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ABSTRACT 
 

Karin Boggby, Sofia Engström och Linda Willegard 

Employer branding in public sector 

A descriptive case study on Örebro kommuns work with employer branding  
 

Problem  Previous literature on employer branding is normative and highlights what the 
work with employer branding should contain in order to succeed. Previous 
literature lack descriptions of how the actual work is carried out in 
organizations. Previous literature also takes basis in the private sector and there 
is a lack of studies conducted in the public sector. 

Purpose  The purpose of this study is to describe how an organization in a public sector 
works with employer branding and it also aims to increase the understanding of 
employer branding. 
 

Method  The study is a descriptive case study based on a qualitative approach with semi- 
structured interviews with two employees at Örebro kommun. Throughout the 
study previous literature on employer branding is used. 

Results We have noticed different activities in the organizations work with employees, 
leadership and communication that contribute to employer branding. The 
organization has a well-developed approach for the existing employees that 
contribute to the employee's personal development. In the work of leadership the 
organization use a specific policy document that creates the leadership that is 
requested in the organization. In the study it has been noted that the work 
concerning leadership and employees are in many ways interrelated and 
managers have a crucial role in the work with the employees. Regarding 
communication, the organization works with both internal and external 
communications in employer branding. The main purpose for the external 
communication is recruitment and the content is department specific. Internal 
communication occurs mainly through organizational instruments that 
communicates the company's values and involve the recipient in the 
organization's goals. 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet ämnar presentera läsaren för employer branding samt ge en förståelse 

för studien. I inledningskapitlet introduceras employer branding och dess aktualitet påvisas 

samt studiens övergripande undersökningsfråga presenteras. I problematiseringen diskuteras 

tidigare litteratur inom ämnet, studiens syfte motiveras och den specifika 

undersökningsfrågan presenteras. I kapitlet tydliggörs även studiens avgränsning.   

1.1 Inledning 

Under perioden 2010 till och med 2025 väntas en stor generationsväxling på den svenska 

arbetsmarknaden och den största åldersavgången kommer att ske mellan 2010 och 2015. 

Detta innebär att arbetsmarknaden är precis i början av en stor förändring och den största 

påverkan kommer att ske inom de närmsta åren. Inom offentlig sektor kommer 44 procent av 

de anställda att lämna arbetsmarknaden innan 2025 vilket gör att den offentliga sektorn 

riskerar att få svårigheter med att fylla det arbetskraftsbehov som finns. Generationsväxlingen 

påverkar dock mer eller mindre alla branscher och inte enbart offentlig sektor kommer finna 

ett rekryteringsbehov. Vissa branscher kommer till och med uppleva en brist på arbetskraft. 

(Arbetsförmedlingen, 2010) Bristen på arbetskraft kommer leda till ökad konkurrens mellan 

olika företag och organisationer om att hitta och attrahera den bästa personalen (Parment & 

Dyhre, 2009). 

Ett sätt att hantera konkurrensen och det ökade rekryteringsbehovet är att stärka sitt 

varumärke som arbetsgivare och därmed positionera sig som en attraktiv arbetsgivare på 

arbetsmarknaden. Detta är en relativt ny strategiteori som kallas employer branding vilket 

innebär att aktivt arbete med organisationens varumärke som arbetsgivare. 

“Our company. Your career. Together, we grow” är ett tydligt budskap från Coca Cola till 

sina nuvarande och potentiella medarbetare, och de är bara ett av flera företag som redan har 

uppmärksammat employer branding som användbart.1 

                                                

1http://www.coca-colacompany.com/careers/applicant-help, 131126 
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Tidigare forskning inom ämnet styrker att arbetssättet har blivit mer och mer utbrett. De flesta 

av studierna som är gjorda inom ämnet tar sin utgångpunkt i den privata sektorn och employer 

branding verkar överlag relativt outforskat inom den offentliga sektorn. En sökning på Google 

med nyckelorden “employer branding” och “offentlig sektor” indikerar dock på att ämnet är 

uppmärksammat även inom denna sektor, då sökningen ger många träffar. Vidare påverkar 

även den kommande generationsväxlingen och det ökade rekryteringsbehovet både 

organisationer i den privata och offentliga sektorn, vilket pekar på starka incitament till att 

arbeta med employer branding inom båda sektorerna (Arbetsförmedlingen, 2010).  

Ovanstående iakttagelser väckte intresse för att närmare undersöka offentlig sektor och deras 

eventuella arbete med employer branding. En av de första offentliga organisationer vi kom att 

tänka på var Örebro kommun då alla tre av studiens författare lever och verkar i Örebro. I ett 

av deras styrdokument fann vi indikationer på att de arbetar med employer branding och 

därmed ansåg vi det intressant att undersöka detta närmare.  

Den övergripande frågan vi ställer oss i detta arbete är därför: hur arbetar en offentlig 

organisation med employer branding i syfte att stärka sitt arbetsgivarvarumärke? 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Tidigare forskning 

“The ‘Employer Brand’ can be defined as ‘the package of functional, economic and 

psychological benefits provided by employement, and identified with the employing company’ 

” (Ambler & Barrow, 1996). Denna definition myntade Ambler & Barrow (1996) och var 

därmed några av de första att utforska begreppet employer brand. I studien framgår att en 

grundläggande orsak till varför tankesättet kring employer brand uppkom var insikten att ett 

företags viktigaste resurs är dess personal och varumärket dess viktigaste tillgång. (Ambler & 

Barrow, 1996) Flertalet senare skrivna artiklar har även de använt sig av Ambler & Barrow’s 

(1996) definition av employer brand (Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008; 

Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013), vilket styrker den som en användbar definition. 

Flera forskare menar att employer branding tar sitt ursprung i idéerna och tankarna kring 

klassiskt varumärkesbyggande (Backhaus & Tikoo, 2004; Heilmann, Saarenketo & 

Liikkanen, 2013). I strategin skiftas fokus från kunder till befintliga och potentiella 

medarbetare och från produkt till anställning.  



 
3 

Ambler & Barrow (1996) menade att employer brand kan hanteras organisatoriskt genom att 

skapa ett närmare samarbete mellan HR- och marknadsföringsavdelningen på ett företag, även 

senare studier uppvisar samma synsätt på hanteringen av employer branding (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). 

Hanteringen av employer brand är en produkt av antagandet att personalen är en av företagets 

viktigaste resurs och varumärket dess viktigaste tillgång. (Ambler & Barrow, 1996)  

I Ambler & Barrow’s (1996) studie visade det sig att de flesta respondenterna associerade 

employer brand med företagskultur och hade svårt att se skillnaderna mellan de två. 

Företagskulturen var hos många väl förankrad i företagen och det fanns därmed ett visst 

motstånd mot att se employer brand som ett eget koncept. Överlag var dock de flesta 

respondenterna överens om att employer brand som ett uttalat arbetssätt skulle kunna vara 

värdefullt för deras HR-arbete. (Ambler & Barrow, 1996). Idag, mindre än 20 år senare finns 

det en tydlig trend att fler och fler företag uttryckligen använder sig av employer branding 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008). Idag har företag från flera olika 

branscher formellt definierat sitt employer brand och arbetar med det strategiskt, exempelvis 

företags som: Siemens, Deloitte, Coca Cola, Yahoo! och Starbucks. (Moroko & Uncles, 

2008).  

Employer branding har sedan Ambler & Barrow’s (1996) studie fortsatt att studerats och 

utvecklats. Majoriteten av de studier som genomförts inom ämnet har fokuserat på att 

definiera vad employer branding är samt presentera olika modeller på vad arbetet bör 

innehålla. Några av studierna undersöker och beskriver mer specifikt hur kopplingen mellan 

klassiskt varumärkesarbete och employer branding ser ut (Whelan et al., 2009; Foster, 

Punjaisri & Cheng, 2010) medan andra studier fokuserar på att lyfta fram vad som krävs för 

att använda employer branding som ett strategiskt verktyg samt vad som karaktäriserar lyckat 

employer brand och employer branding. (Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008) 

De ovan nämnda studierna tar alla utgångspunkt i privat sektor samt är av normativ karaktär. 

Heilmann (2010) har genomfört en något mer specifikt studie då hon undersöker om 

employer branding används och om det skulle kunna vara användbart, på ett utvalt finskt 

offentligt sjukhus. Studien är en av fåtalet utförda inom offentlig sektor och ämnar skapa 

förslag för hur employer branding kan användas för att förbättra rekryteringsprocessen på 

sjukhuset. Denna studie visar att det finns motiv till att studera employer branding även i 

offentlig sektor. 
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Varför behövs employer branding? 

Som tidigare nämnt uppkom idén om employer brand på tidigt 1990-tal i och med att 

personalen uppmärksammades som en av företagens viktigaste resurser (Ambler & Barrow, 

1996). Denna syn på humankapitalet finns kvar än idag vilket återspeglas i flera senare 

artiklar som berör employer branding. (Moroko & Uncles, 2008; Heilmann, Saarenketo & 

Liikkanen, 2013). Chambers et al. (2007) skriver i artikeln “The War for Talent” att 

konkurrensen om de bästa medarbetarna ökar och att företagen bör hitta arbetssätt och 

strategier för att hantera detta. Därmed ställs företag idag inför utmaningen att lyckas 

attrahera och behålla de bästa medarbetarna, inte minst då rekrytering, upplärning och 

utbildning är aktiviteter som är tätt sammankopplade med kostnader för företagen (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008, s. 257). Employer branding är ett arbetssätt som företagen kan använda för 

att hantera denna utmaning. Det här styrks av att flertalet forskare lyfter fram förbättrad 

rekrytering samt att bättre lyckas behålla medarbetare som två signifikanta fördelar som 

skapas av employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004, Barrow & Mosley, 2005; Love & 

Singh, 2011).  

För vem är employer branding användbart? 

Förbättrad rekrytering samt att bättre lyckas behålla personal visar på goda motiv för företag 

att arbeta med employer branding. Speciellt aktuellt kan det tänkas vara för de företag och 

organisationer som finner ett rekryteringsbehov samt upplever en konkurrens om 

arbetskraften, vilka återfinns både i den privata men även i den offentliga sektorn. Detta tyder 

på att employer branding skulle kunna vara användbart för de flesta organisationer inom 

privat- och offentlig sektor.  

Varför en deskriptiv studie i offentlig sektor? 

