilket kan bero på 

stegförflyttningen som Caroline nämner som går ut på att utbilda chefs- och ledningsgrupper i 

ledarskap. Osynligheten gentemot medarbetare kan bero på att Västerås stad är en så pass stor 

arbetsgivare att det kan försvåra möjligheten till relationsskapande. Till skillnad från många 

privata aktörer är kommuner inte lika nischade och kännetecknas istället av en mångfald olika 

branscher, yrken och målgrupper. Detta kan även försvåra möjligheten till att skapa en enhetlig 

organisationskultur inom offentlig sektor vilket även framgår av studien. Ytterligare ett 

förbättringsförslag som framkom av medarbetarna var ännu fler utvecklingsmöjligheter, då de 

befintliga karriärsmöjligheterna kunde upplevas som begränsade inom Västerås stad. Detta 

skulle också kunna ses som en skillnad gentemot privat sektor där organisationsstrukturen i 

många fall är annorlunda uppbyggd, vilket kan främja utvecklings- och karriärsmöjligheterna. 

	

Vi valde att införa ett medarbetarperspektiv i analysen för att undersöka hur de upplever sin 

arbetssituation för att därmed kunna dra slutsatser om kommunens interna employer branding-

arbete. Vi har i denna uppsats belyst hur verksamheter kan arbeta med employer branding och 

samtidigt lyfta fram hur de befintliga medarbetarna upplever sin arbetssituation. Därmed menar 

vi att denna uppsats givit kunskap om hur offentliga verksamheter kan se på employer branding 

och hur de potentiellt kan arbeta med det på ett framgångsrikt sätt. Syftet med denna fallstudie 

har inte varit att generalisera resultatet. Däremot menar vi att resultatet kan användas för att ge 

en djupare förståelse för hur offentliga verksamheter kan arbeta med employer branding. 

Studien betonar viktiga faktorer för en ökad trivsel och motivation bland medarbetare men även 

vissa förbättringsförslag vilket kan vara till nytta för Västerås stads fortsatta arbete med 

employer branding. 
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7. Framtida forskningsförslag	
Vi valde att ha med en mångfald av yrkesgrupper i vår studie. Detta för att kunna få en bred 

uppfattning av hur medarbetare inom olika förvaltningar inom Västerås stad upplever sin 

arbetsgivare. Eftersom vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material 

begränsades antalet respondenter med hänsyn till studiens uppskattade omfattning och den 

förbestämda tidsperioden. Det hade dock varit av intresse att göra en liknande studie gällande 

de anställdas upplevelser men att istället genomföra en kvantitativ studie. Då hade ännu fler 

medarbetares åsikter kunnat inkluderas. Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att 

avgränsa studien till en specifik yrkesgrupp där det råder brist på kompetens och arbetskraft. 

Det hade då varit intressant att jämföra hur medarbetare inom samma yrkeskategori upplever 

employer branding-arbetet. Det hade även varit av intresse att undersöka om det förekommer 

någon könsskillnad gällande upplevelser av employer branding. Ett annat forskningsförslag är 

att även undersöka hur potentiella medarbetare uppfattar arbetsgivaren och därmed införa ett 

tredje perspektiv i upplevelsen av employer branding-arbetet.	

	

Framtidens arbete av employer branding tror vi kommer medföra ännu större vikt av att 

medarbetarnas upplevelser och åsikter gentemot arbetsgivaren överensstämmer med 

arbetsgivarens externa kommunikation. Detta eftersom transparensen och möjlighet till kontroll 

troligtvis kommer att öka ännu mer i takt med den teknologiska utvecklingen. I sådana fall 

kommer betydelsen av att bedriva en god personalpolitik internt bli ännu viktigare.	
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Bilaga 1 - Intervjuguide medarbetare 

Inledning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur Västerås stad arbetar med att 

attrahera ny personal och behålla befintlig personal samt undersöka medarbetarnas upplevelser 

av detta arbete. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun. Kommer det en fråga som du inte vill svara på så hoppar vi givetvis över den. Vi 

kommer behandla dina uppgifter med största möjliga konfidentialitet och namn samt uppgifter 

som kan länkas till dig personligen kommer utelämnas ur uppsatsen. Utomstående personer 

kommer ej ges tillgång till det obehandlade materialet och dina svar kommer endast användas 

i denna studie och inte nyttjas i någon ytterligare utsträckning. Med ditt samtycke önskar vi att 

spela in intervjun för att undvika missförstånd och felciteringar. När uppsatsen är färdigställd 

kommer inspelningen att raderas. 

 

Tema 1 Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du haft den rollen som du har nu? 

• Ålder? 

• Befattning? 

• Vill du berätta mer om vad du har för arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du arbetat inom Västerås stad? 