Trots att employer branding är ett relativt ungt teoriområde finns flertalet studier genomförda 

inom ämnet och majoriteten av dessa studier har utförts inom privat sektor. Ambler & 

Barrow’s (1996) tidiga studie utgick från 27 företag i Storbritannien där alla var verksamma 

inom den privata sektorn. Även de övriga artiklarna som har diskuterats tidigare i arbetet har 

studerat ämnet inom den privata sektorn vilket visar på att det finns en hel del studier 

genomförda inom den kontexten. Däremot finns inte lika många studier gjorda i den 

offentliga sektorn och ämnet kan inom denna kontext anses vara relativt outforskat. Av 

tidigare studier är även majoriteten av normativ karaktär och fokuserar på att lyfta fram vad 

organisationer bör göra för att lyckas med employer branding. Ett gap som finns i tidigare 

litteratur är att det saknas studier av deskriptiv karaktär det vill säga studier som beskriver hur 
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organisationer faktiskt arbetar med employer branding. Därmed får det anses finnas motiv till 

en deskriptiv studie inom employer branding.  

Dahlqvist & Melin (2010) skriver att förmågan att hitta och behålla bra medarbetare är kritisk 

för offentlig sektors framgång, vilket väcker intresset att genomföra en studie inom employer 

branding i just offentlig sektor. Whelan et al. (2009) menar att det finns många likheter men 

även många skillnader mellan offentlig och privat sektor. En skillnad som tas upp i artikeln är 

att offentlig sektor främst styrs av politiska snarare än ekonomiska mål. Detta kan vara en 

orsak till varför arbetet med varumärkesbyggande inom offentlig sektor kan mötas av visst 

motstånd, då de ofta har en begränsad budget och satsningar på varumärkesarbete kan ses som 

“slöseri” med offentliga medel (Whelan et al., 2009). Dock kan detta även ses som incitament 

till att arbeta aktivt för att behålla de anställda inom organisationen, då rekrytering och 

upplärning av nyanställda är dyrare än att behålla befintliga anställda (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s. 257). I privat sektor har sådana marknadsföringsåtgärder länge betraktats som en 

nyckelaktivitet i organisationen och användandet av resurser till detta ifrågasätts inte på 

samma sätt (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Dahlqvist & Melin (2010 s. 53) skriver att offentlig sektor ofta är verksam i, eller tidigare har 

varit verksamma på icke konkurrensutsatta marknader. Dock kan det även på en icke 

konkurrensutsatt marknad finnas konkurrens om de bästa medarbetarna då flera olika 

marknader kan efterfråga samma typ av arbetskraft. Exempelvis systembolaget som får anses 

ha relativt liten legal konkurrens, men konkurrerar ändå om samma typ av arbetskraft som till 

exempel restauranger och detaljhandel. Det ska även uppmärksammas att offentliga 

verksamheter konkurrerar mot andra offentliga verksamhet om arbetskraften, till exempel 

sjukhus i närliggande kommuner. 

Dahlqvist & Melin (2010, s. 50-51) skriver att det inom offentlig sektor finns en uppfattning 

om att inte behöva jobba med att marknadsföra sig eftersom erbjudandet anses vara “givet”. 

Dock har vi funnit en hel del indikationer på att viljan att arbeta med employer branding finns 

inom offentlig sektor. Göteborgs stad startade 2009 ett employer branding-projekt i syfte att 

bland annat öka stoltheten för yrken inom den offentliga sektorn.2  2011 påbörjade Sveriges 

                                                
2 http://www.offentligaaffarer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1174:employer-branding-

kraever-uthallighet&catid=47:ledarskap&Itemid=90, 131217 
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kommuner och landsting ett fyraårigt employer branding-projekt i samma syfte, vilket kallas 

“Sveriges viktigaste jobb”.3   

Ovanstående diskussion visar att offentlig sektor möter många av de utmaningar som privat 

sektor möter men även att sektorerna inom vissa områden skiljer sig signifikant åt. 

Diskussionen uppmärksammar även att det finns incitament för offentliga sektorer att arbeta 

med employer branding samt att arbetssättet redan idag används aktivt. Trots detta har det 

bedrivits förhållandevis lite forskning om employer branding med utgångspunkt i offentlig 

sektor. Befintliga studier inom ämnet har utformats utifrån privat sektor och i och med att det 

finns vissa skillnader mellan sektorerna får det anses vara av relevans att även studera 

employer branding inom offentlig sektor.  

Studien kommer att ta utgångspunkt i litteratur ursprungen ur privat sektor och vi anser att de 

likheter som finns mellan sektorerna stödjer detta val. Vidare framgår det inte i de tidigare 

studierna att resultaten endast skulle vara aktuella för privat sektor. Val av sektor fokuseras 

heller inte på i de tidigare studierna och de argument studierna lyfter fram som talar för ett 

arbete med employer branding, exempelvis förbättrad rekrytering, är även gällande för 

offentlig sektor.   

Problemdiskussionen har lett fram till studiens huvudsakliga undersökningsfråga som lyder:  

Hur arbetar en offentlig organisation med employer branding på en övergripande nivå i syfte 

att stärka sitt arbetsgivarvarumärke?  

Syftet med studien är att beskriva hur arbetssättet med employer branding ser ut i en kommun. 

Studien kommer bidra med en beskrivning av organisationens arbete med employer branding, 

vilken uttrycks både i text samt egna modeller.  

1.2.2 Studiens avgränsning 

Det specifika undersökningsobjektet i studien är Örebro kommun och valet motiveras med att 

de i ett av sina styrdokument uttrycker en tydlig vilja att, på åtminstone en övergripande nivå, 

jobba med många av de områden som återfinns inom employer branding. Bland annat skriver 

de att:  

                                                
3 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/attraktiv-arbetsgivare/employer-branding, 131217 
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“Örebro kommun som arbetsgivare är en viktig del av kommunens varumärke och 

ska stärkas. Därför ska personalavdelningen arbeta aktivt med att etablera både en 

intern och en extern bild av Örebro kommun som arbetsgivare. Syftet är att på sikt 

öka kommunens attraktionskraft vid rekrytering och för att behålla redan befintliga 

medarbetare.”  

(Örebro kommun, 2012).  

Studien ämnar att i ett första steg undersöka specifikt hur arbetet med employer branding ser 

ut på en övergripande nivå i Örebro kommun. I ett andra steg urskiljs centrala begrepp som 

sedan används för att skapa egna modeller och på en mer allmän nivå beskriva 

organisationens arbete med employer branding.  

Teoretisk utgångspunkt i studien har tagits i en modell som återfinns i en artikel av Backhaus 

& Tikoo (2004). Modellen valdes för att den belyser flera delar som Örebro kommun 

uttrycker i sitt styrdokument som viktiga. Utifrån modellen har viktiga områden urskiljts vilka 

fått en central roll för studiens syfte. Områdena är medarbetare, ledarskap samt 

kommunikation och modellen kommer att presenteras närmare i referensramen och valet av 

områden kommer där också att styrkas.  
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt introduceras och förklaras närmare begreppet employer branding. Den 

teoretiska modell som används i studien som utgångspunkt för insamling av empiri samt 

analys presenteras här.  Även områden som vi utifrån den teoretiska modellen 

uppmärksammat som betydelsefulla för employer branding behandlas i avsnittet. 

Avslutningsvis förklaras hur referensramen används i studien.    

2.1 Varumärke 

Många forskare menar att för att förstå employer branding måste man i första hand få en 

förståelse för vad ett varumärke är (Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008). The 

American Marketing Association har en välkänd definition av ett varumärke, vilken lyder: 

“In general, a brand can be defined as a name, term, sign, symbol, design or a combination 

of them, meant to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to 

differentiate them from competitors’ goods or services”.4  Varumärket syftar därmed till att 

differentiera ett företag från sina konkurrenter. Falonius (2010, s.16) förklarar att varumärket 

kan bidra till att kunden upplever att denne får ett mervärde på köpet vid köp av en viss 

produkt och i och med detta upplever produkten som bättre än en jämförbar konkurrerande 

produkt. Ett varumärke kan fungera som ett löfte mellan en organisation och dess potentiella 

och befintliga kunder. För att kunna hålla detta löfte är en viktig del att varumärket uppfattas 

på rätt sätt internt, att hela organisationens arbete genomsyras av detta och att medarbetarna 

åtar sig att leverera varumärket externt. (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010) Därmed bör ett 

företag inte glömma bort att kommunicera och arbeta med att stärka sitt varumärke även 

internt till sina medarbetare för att dessa sedan ska hjälpa till att kommunicera “rätt” 

varumärke externt. 

Varumärkesarbete är idag ofta en naturlig del i många organisationers strategiarbete 

(Falonius, 2010, s. 15) och handlade till en början om att marknadsföra sina produkter till 

kunder. Senare utvecklades detta till att utöver stärka sina produktvarumärken, även stärka sitt 

                                                
4 http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx?dLetter=B, 131218 
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företagsvarumärke. De senaste två decennierna har ytterligare en form av varumärkesarbete 

växt fram, vilket är varumärket som arbetsgivare.  

2.2 Employer branding 

Tidigare litteratur har förklarat att employer branding handlar om att skapa och stärka sitt 

varumärke som en attraktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera och behålla önskvärda 

medarbetare.(Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Love & Singh, 2011).  

Employer branding sägs ha tagit ursprung ur klassisk marknadsföringsteori, men istället för 

ett produktvarumärke skapas ett arbetsgivarvarumärke, istället för en produkt erbjuds en 

anställning och istället för kunden riktas insatserna mot de potentiella och nuvarande 

medarbetarna (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). Flera definitioner av employer 

brand har myntats i tidigare litteratur men Ambler och Barrow (1996) står för den kanske 

mest använda definitionen. De definierade employer brand som “The package of functional, 

economic and psychological benefits provided by employement, and identified with the 

employing company”. Backhaus & Tikoo (2004) skriver i sin definition av employer branding 

att ”Employer branding represents a firm ́s effort to promote, both within and outside the 

firm, a clear view of what makes it different and desirable as an employer”. Gemensamt för 

förklaringarna är att det handlar om att stärka varumärket som en attraktiv arbetsgivare i syfte 

att uppnå förbättrad rekrytering samt bättre lyckas behålla personal (Backhaus & Tikoo, 2004; 

Barrow & Mosley, 2005; Love & Singh, 2011).  

Vidare framgår att tidigare forskare är överens om att employer branding uppstår genom att 

applicera marknadsföringsprinciper på ett företags HR- arbete. (Ambler & Barrow, 1996; 

Backhaus & Tikoo, 2004; Sokro, 2012; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). Inom 

litteraturen verkar detta vara ett grundläggande antagande och därmed finns det en logik i att 

employer branding kräver ett nära samarbete mellan HR- och marknadsföringsavdelningen 

(Ambler & Barrow, 1996; Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008). Dock har flera 

forskare även lyft möjligheten att hantera employer branding genom att bilda en egen 

avdelning som enbart ägnar sig åt detta arbete (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013).   

2.3 Backhaus & Tikoo’s trestegsmodell 

I Backhaus & Tikoo’s artikel från 2004 återfinns en textuell modell som förklarar att 

employer branding kan ske i tre steg. Vi har utifrån artikeln uppfattat modellen som följande:  
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1. Utveckla ett värdeerbjudande - Företaget ska i det första steget utveckla ett 

värdeerbjudande i vilket de har med de unika fördelarna som gör dem till en attraktiv 

arbetsgivare. Värdeerbjudandet är det som blir det centrala i organisationens employer 

branding. Värdeerbjudande ska tilltala de nuvarande och potentiella medarbetarna och kan 

utvecklas genom att bland annat använda information om organisationens ledarskap.  

2. Kommunicera värdeerbjudandet externt- Detta steg handlar i första hand om att externt 

kommunicera företagets unika värdeerbjudande för att attrahera den valda målgruppen av 

önskvärda medarbetare. Den externa kommunikationen av värdeerbjudandet ska även 

utvecklas så att det stärker företagets övriga varumärkesarbete och inte endast 

arbetsgivarvarumärket det vill säga att allt varumärkesarbete ska vara överensstämmande. 

3. Kommunicera värdeerbjudandet internt – I det tredje steget ska företaget förankra 

värdeerbjudandet i organisationen och göra det till en del av företagskulturen. Den interna 

kommunikationen ska skapa engagemang hos de anställda för organisationens mål och 

värderingar. Lyckas detta skapas en unik företagskultur som bidrar till att både anställda och 

ledning jobbar på ett enhetligt sätt och mot samma mål, vilket ger företaget konkurrenskraft 

och en svårimmiterad arbetsstyrka. 

(Backhaus & Tikoo, 2004) 

Ovan presenterade teoretiska modell kommer i nästföljande avsnitt behandlas närmare. Andra 

teorier inom employer branding kommer även att användas för att styrka användandet av den 

teoretiska modellen.  

2.3.1 Utveckla värdeerbjudandet 

Värdeerbjudande är något som tidigare litteratur poängterar är en viktig del inom employer 

branding. (Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Sartain & Schumann, 2006; 

Falonius, 2010, s. 26; Sokro, 2012; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013)  

Värdeerbjudandet definieras av Sartain & Schumann (2006) som de unika attribut och 

fördelar som motiverar den önskvärda arbetskraften att söka sig till ett specifikt företag samt 

får de nuvarande anställda att stanna kvar inom organisationen. Ett företags värdeerbjudande 

ska förmedla vad organisationen kan erbjuda genom en anställning och ska utformas så att 

organisationen uppfattas som en bra plats att arbeta på och på så sätt locka till sig nya 

medarbetare (Sokro, 2012). Flera forskare förklarar det som att värdeerbjudandet ska svara på 
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frågan varför en medarbetare ska välja att jobba just på det företaget (Falonius, 2010, s.26). 

Värdeerbjudandet är det som företaget erbjuder sina potentiella och nuvarande anställda i 

utbyte mot deras kunskap och färdigheter (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). 

Företagets värdeerbjudande signalerar till omvärlden att de som företag har uppmärksammat 

vad medarbetare anser vara viktigt hos en arbetsgivare samt att de arbetar aktivt för att 

tillgodose detta för sina medarbetare (Sokro, 2012). Sullivan (2002) skriver att 

värdeerbjudandet ska utvecklas genom att använda information om bland annat 

organisationens kultur, ledarstil och kvalitéer hos nuvarande anställda för att få en uppfattning 

om vilket särskilt värdeerbjudande företaget kan erbjuda sina potentiella och nuvarande 

medarbetare. Moroko & Uncles (2008) skriver att ett framgångsrikt employer branding 

karaktäriseras av att ha ett värdeerbjudande som är relevant för och överensstämmer med 

framtida och nuvarande medarbetare.  

2.3.1.1 Medarbetare 

Medarbetaren har en central roll i värdeerbjudandet. Det är dem värdeerbjudandet ska tilltala 

och övertyga då syftet är att få medarbetarna att se företaget som en attraktiv arbetsgivare. 

Lärande, utveckling och karriärmöjligheter är något som flera tidigare studier tar upp som 

möjligt innehåll i värdeerbjudandet (Sears, 2003; Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & 

Mosley, 2005; Berthon, Ewing & Hah, 2005; Falonius, 2010, s.26; Sokro, 2012; Heilmann, 

Saarenketo & Liikkanen, 2013). Ytterligare innehåll i värdeerbjudandet som medarbetarna 

kan uppfatta som värdefullt är säkerhet kring anställningen (Sears, 2003; Berthon, Ewing & 

Hah, 2005), god arbetsmiljö (Barrow & Mosley, 2005; Berthon, Ewing & Hah, 2005) samt 

balans mellan arbetsliv och privatliv (Sears, 2003).  

2.3.1.2 Ledarskap  

Tidigare litteratur tar upp både ledarskap och ledare som viktiga områden inom 

värdeerbjudandet, och med ledare menar de den officiella chefen. Vi anser att det i tidigare 

litteratur fokuseras mer på ledarskapet än själva ledaren samt att ledarskap handlar om hur 

organisationen arbetar med sina ledare. Därmed har, utifrån studiens syfte att beskriva ett 

arbetssätt, ledarskap snarare än ledare valts att fokusera på.  

Vikten av ledarskap och chefer lyfts bland annat fram av Barrow & Mosley (2005) som en av 

de viktigaste källorna till att förmedla företagets värdeerbjudande samt att effektivt ledarskap 

är en av de viktigaste drivkrafterna till att skapa engagemang hos medarbetarna. Det är viktigt 
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att ledarna inte bara “pratar” i enlighet med företagets employer branding utan även att de 

agerar därefter och på så sätt sprider employer branding inom organisationen på ett önskvärt 

sätt. Det är viktigt att ledningen försäkrar sig om att de värderingar företaget har också 

förmedlas och sammankopplas med de anställda, vilket ledarna kan hjälpa till med genom att 

“andas” dessa värderingar. (Love & Singh, 2011) Ett gott ledarskap bidrar därmed till att 

medarbetarna tar till sig företagets värderingar lättare (Backhaus & Tikoo, 2004; Love & 

Singh, 2011). Faktorer för ett gott ledarskap beskrivs enligt Love & Singh (2011) som att det 

ska vara synligt, hängivet och transparent. Enligt Berthon, Ewing & Hah (2005) och Barrow 

& Mosley (2005) är det viktigt att cheferna uppskattar och uppmärksammar medarbetarna.  

2.3.2 Kommunicera värdeerbjudandet 

Kommunikation är en viktig del inom arbetet med employer branding. (Backhaus & Tikoo, 

2004; Berthon, Ewing & Hah, 2005; Moroko & Uncles, 2008; Falonius, 2010, s.26; 

Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013) För att positionera arbetsgivarvarumärket krävs att 

värdeerbjudandet når ut till de rätta mottagarna (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). 

Det är nödvändigt att en enhetlig bild och ett samstämmigt budskap om hur det är att arbeta 

för organisationen kommuniceras både internt och externt (Falonius, 2010, s. 25)  

2.3.2.1 Extern kommunikation av värdeerbjudandet 

Extern kommunikation är en viktig del inom employer branding och återfinns i Backhaus & 

Tikoo’s (2004) modell i andra steget. Heilmann, Saarenketo & Liikkanen (2013) lyfter fram 

att den externa kommunikationen inom employer branding handlar om att attrahera 

potentiella medarbetare. Målet är att etablera en bild av företaget som en attraktiv arbetsgivare 

hos potentiella medarbetare men även hos de befintliga medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 

2004). Den externa kommunikationen ska förmedla hur det är att arbeta för en specifik 

organisation, vad den representerar samt vilket unikt värdeerbjudande som den erbjuder till 

både potentiella och nuvarande medarbetare (Love & Singh, 2011). Det är viktigt att 

organisationer är medvetna om att den externa kommunikationen inte enbart påverkar de 

potentiella medarbetarna utan även de nuvarande. Det är även troligt att de nuvarande 

medarbetarna till och med kommer att uppmärksamma den externa kommunikationen mer än 

den interna kommunikationen (Barrow & Mosley, 2005). 

Vid utformandet av den externa kommunikationen är medarbetarens synvinkel viktig att ta 

hänsyn till. Det är även viktigt att det externa budskapet stämmer överens med det som 
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levereras internt. (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013) De som rekryteras skapar i och 

med den externa kommunikationen en rad antaganden om anställningen. Om antagandena 

sedan uppfylls bidrar det till att öka de rekryterades engagemang för företaget samt deras stöd 

för företagets värderingar (Sokro, 2012). 

Det är viktigt för organisationen att vara noga i valet av kommunikationskanaler för att nå ut 

till rätt målgrupp. En av de viktigaste kommunikationskanalerna för att nå potentiell 

arbetskraft är tryckta mediala kanaler. Dock har den eftertraktade arbetskraften idag tillgång 

till fler kommunikationskanaler än dessa. Därmed kan inte företagen förlita sig på vanlig 

tryckt reklam utan måste även försöka nå ut i fler kommunikationskanaler som deras 

potentiella och nuvarande anställda har tillgång till för att säkerställa att kommunikationen når 

fram. Exempel på kanaler är sociala medier där Facebook och Twitter kan ges som två 

exempel. Andra exempel på kanaler och verktyg som företagen kan använda sig av är 

Youtube där företag kan lägga upp videor, de kan skapa podcaster, medverka på mässor, vara 

aktiva på sin hemsida samt anordna företagsevent. Heilmann, Saarenketo & Liikkanen (2013) 

förutspår att betydelsen av kommunikation via internet och sociala medier kommer att öka i 

framtiden. (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013) 

2.3.2.2 Intern kommunikation av värdeerbjudandet     

Det tredje och sista steget i Backhaus & Tikoo’s (2004) modell utgörs av intern 

kommunikation. Intern kommunikation är viktigt för företaget eftersom den förmedlar inåt det 

värdeerbjudande som utlovas utåt till nya rekryter samt integrerar detta värdeerbjudande som 

en del i företagskulturen. Genom den interna kommunikationen utvecklas och förstärks en 

gemensam värdegrund för de verksamma inom organisationen. Kommunikationen möjliggör 

även för skapandet av ett arbetslag som är engagerade i de mål och värderingar som företaget 

har. Genom att hela tiden “utsätta” arbetskraften för företagets värdeerbjudande formas 

personalen efter företagets mål vilket möjliggör chansen att skapa en unik kultur som är svår 

att imitera för konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004). Medarbetarna har därmed en central 

roll i kommunikationen inom employer branding och deras beteende kan ha en positiv eller 

negativ påverkan på varumärket. Den interna kommunikationen handlar som nyligen nämnt 

om att få de nuvarande medarbetarna att ta till sig företagets mål och värderingar och om 

medarbetarnas värderingar inte ligger i linje med företagets kommunicerade värderingar finns 

risk för negativ påverkan på varumärket. (Harris & de Chernatony, 2001)  
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Barrow & Mosley (2005) lyfter fram att det är viktigt att den interna employer branding 

kommunikationen når fram med det tänkta budskapet till medarbetarna. För att man ska 

lyckas med detta är det viktigt att medarbetarna har möjlighet till feedback på det 

kommunicerade materialet.  