 

Tema 2 Arbete för att locka till personal 

• Hur var gick det till när du blev anställd av kommunen? 

• Hur kommer det sig att du valde att jobba för Västerås stad? 

• Hade du någon uppfattning om kommunen som arbetsgivare innan du började jobba 

inom den? I så fall vilken då? 

• Har den uppfattningen förändrats under de år som du har varit anställd? 

• Vad anser du är de viktigaste faktorerna hos en arbetsgivare? 

• Tycker du dessa stämmer in på Västerås stad som arbetsgivare? 

 

Tema 3 Arbete för att behålla personal (arbetstillfredsställelse) 

• Hur upplever du Västerås stad som arbetsgivare? 

• Hur upplever du att Västerås stad jobbar för att behålla sin personal? (Ex. friskvård 

eller andra förmåner?) 



 

• Hur upplever du din arbetssituation? 

• Följdfråga: Upplever du att Västerås Stad som arbetsgivare påverkar din 

arbetssituation? I så fall på vilket sätt? 

• Vad motiverar dig inom ditt arbete? 

• Följdfråga: Upplever du att Västerås stad som arbetsgivare bidrar med att försöka 

hålla dig motiverad? I så fall på vilket sätt? 

• Hur upplever du dina utvecklingsmöjligheter inom Västerås Stad? 

• Upplever du att Västerås stad som arbetsgivare skiljer sig från dina tidigare 

arbetsgivare? I så fall hur? 

• Hur upplever du din verksamhets arbetsmiljö? (Stämning, normer, gruppdynamik?) 

• Upplever du att det finns några speciella värderingar inom verksamheten? I så fall, hur 

kan de yttra sig i verksamheten? (Värdegrund = Alltid bästa möjliga möte) 

• Skulle du rekommendera Västerås stad som arbetsgivare? Varför? 

 

Avslutande frågor 

• Har du något som du vill tillägga alternativt förtydliga? 

• Ifall det dyker upp en följdfråga från vår sida, har vi i så fall din tillåtelse att 

återkomma? Givetvis får du i så fall svara i mån av tid. Annars får vi tacka för oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide HR-personal 
 

Inledning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur employer branding används inom 

kommunal verksamhet. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun. Kommer det en fråga som du inte vill svara på så hoppar vi givetvis över den. Vi 

kommer behandla dina uppgifter med största möjliga konfidentialitet och namn samt uppgifter 

som kan länkas till dig personligen kommer utelämnas ur uppsatsen. Utomstående personer 

kommer ej ges tillgång till det obehandlade materialet och dina svar kommer endast användas 

i denna studie och inte nyttjas i någon ytterligare utsträckning. Med ditt samtycke önskar vi att 

spela in intervjun för att undvika missförstånd och felciteringar. När uppsatsen är färdigställd 

kommer inspelningen att raderas. 

 

Tema 1 Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du arbetat inom Västerås stad? 

• Ålder? 

• Utbildning? 

• Befattning? 

• Vill du berätta mer om vad du har för arbetsuppgifter? 

 

Tema 2 Västerås Stad och employer branding 

• Varför tror du att just ni vann utmärkelse för ert employer branding-arbete? 

• Hur många är ni som arbetar aktivt med employer branding? 

• Hur länge har ni i Västerås stad aktivt arbetat med employer branding? 

• Vad innebär employer branding för er? På vilket sätt är det viktigt? 

• Upplever du att det finns några svårigheter med att arbeta med employer branding? I 

så fall vilka? 

 

Tema 3 Intern employer branding 

• Hur arbetar ni med att försöka behålla nuvarande anställda inom Västerås stad? Kan 

du ge några exempel? 

• Hur arbetar ni med att implementera ert employer brand inom verksamheten? 

• På vilket sätt tycker du att ert arbete med employer branding påverkar er verksamhet? 

• Hur utvärderar ni/följer upp arbetet med employer branding inom verksamheten? 



 

Tema 4 Extern Employer branding 

• Vilken bild vill ni förmedla utåt sett av Västerås stad som arbetsgivare? Hur arbetar ni 

med det? 

• Hur arbetar ni för att locka till er nya medarbetare? 

• Målgrupper? 

• Vilka kommunikationskanaler använder ni? På vilket sätt? 

• Följer ni upp/utvärderar arbetet med employer branding utanför verksamheten? I så 

fall på vilket sätt? 

 

Avslutande frågor 

• Har du något som du vill tillägga alternativt förtydliga? 

• Ifall det dyker upp en följdfråga från vår sida, har vi i så fall din tillåtelse att 

återkomma? Givetvis får du i så fall svara i mån av tid. Annars får vi tacka för oss! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