Enligt Bergstrom, Blumenthal & Crothers (2002) handlar intern kommunikation inom 

employer branding om tre saker: att kommunicera varumärket effektivt till de anställda, 

övertyga dem om varumärkets relevans och värde samt att framgångsrikt få alla inom 

företaget att leverera kärnan av varumärket. 

Enligt Love & Singh (2004) består den bästa interna kommunikationen av öppenhet och 

konsekvens samt är tvåvägsgående och involverar feedback. De lyfter även fram andra viktiga 

faktorer vilka är kontinuerliga uppdateringar om pågående strategier och resultat samt 

möjlighet för de anställda att bidra med tankar och rekommendationer kring företagets HR-

arbete.  

2.4 Studiens användande av referensramen 

Referensramen inleds med en presentation av begreppen varumärke samt employer branding 

då de anses bidra till viktig bakgrundsförståelse för ämnet. Resterande del av referensramen 

utgår från Backhaus & Tikoo’s (2004) trestegsmodell gällande employer branding.  

Tidigare litteratur är som tidigare nämnt av normativ karaktär. I referensramen 

uppmärksammas områden som tidigare litteratur lyfter fram att företag bör arbeta med för att 

lyckas med employer branding. Dock saknas beskrivningar på hur arbetet inom dessa 

områden faktiskt går till, vilket denna studie ämnar bidra med. Referensramen används 

därmed, förutom att påvisa att litteraturen är normativ, även till att presentera de områden som 

studien kommer att avgränsa sina beskrivningar till.   

De områden som uppmärksammas i referensramen och används som avgränsning i studien är 

intern- och extern kommunikation av värdeerbjudandet samt, utifrån skapandet av 

värdeerbjudandet, medarbetare och ledarskap. Tidigare litteratur har fokuserat på att lyfta 

fram vad värdeerbjudandet bör innehålla för att vara attraktivt för potentiella och nuvarande 

medarbetare. Medarbetare och ledarskap är två områden som av oss urskiljts som viktiga i 

arbetet med att skapa innehållet i värdeerbjudandet och fortsättningsvis i studien kommer 

värdeerbjudandet behandlas utifrån de två områdena. Tidigare litteratur lyfter enbart fram vad 
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värdeerbjudandet bör innehålla, till exempel kärriärmöjligheter för medarbetarna, men det 

saknas beskrivningar på hur det faktiska arbetssättet ser ut för att skapa innehållet. 

Referensramen används därmed för att uppmärksamma innehåll som litteraturen säger ska 

vara med i värdeerbjudandet och används sedan som utgångspunkt för att undersöka hur 

organisationer skapar detta innehåll.  

Den externa- och interna kommunikationen av värdeerbjudandet lyfts fram av tidigare 

litteratur som en viktig del att arbeta med för att lyckas med employer branding. Tidigare 

litteratur fokuserar på att lyfta fram vad kommunikationen bör leda till och att det är viktigt 

med både intern- och extern kommunikation av värdeerbjudandet. Därmed saknas det även 

här beskrivningar på hur organisationer praktiskt arbetar med kommunikationen inom 

employer branding. Referensramen bidrar därmed med vad kommunikationen ska leda till och 

används som underlag för att undersöka hur detta uppnås i organisationen.  

Medarbetare och ledarskap har utöver betydelsen för värdeerbjudandet även en betydande roll 

inom kommunikationen av värdeerbjudandet. Medarbetarna fungerar enligt tidigare litteratur 

som mottagare av kommunikationen där den externa kommunikationen mottas av potentiella 

och befintliga medarbetare och den interna kommunikationen mottas av befintliga 

medarbetare. Innehållet i både den interna- och den externa kommunikationen bör därmed 

utvecklas med mottagarna i åtanke. Ledarskapet har en viktig roll inom den interna 

kommunikationen då det ska hjälpa till att förmedla värdeerbjudandet internt.  

  



 
16 

3. Metod  

I följande metodavsnitt presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt och metod. Även 

det förberedande arbete som utförts innan insamling av empiri presenteras. Avsnittet avslutas 

med en diskussion gällande studiens trovärdighet och äkthet samt metodreflektion.  

3.1 Val av studieobjekt  

Valet av undersökningsobjektet Örebro kommun motiveras med att de i ett av sina 

styrdokument uttrycker en tydlig vilja att, på åtminstone en övergripande nivå, jobba med 

många av de områden som återfinns inom employer branding. Nedan följer en kort 

presentation av Örebro kommun för att läsaren ska få en bättre förståelse för studieobjektet.  

Örebro kommun är en av Sveriges tio största kommuner5 och är den största arbetsgivaren i 

Örebro med cirka 11 000 anställda.6  Örebro kommun är indelad i olika förvaltningar vilka är 

specialiserade inom olika områden och ansvarar för den största delen av den kommunala 

servicen. Kommunledningskontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av 

kommunens verksamheter och arbetar bland annat med Örebro kommuns övergripande 

strategiska frågor.7 Kommunledningskontoret består bland annat av personal- och 

kommunikationsavdelningen8  

3.2 Val av metod 

3.2.1 Kvalitativ fallstudie  

Utifrån studiens syfte och undersökningsfråga ansåg vi att den mest lämpliga metoden var 

kvalitativ metod. Motiveringen till detta var bland annat att studien inte ämnar generalisera 

resultat utan snarare generera en djupare förståelse för ämnet9. Det finns en hel del studier 

inom employer branding, dock får det anses vara bristfälligt med studier genomförda i den 

                                                
5 http://www.ne.se/static/useful/samlingar/sveriges-kommuner.jsp, 140104 

6Örebro kommun, Jobb och arbetsmarknad, http://www.orebro.se/2462.html, 140103 

7 Örebro kommun, Förvaltningar och bolag, http://www.orebro.se/400.html, 131218 

8 Örebro kommun, Kommunledningskontoret, http://www.orebro.se/404.html, 131218 

9 Magnus Hansson, Universitetslektor på Örebro universitet, Föreläsning 1209 
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kontext och med det syfte som denna studie har, det vill säga inom offentlig sektor samt med 

ett deskriptivt syfte. I och med att studien har ett deskriptivt syfte ansåg vi att en kvalitativ 

metod var användbar då vi ämnar beskriva hur arbetet med employer branding ser ut inom en 

specifik offentlig sektor. Studien strävar därmed efter att skapa en förståelse för det valda 

ämnet i den kontext som studien valt att genomföras i, vilket Bryman & Bell (2005, s. 322) 

använder som argument för en kvalitativ studie.  

Vidare styrks valet av metod i och med att studien ämnar beskriva faktorer och situationer, 

vilket Bryman & Bell (2005, s.322) menar möjliggörs genom att ta utgångspunkt i 

respondenten. Utgångspunkten bidrar till att ge en djupare och mer fullständig uppfattning om 

det fenomen som studeras10. Genom användandet av kvalitativ metod möjliggörs för 

respondenterna att få fram det de finner viktigt inom ämnet (Bryman & Bell, 2005, s.322). Då 

vår undersökning är av deskriptiv karaktär och vill undersöka hur employer branding ser ut 

ansåg vi även att en kvalitativ undersökning var lämplig för vårt syfte då den enligt 

Christensen et al. (2011) möjliggör att generera konceptuella beskrivningar i form av text och 

modeller.  

Datainsamling kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide. Vår studie har ett relativt tydligt fokus och en specifik frågeställning i form av 

syftet att undersöka hur, och då är användandet av semistrukturerade intervjuer lämpligt. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 366). Det empiriska materialet kommer att kompletteras med 

sekundärdata i form av organisatoriska dokument. 

3.2.2 Val av respondenter 

Tidigare studier gav oss insikt om att employer branding vanligtvis hanteras genom ett 

samarbete mellan HR- och marknadsföringsavdelningen och det är även inom dessa 

avdelningar de flesta tidigare studier valt ut sina respondenter.(Barrow & Mosley, 2005; 

Moroko & Uncles, 2008; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013) Detta gav oss en 

indikation på att respondenterna bör komma från eller åtminstone ha god insikt i dessa 

avdelningars arbete. För att få tag på lämpliga respondenter tog vi kontakt med en 

förvaltningschef inom Örebro kommun som en av oss författare kände sedan innan. 

                                                

10 Magnus Hansson, Universitetslektor på Örebro universitet, Föreläsning 1209 
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Kontakten togs via mejl och vi var noga med att tydlig förklara studiens inriktning, syfte och 

vilken kunskap om organisationen vi önskade att respondenterna skulle inneha. Vi anser att 

detta gav henne ett bra underlag för rekommendation av respondenter. Hon hänvisade oss 

vidare till Maria Cederskär som är personalstrateg på personalavdelningen på 

kommunledningskontoret samt en kontaktperson på kommunikationsavdelningen. 

Kontaktpersonen ansåg att Helena Lundeklint som arbetar som informationsstrateg på 

kommunikationsavdelningen på kommunledningskontoret var bäst lämpad som respondent 

och vidarebefordrade oss därmed till henne. Tidigare studier har haft respondenter inom HR- 

och marknadsföringsavdelningen vilka i Örebro kommun motsvarar personal- och 

kommunikationsavdelningen. Därmed ansågs respondenterna passande för vår studie. 

Cederskär och Lundeklint kontaktades via mejl där vi beskrev vad intervjun ämnade 

undersöka, om de kände att de hade kunskap om ämnet samt självklart om de hade möjlighet 

att medverka. Både Cederskär och Lundeklint var positiva till att delta i studien. Utifrån 

studiens frågeställning och syfte samt Cederskärs och Lundeklints arbetsuppgifter inom 

Örebro kommun ansåg vi de väl lämpade som respondenter för vår studie.  

Vi ansåg två intervjuer som tillräckliga då studiens syfte är av deskriptivt karaktär och ämnar 

beskriva hur employer branding ser ut på en övergripande nivå. Studien har inte har för avsikt 

att testa eller stärka en specifik modell eller teori. Intresset är inte heller att jämföra olika 

uppfattningar utan att utifrån intervjuerna få en förståelse för och kunna beskriva hur 

organisationen arbetar med employer branding. Respondenterna arbetar på de avdelningarna 

som har det övergripande ansvaret för arbetet med employer branding inom organisationen 

och har även på dessa avdelningar det största ansvaret för arbetsgivarvarumärket. De får 

därmed anses ha en mycket god insikt i hur detta arbete ser ut.  

Vi anser inte att det hade bidragit till studien att intervjua respondenter från fler avdelningar, 

då som precis nämnt, de två avdelningarna som är representerade är de med det övergripande 

ansvaret för ämnet inom organisationen. Vi anser heller inte att det skulle ha bidragit till 

studien nämnvärt att intervjua fler personer på de valda avdelningar, förutom i syfte att styrka 

eller eventuellt ge en något annorlunda synvinkel på det som de två utvalda respondenterna 

sagt. Dock har vi även i studien använt oss av organisatoriska dokument, vilka vi anser 

styrker det respondenterna sagt och därmed minskar ytterligare incitamentet till att intervjua 

fler respondenter på de två avdelningarna.  
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3. 3 Förberedelser för insamling av data 

3.3.1 Utformning av intervjuguide 

Innan genomförandet av intervjuerna valde vi att utforma en intervjuguide, vilken finns 

bifogad som bilaga 1 i arbetet. En intervjuguide kan ses som en checklista av de områden som 

avses beröras under intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 369), och är lämplig att ha som stöd 

vid semistrukturerade intervjuer. (Christensen et al., 2011) Intervjuguiden bidrar, förutom att 

hålla intervjun inom det valda ämnet, till att öppna upp för följdfrågor och möjliggör för 

respondenten att tala fritt om ämnet. Vi såg till att ordna begreppen i intervjuguiden i en 

naturlig följd för att få ett bra flyt på intervjun. Ordningen är tänkt att i stora drag följas, dock 

är detta inget krav och ordningen kan anpassas efter hur intervjun fortlöper. (Bryman & Bell, 

2005, 369) 

Intervjuguiden inleds med frågor om respondenten för att få en bättre förståelse för vem den 

är. Sedan följer några frågor om employer branding då vi ansåg det vara av stor vikt för 

studien hur respondenten uppfattar begreppet. Resterande frågor är uppdelade i tre olika 

kategorier utifrån de områden vi valt att fokusera på i studien, vilka är: medarbetare, 

ledarskap och kommunikation. Områdenas relevans för studien visas genom att de kopplats 

samman med specifika delar i ett av Örebro kommuns styrdokument, Övergripande strategier 

och budget (ÖSB). Valet stöds även av Backhaus och Tikoo’s (2004) trestegsmodell för 

employer branding samt annan tidigare litteratur som belyser områdena som viktiga inom 

employer branding. 

Ledarskap och medarbetare kopplas främst till det första steget i Backhaus och Tikoo’s 

(2004) trestegsmodell, vilket behandlar skapandet av ett värdeerbjudande inom employer 

branding.  Områdena tas även upp i andra studier som viktiga delar inom employer branding 

(Barrow & Mosley, 2005; Love & Singh 2011; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013) Då 

medarbetare och ledarskap återkommer i flertalet artiklar gällande employer branding anser vi 

de vara relevanta att använda för vår undersökning. Vidare motiveras även valet genom att  

Örebro kommun i ÖSB’n bland annat uttrycker att: “Kommunens personalstrategiska arbete 

ska bidra till ett tydligt och framåtsyftande ledarskap, samtidigt som medarbetarna ges 

inflytande över sin egen situation.” (Örebro kommun, 2012)  

Gällande frågorna kring ledarskap och medarbetare lästes utdrag från ÖSB’n upp för 

respondenten som sedan fick utveckla vad som menades med utdraget samt mer specifikt 
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förklara hur detta arbete går till. De utdrag som valdes ut ansågs ha en koppling till den 

befintliga litteraturen som vi använt oss av i studien. Genom att ta utgångspunkt i ÖSB’n fick 

vi en naturlig ingång till ämnet och vi tror även att det kan ha underlättat för respondenten att 

tala friare kring begreppen. 

Det sista området som behandlades under intervjun var kommunikation inom employer 

branding vilken delades upp inom intern- och extern kommunikation. Kommunikation 

återfinns i de två sista stegen i Backhaus och Tikoo’s (2004) trestegsmodell och flera forskare 

utöver Backhaus och Tikoo (2004) tar upp det som en viktig del inom arbetet med employer 

branding (Barrow & Mosley, 2005; Falonius, 2010; Love & Singh, 2011).  

Vidare skriver även Örebro kommun i ÖSB’n att: 

“Örebro kommun som arbetsgivare är en viktig del av kommunens varumärke och ska 

stärkas. Därför ska personalavdelningen arbeta aktivt med att etablera både en intern och 

en extern bild av Örebro kommun som arbetsgivare. Syftet är att på sikt öka kommunens 

attraktionskraft vid rekrytering och för att behålla redan befintliga medarbetare.”   

(Örebro kommun, 2012)  

Ovanstående citat styrker ytterligare valet av kommunikation som undersökningsområde i vår 

studie.  

Frågorna gällande kommunikation inleddes med ovanstående utdrag och därefter ställdes mer 

specifika frågor som uppmanade respondenten att beskriva hur delar i detta arbete går till. 

Frågorna utvecklades utifrån vad tidigare teori tar upp som viktigt inom extern- och intern 

kommunikation av employer branding. 

3.3.2 Testintervju  

För att få en indikation på om intervjuguiden var utformad på ett sådant sätt att 

respondenterna uppfattade frågorna så som det var tänkt testades intervjuguiden på två 

respondenter innan själva intervjutillfällena. Den första testintervjun genomfördes med hjälp 

av en examinerad Civilekonom och tidigare student vid Örebro universitet, Claes Allansson. 

Allansson arbetar på Svenska statistiska centralbyrån (SCB) och ansågs därmed lämplig som 

testrespondent då han har god insikt och förståelse för intervju- och undersökningsteknik. Han 

har även tidigare skrivit uppsats inom employer branding och ansågs därmed kunna bidra med 

värdefulla åsikter kring intervjuguiden. Den andra testintervjun genomfördes med en anställd 
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vid Örebro universitet. Respondenten jobbar som HR-strateg och har god insyn i ämnet tack 

vare tidigare uppdrag inom employer branding. Tidigare har respondenten även arbetat på 

Örebro kommun med liknande arbetsuppgifter som en av studiens respondenter. 

Utifrån testintervjuerna fick vi bra reflektioner och åsikter kring upplägget av intervjuguiden 

samt tips på förbättringar. Från det första testtillfället tyckte respondenten att ett kort 

introduktionsavsnitt till varje område i intervjuguiden skulle underlätta förståelsen för de 

efterföljande frågorna. Han ansåg även att en mer logisk struktur på frågeordningen skulle 

vara att föredra för tydlighetens skull. Dessa ändringar gjordes till testtillfälle nummer två. 

Under detta tillfälle fick vi bekräftat att respondenten förstod frågorna och upplägget, dock 

tyckte hon att några omformuleringar av vissa ord kunde förbättra guiden, vilket vi tog åt 

oss.   

3.3.3 Förberedande av respondenter 

Innan intervjuerna hade vi mejlkontakt med båda respondenterna där de fick välja tid och 

plats för genomförandet, ta del av intervjuguiden samt ta ställning till om de ville bli 

inspelade eller inte. Att respondenterna själva fick välja tid och plats kan ha inneburit att de 

kände sig mer bekväma med intervjusituationen, då de kan välja en miljö som de är väl 

bekant med samt slipper förflytta sig. Intervjuguiden skickades ut för att ge respondenten en 

uppfattning om vad intervjun skulle handla om samt ge dem möjlighet att reflektera över 

frågeställningarna (Christensen et al., 2011, s. 172). Bryman & Bell (2005, s.375) belyser att 

alla respondenter inte känner sig bekväma med att bli inspelade, därmed lyftes denna fråga 

redan i mejlkontakten. Lundeklint informerade oss då om att hon ej vill bli inspelad och 

därmed togs enbart anteckningar under den intervjun.  

3.4 Insamling av data 

3.4.1 Genomförande av intervju 

Studiens första intervju genomfördes med Cederskär och tog plats på 

kommunledningskontoret, vilket även är Cederskärs arbetsplats. Då vi valde att alla tre skulle 

medverka på intervjuerna bestämdes i förväg vilka roller vi skulle ha. Fördelningen valdes för 

att minimera risken att prata i mun på varandra samt tydliggöra för respondenten vem som 

leder intervjun. Cederskär informerades även om uppdelningen så hon visste vad hon kunde 

förvänta sig av oss. Innan intervjun reflekterad vi över vår klädsel då det enligt Christensen et 

al. (2010 s. 172-173) kan vara en faktor som kan påverka respondenten. Vid intervjutillfället 
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valde vi därmed något som inte var alltför strikt men inte alltför alldagligt, då vi trodde att 

detta skulle passa in på deras arbetsplats. 

Vid ett intervjutillfälle kan det inledningsvis vara viktigt att försöka “värma upp” relationen 

med respondenten för att skapa ett förtroende och för att respondenten ska känna sig 

avslappnad. Därmed ökar möjligheterna för intervjuaren att få ut mer information från 

intervjun. (Christensen et al., 2010, s. 173) Detta skedde i och med att vi småpratade med 

Cederskär innan intervjun. Intervjun tog plats i ett mellanstort konferensrum som Cederskär 

hade bokat upp till oss. Vi hade gott om plats och det var lugnt och avskilt, vilket Bryman & 

Bell (2005, s.368) tar upp som en förutsättning i kvalitativa intervjuer. Cederskär hade i 

mejlkorrespondensen innan godkänt att bli inspelad, vilket hon även bekräftade vid 

intervjutillfället. Cederskär visade sig vara väldigt talför vilket gjorde att vår intervjuguide 

samt vi som intervjuare fick sättas på prov. Den initialt tänkta ordningen av frågorna följdes 

inte från punkt till pricka utan vi lät Cederskär tala fritt om de ämnen vi kom in på. Vår roll 

blev att ställa följdfrågor för att få fram hur de jobbar samt för att täcka alla områden i 

intervjuguiden. 

Vi anser själva att intervjun flöt på bra och att vi fick mycket användbart material. Den 

ursprungliga fördelningen mellan oss som intervjuare frångicks något under intervjun då vi 

insåg att följdfrågor var av större vikt än vi först trott. När vi i efterhand lyssnat på det 

inspelade materialet insåg vi att detta var ett bra beslut då våra följdfrågor bidrog till en bättre 

täckning av områdena. Trots att alla var mer aktiva under intervjun pratades det inte i mun på 

varandra och vi anser inte att intervjun blev rörig.  

Vi hade i förväg informerat Cederskär att intervjun uppskattades ta ungefär en timme. Dock 

visade det sig att det hade gått en och en halv timme när hela intervjun var genomförd. Vi bad 

om ursäkt till Cederskär för att vi hade dragit över med tiden och hon informerade om att det 

inte var något problem. Vi upplevde heller aldrig respondenten som stressad under intervjun 

men om så varit hade intervjun fått avbrytas efter den bestämda tiden och vi hade därmed inte 

fått med oss lika mycket material. Vi inser i efterhand att vi borde stämt av med respondenten 

innan intervjun om extra tid fanns, då längden på intervjun kan vara svår att uppskatta 

eftersom den beror mycket på respondentens svarsmängd. 

Efter intervjun gick vi direkt igenom allas anteckningar och uppfattningar av intervjun. Det 

inspelade materialet fördes över till två datorer för att försäkra att datan inte gick förlorad. 
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Dagen efter transkriberades hela materialet och skickades ut till Cederskär för godkännande. 

Hon kontaktade oss snart därefter och informerade att hon inte hade några invändningar på 

materialet. 

Dagen efter intervjun med Cederskär genomfördes intervjun med Lundeklint på hennes 

arbetsplats. Även denna intervju inleddes med småprat och själva intervjun genomfördes i ett 

litet grupprum som fanns tillgängligt på arbetsplatsen. Vi informerade Lundeklint om att 

Cederskärs intervju tog något längre tid än planerat och att så möjligtvis kunde bli fallet i 

hennes intervju med. Hon svarade att hon inte hade någon tid att passa efteråt. Vi stämde av 

med Lundeklint innan vi påbörjade intervjun om det var korrekt att hon inte ville bli inspelad. 

Hon svarade att hon trodde det skulle hämma hennes svar, och vi informerade henne då om 

att vi istället skulle ta anteckningar. Vi stannade upp ett flertal gånger under intervjun för att 

stämma av att vi fått med allt som nyligen sagts och om vi uppfattat henne rätt, vilket 

Christensen et al. (2010, s.176) tar upp som fördelaktigt att göra under en intervju. Lundeklint 

kände att hennes kunskap om kommunikation var den hon främst kunde bidra med och att 

hennes inblick i arbetet med ledarskap och medarbetare kunde vara något bristfällig. Vi valde 

därmed att fokusera på kommunikationsdelarna i intervjun och pratade endast kort om de 

andra delarna. Intervjun tog som vi trodde något längre tid än en timme, vilket som tidigare 

nämnt inte var något problem för Lundeklint. Direkt efter att vi lämnat intervjun gick vi 

tillsammans igenom anteckningarna och sammanfattade vad som framkommit i intervjun. 

Material skickades sedan till Lundklint som återkom med några förtydliganden och ytterligare 

förklaringar vilka fördes in i materialet.  

3.4.2 Sekundärdata 

Som en del av empirin valde vi även att samla in sekundärdata i form av organisatoriska 

dokument, vilket enligt Christensen et al. (2010, s.91) kan användas för att utveckla 

förståelsen för det som undersöks samt öka tillförlitligheten i resultaten. Vi anser att 

sekundärdata kompletterar det insamlade intervjumaterialet och var användbart i vår studie. 

Sekundärdata utgörs av ett organisatoriskt dokument, “Övergripande strategier och budget”11, 

vilket är ett offentligt dokument som går att finna på deras hemsida. Även interna dokument 

                                                
11http://www.orebro.se/download/18.245d51b813c84113b6e80002966/%C3%96vergripande+strategier+och+bu
dget+2013+med+plan+f%C3%B6r+2014-2015.pdf, 131125 
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från Örebro kommun har använts som berör deras arbetssätt med medarbetare och ledare, 

vilka vi fick tillgång till via respondenterna. 

3.5 Kodning och analys  

Den inspelade intervjun transkriberades i sin helhet. Transkriberingen bidrar till att 

tolkandegraden av materialet minskar, att vi kan gå tillbaka i materialet flera gånger samt 

möjliggör för en noggrann analys av vad respondenten sagt. Transkriberingen bidrar även till 

att behålla intervjupersonens ordval och uttryckssätt. (Bryman och Bell, 2005, s.374, s.376) 

Transkriberingen skickades även till respondenten för godkännande. I intervjun som ej 

spelades in sammanställde vi våra anteckningar och skickade sedan sammanställningen till 

respondenten för möjlighet till återkoppling av materialet. Respondenten svarade med 

förtydliganden och ytterligare förklaringar kring sina svar, vilka vi förde in i materialet.  

Den analysmetod vi valt att använda oss av går ut på att i empirin söka samband, 

återkommande ord och urskilja teman som kan beskriva hur Örebro kommun arbetar med 

employer branding. Detta kan vara ett passande analyssätt utifrån vårt val av kvalitativ metod 

som kan bidra till att utifrån framväxande begrepp visa hur något är genom att utveckla nya 

begrepp. (Yin, 2013) 

Materialet från intervjuerna användes för att urskilja teman och begrepp som respondenterna 

talar om gällande arbetet med employer branding. Bryman & Bell (2005, s. 458, s. 459) lyfter 

fram detta som ett sätt att arbeta med det insamlade materialet från en kvalitativ intervju. De 

skriver vidare att, utifrån de begrepp och kategorier som utvecklas, skissa upp olika 

kopplingar och generera några generella teoretiska idéer samt koppla dem till existerande 

litteratur. De teman, begrepp och kopplingar som vi uppmärksammade i detta skede ansåg vi 

vara av relevans för vår studie och skulle komma att användas i analysen för att beskriva hur 

arbetet med employer branding ser ut.   

Studien ämnar beskriva arbetet med employer branding på en något mer övergripande nivå än 

just studieobjektets specifika nivå. Vi ser det som att vi söker en beskrivningsnivå som 

befinner sig mellan en abstrakt nivå och en organisationsspecifik nivå. I studien ses tidigare 

litteratur som en övergripande abstrakt nivå, då den är normativ och trycker på vad 

organisationers arbete med employer branding bör innehålla. Undersökningsobjektet Örebro 

kommun bidrar sedan med en organisationsspecifik beskrivning av ämnet genom det 

insamlade materialet. Mellannivån uppnås genom att lyfta den organisationsspecifika 
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beskrivningen till en något mer allmän nivå, utan att bli allt för teoretiska i vår beskrivning. I 

mellannivån beskrivs arbetssättet med employer branding genom egenutformade modeller 

och med hjälp av begrepp som urskiljts i det empiriska materialet.  

Det slutliga arbetet för att komma fram till mellannivån sker i två delar, vilka följer efter 

metodavsnittet och utgörs av presentation av empirin samt analys. I empiriavsnittet 

presenteras det insamlade materialet utifrån de olika områdena medarbetare, ledarskap samt 

kommunikation. Därefter följer analysen vilken inleds med ett avsnitt vi valt att kalla 

koppling till teori och tolkning av empiri. I avsnittet tydliggörs kopplingen mellan tidigare 

litteraturen och de olika områdena samt vår tolkning av empirin. Det är våra tolkningar som 

ligger till grund för beskrivningen av arbetssättet med employer branding, som presenteras i 

analysens sista del, vilken vi valt att kalla beskrivning av arbetet med employer branding. 

3.6 Trovärdighet & Äkthet 

Inom kvalitativa undersökningar kan det vara av relevans att bedöma studien utifrån 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Detta har vi därmed valt att göra i 

denna studie. Nedan presenteras hur vi har hanterat de olika delarna inom trovärdighet och 

äkthet i denna studie.  

3.6.1 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2005, s. 307) lyfter fram att det är viktigt att efter intervjun visa materialet 

som sammanställts för respondenterna samt ge dem möjlighet att bekräfta att allt uppfattats 

korrekt. Detta gjordes i vår undersökning genom att vi skickade det transkriberade materialet 

från den inspelade intervjun samt anteckningarna från den andra intervjun via mejl till 

respondenterna och gav dem möjlighet att kommentera om de ville tillägga eller ta bort något 

samt godkänna materialet. Detta ansåg vi var av extra betydelse för intervjun med Lundeklint 

eftersom endast anteckningar togs vid hennes intervju och i och med ökade tolkningsgraden 

samt risken för att missa någon viktig del i svaret. Vi fick som förväntat en del kommentarer 

och tillägg från Lundeklint på sammanställningen, vilka vi korrigerade.  

För vår typ av studie bör man redogöra för i vilken kontext undersökningen genomförts. Detta 

för att kunna bedöma hur pass överförbara resultatet är till en annan miljö. (Bryman och Bell, 

2005, s.307) I studien beskrivs därmed tydligt tillvägagångssättet genom att bland annat 
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redogöra för vilka respondenterna är och varför de har valts ut, vilka förberedelser som 

skedde innan intervjun samt hur genomförandet av intervjun såg ut.  

Bryman & Bell (2005, s. 307) belyser att man tydligt bör redogöra för alla val och 

tillvägagångssätt under forskningsprocessen för att öka studiens pålitlighet. Detta anser vi 

specifikt har framgått i problemformuleringen samt detta metodavsnitt som tydliggör och 

motiverar våra val genom hela forskningsprocessen, som till exempel utformning av 

intervjuguide samt val av respondenter. Vi har även sparat det inspelade materialet, 

transkriberingen samt anteckningarna vilket ytterligare styrker pålitligheten i studien. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om svårigheten forskare ställs inför då de aldrig 

helt och fullt kan vara objektiva. Viktigt är då att det framgår att undersökningen har 

genomförts på sådan vis att allt har gjorts för att minska påverkan från forskarens personliga 

värderingar och kunskap, för att på så sätt kunna styrka trovärdigheten i resultaten (Bryman 

och Bell, 2005, s. 307). Studien syftar till att beskriva ett arbetssätt på en mer allmän nivå än 

den som framgår i det insamlade empiriska materialet. För att detta ska vara möjligt har vi 

som författare lyft det insamlade materialet till en högre nivå och därmed har det krävts 

tolkning av materialet. Det kan finnas risk för att tolkningen blir något subjektiv då den kan 

påverkas av personliga värderingar och tidigare kunskap. Detta har uppmärksammats i studien 

och hanterats för att minska subjektiviteten bland annat genom att tolkningen presenteras i 

arbetet tillsammans med den del av empiri ur vilken tolkningen ursprunger. Tolkningen har 

även skett med tidigare litteratur som bakgrund samt utifrån vad som framkommit under 

intervjuerna. Sammantaget ger detta en förståelse för vad tolkningen grundar sig på.  

3.6.2 Äkthet 

Äkthet handlar bland annat om att ge undersökningen en rättvis bild av olika åsikter och 

uppfattningar av den kontext som studeras (Bryman och Bell, 2005, s. 309). Då vi enbart 

intervjuade två personer med övergripande ansvar för employer branding inom Örebro 

kommun kan studiens äkthet i detta avseende ifrågasättas. Studien representerar därmed dessa 

två personers uppfattningar om arbetet och de skulle kunna tänkas att respondenterna är 

representativa för respektive avdelning, dock ej för andra avdelningar inom organisationen.     
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3.7 Metodreflektion 

Vi är medvetna om att valet av respondenter är något som påverkar studien. I denna studie 

insamlades information från två respondenter från olika övergripande avdelningar i 

organisationen och därmed blir det deras uppfattningar om arbetet med employer branding 

som studien baseras på. Vi anser att respondenterna är representativa och passande för 

studien, men inser samtidigt att det kan finnas andra uppfattningar inom organisationen. Detta 

gör att studien kan tänkas begränsats i sin beskrivning av organisationens employer branding. 

Innan genomförandet av intervjun hade vi mejlkontakt med respondenterna. Där fick de bland 

annat ta del av de frågor och områden vi skulle beröra under intervjun. Detta möjliggjorde för 

dem att förbereda sig och därmed kunna ge oss mer genomtänkta svar. Detta kan även tänkas 

ha en negativ effekt ur den aspekten att respondenten blir allt för låst i de svar den förberett 

och därmed minskar neutraliteten och spontaniteten i deras svar samt deras benägenhet att tala 

fritt kring ämnet. Dock var detta inget vi uppfattade under intervjun. 

I mejlkonversationen framkom även att en av respondenterna ej ville bli inspelad vilket 

medförde att vi endast hade möjlighet att anteckna svaren. Bryman & Bell (2005, s. 375), 

skriver att om någon inte vill bli inspelad bör intervjun ändå genomföras, då den ändå kan 

bidra med värdefull information. Istället för inspelning används då endast anteckningar, vilka 

så snart som möjligt efter intervjun ska sammanfattas och sedan skickas till respondenten för 

godkännande. Avsaknaden av inspelat material kan tänkas leda till att viss data går förlorad 

och även att respondentens svar i större utsträckning kommer att tolkas av oss som 

intervjuare. Avsaknaden av inspelningsapparat kan dock även tänkas ha en positiv effekt, då 

respondenten känner sig mer avslappnad och därmed ge mer fylliga svar (Bryman & Bell, 

2005, s. 375).  

Vi valde tidigt i intervjun att prata om begreppet employer branding med respondenten. Detta 

då begreppet är av central betydelse för studien och även en central del i intervjun. Genom att 

inledningsvis tala om begreppet får vi anses ha lett in respondenten på employer brandig-

vägen. Detta var ett medvetet val från vår sida då resterande områden i intervjun behandlade 

begrepp som kan ses utifrån olika synvinklar och vi önskade att respondenten då tänkte på 

dem utifrån employer branding. Vi frågade även tidigt hur respondenten uppfattar begreppet 

employer branding för att försäkrar oss om att vi och respondenten “talar samma språk”.  
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I och med studiens syfte var det viktigt att respondenternas svar inte handlade om hur de 

önskade att arbetet såg ut eller hur det var tänkt att se ut, utan att vi fick konkreta svar på hur 

arbetet går till och vilka insatser som görs i dagsläget. Vi anser att vi som intervjuare var 

medvetna om detta och försökte styra intervjun i den riktningen. I efterhand uppfattade vi 

dock att några frågor som ställdes syftade till att få respondenten att tydliggöra deras 

förståelse kring begreppet snarare än beskriva hur arbetet går till. I transkriberingen 

uppmärksammade vi dock att en del av frågorna givit beskrivningar på arbetssättet tack vare 

följdfrågor. 

Den modell av Backhaus & Tikoo (2004) som har en central roll i studien beskriver employer 

branding som en trestegsprocess. Dock har denna studie inte använt modellen utifrån 

processynsättet men den anses ändå vara av relevans för studien då den har använts för att 

belysa områden som anses vara viktiga inom employer branding. 

Den tidigare litteratur som studien tagit utgångspunkt i har haft studieobjekt från privat sektor 

och denna studie genomförs i offentlig sektor. I problematiseringen förs en diskussion som 

motiverar en utgångspunkt i denna typ av litteratur. Vi är medvetna om att valet av litteratur 

påverkar hela studien och att vi bygger vår studie till stor del på litteratur vars kontext skiljer 

sig från vårt val. Dock anser vi att vi motiverat detta val i problematiseringen samt att de 

områden som valts (medarbetare, ledarskap och kommunikation) anses vara sektoroberoende. 

Därmed påverkas studien av att vi utgår från att dessa områden är viktiga inom employer 

branding arbetet även för offentlig sektor 

Alla artiklar som är använda i studien är vetenskapligt granskade och har hittats genom att 

söka på Universitetets sökfunktion Summon. Artiklarna är skrivna under 2000-talet, vilket 

visar på ämnets aktualitet och styrker således dess lämplighet för användande i studien, sett ur 

ett tidsmässigt perspektiv. Vi har använt oss av en något äldre källa vilken är Ambler & 

Barrow’s artikel från 1996, men artikeln anses ändå väldigt användbar då många 

efterkommande studier har använt och citerat artikeln samt att deras definition av employer 

brand ofta används. Gemensamt för alla källor vi använt, både vetenskapliga artiklar och 

böcker, är att de uttrycker liknande åsikter och slutsatser och är inte motstridiga. Flertalet av 

källorna är välciterade och återfinns i andra studier gällande employer branding vilket styrker 

dem som trovärdiga. I problematiseringen används några artiklar från dagstidningar, vilka ej 

är vetenskapligt granskade, men dessa har endast använts för att visa på ett intresse samt 

belysa aktualitet i ämnet och inte som teoretisk utgångspunkt.  
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I artikeln av Love & Singh (2011) används termen “workplace brand” istället för employer 

brand som övriga artiklar och böcker som använts i denna studie skriver om. Trots att artikeln 

använder ett annat begrepp än employer branding anser vi den användbar då artikeln 

definierar begreppen på liknande sätt. Love & Singh (2011) refererar även bland annat till 

Backhaus & Tikoo (2004) som i sin artikel pratar employer branding. Vi anser utifrån 

ovanstående därmed att denna artikel är användbar för studien.  
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4. Empiri  

I följande empiriavsnitt presenteras en sammanställning av det insamlade materialet från de 

båda intervjuerna. Avsnittet inleds med en kort presentation av respondenterna och därefter 

är empirin indelad i avsnitten employer branding, medarbetare, ledarskap samt intern- och 

extern kommunikation. 

4.1 Presentation av respondenter 

Respondent ett var Maria Cederskär som jobbar på personalavdelningen på 

kommunledningskontoret i Örebro kommun som personalstrateg. Cederskär började på 

personalavdelningen år 2005 och innan dess arbetade hon med personalfrågor inom andra 

organisationer. Hennes nuvarande arbetsuppgifter består bland annat av huvudansvar inom 

organisationen för arbetsgivarvarumärket. Hon arbetar även som enhetschef och processledare 

för kompetensförsörjning samt leder det organisatoriska arbetet kring rekrytering och mässor.  

Respondent två var Helena Lundeklint som även hon jobbar på kommunledningskontoret men 

som informationsstrateg på kommunikationsavdelningen. Lundeklint har arbetat inom 

kommunen sedan slutet av 90-talet inom olika yrken och med olika arbetsuppgifter. År 2007 

började hon på kommunikationsavdelningen som kommunikationsprojektledare och 2008 

påbörjade hon sin nuvarande tjänst som kommunikationsstrateg. Hennes arbetsuppgifter 

består av att hjälpa de olika verksamheterna inom Örebro kommun med all typ av 

kommunikation, och en stor del av detta innebär att agera stöd till personalavdelningen i 

arbetet med arbetsgivarvarumärket. 2012 fick Lundeklint och Cederskär i uppgift att definiera 

arbetsgivarvarumärket för Örebro kommun, vilket de fortfarande arbetar med.  

4.2 Presentation av empiri 

4.2.1 Employer branding 

“Det är att vara tydliga för både nuvarande och kommande medarbetare vilka vi är, vad vi 

gör, vad vi står för, vilket erbjudande vi har.“ 

På frågan om vad syftet med employer branding i Örebro kommun är svarar Cederskär 

ovanstående. Hennes uppfattning om vad employer branding handlar om är bland annat hur 

man vill uppfattas och hur det man gör uppfattas av både nuvarande och kommande 

medarbetare. Lundeklint ser arbetet med arbetsgivarvarumärket som ett sätt att positionera sig 

gentemot sina konkurrenter, genom att exempelvis visa vad det är de gör och ta utgångspunkt 
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i vad folk vill veta om dem. Cederskär lyfter fram att ett av de syften som finns med 

arbetsgivarvarumärket är att vara attraktiv för både kommande och nuvarande medarbetare. 

Detta för att kunna rekrytera och behålla de medarbetarna som de faktiskt vill rekrytera och 

behålla. Även Lundeklint ser rekrytering och att behålla medarbetare som de främsta 

anledningarna till att arbeta med arbetsgivarvarumärket. Hon påpekar även att 

arbetsgivarvarumärket är en del av varumärket Örebro kommun. Man kan inte särskilja 

arbetsgivarvarumärket från till exempel varumärket för organisationen, utan allting hänger 

ihop och måste hänga ihop. Hon anser även att arbetsgivarvarumärket byggs upp mycket av 

de människor inom organisationen som möter människor utanför organisationen. Hon menar 

alltså att arbetet sker inifrån och ut, och hon säger att nöjda medarbetare bidrar till ett bra 

arbetsgivarvarumärke. 

“Vi pratar ju med svenska termer i kommunen /.../ så att för oss så är det ju varumärket som 

arbetsgivare ” 

Cederskär förklarar tidigt i intervjun att de på kommunen inte använder begreppet employer 

branding utan att de pratar i svenska termer och använder begreppet arbetsgivarvarumärke. 

Lundeklint säger att hon direkt tänker arbetsgivarvarumärke när vi frågar om employer 

branding. Cederskär säger att hon tror det är olika hur mycket man lägger in i begreppet 

arbetsgivarvarumärke, beroende på hur mycket man har tänkt och problematiserat kring det. 

Hon uppfattar dock att om man sätter in begreppet i ett sammanhang, i de aktiviteter och 

åtgärder som görs, det ansvar man tar och det man gör i vardagen, så tycker man lika om det 

inom organisationen. 

“Alla våra processer syftar ju egentligen till att stärka arbetsgivarvarumärket, det blir ju en 

följd av allt vi gör” 

Cederskär säger att de jobbar aktivt med många åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket, 

men att de inte alltid uppmärksammar det som att det är en del av det arbetet. Lundeklint 

lyfter fram detta genom att säga att det alltid har funnits insatser inom kommunen som stärker 

arbetsgivarvarumärket, men att det inte alltid har varit ett uttalat arbetssätt. 

“Där har vi en utmaning att få ihop helheten, visa att vi är ju faktiskt EN arbetsgivare” 

Cederskär säger alla avdelningar har ett eget arbete i att lyfta fram vad som är attraktivt just 

för deras verksamhet och vad de har att erbjuda och därmed sker arbetet med 

arbetsgivarvarumärket på flera nivåer inom organisationen. På personalavdelningen leder hon 

ett övergripande arbete med arbetsgivarvarumärket inom organisationen. Lundeklint berättar 
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att det på avdelningsnivå skiljer sig vilka insatser som är viktiga inom arbetet med 

arbetsgivarvarumärket och att varje enskild enhet har ett ansvar för att se över sin egen del av 

arbetsgivarvarumärket. Hon säger att utmaningen ligger i att hålla ihop hela organisationen.  

“När ska vi få ett arbetsgivarvarumärke som vi kan marknadsföra?” 

Cederskär säger att många inom organisationen efterfrågar ett arbetsgivarvarumärke som de 

kan jobba med, men hon menar att arbetet kan vara mer komplext än så. Hon uttrycker det 

som att arbetsgivarvarumärket kanske är mer än bara en stämpel, att det kanske snarare är ett 

komplext paket. Cederskär säger att hon och Lundeklint för ett år sedan fick i uppgift att 

definiera arbetsgivarvarumärket i Örebro kommun. Detta arbete har ännu inte slutförts och 

Lundeklint påpekar att det är mycket kvar att utveckla. Hon uttrycker det som att 

arbetsgivarvarumärket är svårdefinierat och komplext. Cederskär ser det som att de nu står 

inför en process att försöka få en organisatorisk samsyn kring arbetsgivarvarumärket. Hon 

lyfter även fram att inga punktinsatser för att kommunicera arbetsgivarvarumärket har gjorts, 

men att det kanske kommer att ske när definitionen är färdigutvecklad.  

“Det är meningsfulla jobb, man gör skillnad för otroligt många människor varje dag, i alla 

våra befattningar” 

På frågan om vilka de främsta skälen till att man ska välja att jobba på Örebro kommun har 

Cederskär en uppsjö av argument. Hon lyfter fram att det är meningsfulla jobb och att man 

som medarbetare i sitt arbete gör skillnad för många människor. De har även en gigantisk 

intern arbetsmarknad med över 300 olika yrken och det finns möjligheter att bli nästan precis 

vad man vill och göra vad man vill inom samma organisation. Sen har de också förhållandevis 

bra anställningsvillkor med bra semestrar, ersättningar, försäkringar och 

föräldrapenningtillägg. Hon tillägger att hela anställningsvillkorsbiten är konkurrenskraftig 

även om man inte tror att det är så i kommunal sektor. Hon lyfter även fram att de vill att 

medarbetarna ska ha balans i livet inom kommunen och att detta är något man jobbar aktivt 

för.  

4.2.2  Medarbetare 

“...kompetensstyrningsmodellen som vi kallar det för, som är en modell just för att styra med 

kompetens…” 

När vi pratar om dialog mellan chef och medarbetare kommer Cederskär in på ett av deras 

styrmedel, nämligen kompetensstyrningsmodellen. Hon berättar att de varje år går igenom 
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varje enskild medarbetares kompetensutveckling och det sker med hjälp av 

kompetensstyrningsmodellen. Modellen innehåller fyra olika kompetensområden som gäller 

för alla medarbetare i organisationen. Den ena delen är yrkeskompetens som är olika 

beroende på vilket yrke man har och de övriga tre är kommunikativ förmåga, 

förändringsförmåga och resultatorientering, vilka är samma för alla medarbetare. 

Medarbetarens utveckling måste ligga i linje med dit verksamheten ska så att cheferna hela 

tiden vet att de lägger resurser på utveckling som leder dit. Den individuella 

kompetensutvecklingen är något som Cederskär och hennes avdelning tittar på, men den 

måste sättas i ett sammanhang. Om en medarbetare önskar att gå en utbildning men chefen 

inte samtycker eftersom den går åt ett annat håll jämfört mot det håll som organisationen 

strävar åt, så kommer medarbetaren alltid gå åt chefens håll oavsett om den vill eller ej. Där 

blir det viktigt med helheten, att man har gjort jobbet ordentligt i 

kompetensförsörjningsplanen innan man tittar på nuläget och på målbilden, för att kunna sätta 

bådas kompetensbehov i rätt sammanhang. Det är viktigt att ”skruva kompetensen” hela tiden 

och veta i vilken riktning de ska arbeta mot. Cederskär förklarar att 

kompetensstyrningsmodellen bland annat innehåller styrda samtal kring prestation och 

resultat utifrån medarbetarens- och organisationens mål. Dessa samtal utgörs av 

utvecklingssamtal och lönesamtal.  

Cederskär berättar att utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare sker en gång per år 

och i dessa görs en bedömning av medarbetarens kompetens utifrån fastlagda kriterier. Det 

ska vara tydligt vilka krav de ställer på sina medarbetare och det lyfts även fram vilka 

förutsättningar medarbetarens har för att kunna göra ett bra jobb eller uppnå ett bra resultat. I 

kompetensstyrningsmodellen framgår att utvecklingssamtalen även ska återberätta 

verksamhetens mål och krav för föregående år, samt tydliggöra dessa för nästkommande år.  

Cederskär berättar att lönesamtalen är en uppföljning på utvecklingssamtalen och att även de 

sker en gång per år. Tanken med lönesamtalen är att man blir bedömd på sin prestation ett år 

bakåt i tiden. Har jag levererat det jag förväntas göra? Med vilken kvalitet har jag gjort det? 

Det är i lönesamtalet som pengarna egentligen kopplas till de prestationer och resultat som 

uppnåtts året innan utifrån bedömningen som gjorts. För att säkerställa att bedömningen blir 

rättvis berättar Cederskär att de har chefavstämningsmöten. I dessa möten tvingas cheferna att 

motivera sina bedömningar av medarbetarnas olika prestationer eller egenskaper. Chefernas 

bedömningar kalibreras så att det är säkert att till exempel “förbättring krävs” betyder samma 
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sak hos alla chefer. Det som stäms av i chefsamtalsgrupperna är helt enkelt att “min 

bedömning som chef stämmer” säger Cederskär.  

“Sen har vi också infört för några år sen vad vi kallar för karriärsamtal. Och det är en 

möjlighet att gå till en karriärcoach…” 

Cederskär berättar att det finns många olika möjligheter att utvidga sitt kunskaps- och 

ansvarsområde. Detta genom att ta mer ansvar bit för bit inom sin befattning för att bli mer 

mogen och redo att byta jobb. Detta berättar Cederskär att de försöker tillgodose genom 

chefernas arbete.  

Vidare berättar Cederskär att Örebro kommun för några år sen har infört vad de kallar för 

karriärsamtal. De har givit sina anställda en möjlighet att gå till en karriärcoach. Detta är ett 

verktyg cheferna kan använda sig av om en medarbetare kanske inte uppfyller de krav som 

efterfrågas i kompetensstyrningsmodellen men även då en medarbetare vill gå vidare och 

utvecklas. I båda fall kan de få träffa en sådan coach för att utvecklas och bli trygg i sitt 

arbete.  

I första exemplet om en medarbetare exempelvis bedöms av sin chef att inte uppnå sina mål 

kan detta vara på grund av personliga skäl som att medarbetaren kanske inte är 

förändringsbenägen. Då kan det vara svårt att komma åt och åtgärda problemet genom att till 

exempel gå på en kurs. Då är karriärsamtalen ett bra verktyg att ha och gå vidare ifrån. 

Coachen kan då jobba med de personliga sidorna hos medarbetaren. Om en medarbetare 

kanske funderar på att Örebro kommun inte är rätt arbetsgivare kan medarbetaren få hjälp att 

coachas ut ur organisationen på ett bra sätt. Cederskär förklarar att om de inte kan matcha 

behovet och önskningarna för en medarbetare internt vill de försöka få till ett så bra avslut 

som möjligt. Chefen ska inte fungera som en personlig coach på det sättet som 

karriärcoacherna gör, då går de ur sin roll. Tanken är att karriärsamtalen kan fungera som ett 

förebyggande samtal innan medarbetaren kanske blir ett rehabärende, misskötselärende eller 

kompetensbristärende.  

“... vår interna arbetsmarknad - den är ju gigantisk...”  

När vi pratar om varför man ska välja Örebro kommun som arbetsgivare tar Cederskär upp 

som fördel de karriärmöjligheter som finns för medarbetarna i en så stor kommun. Hon 

nämner också deras gigantiska interna arbetsmarknad med över 300 yrken. Hon säger att man 

kan jobba ett helt liv inom kommunen och byta jobb vart femte år, utan att jobba igenom alla 
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olika yrken. Dock krävs högskoleutbildning inom vissa yrkesgrupper men hon menar på att 

möjligheterna finns. Även Lundeklint uttrycker att det finns karriärmöjligheter inom 

organisationen och då kanske främst i form av utvecklingsmöjligheter.  

”Inflytande och delaktighet är ju jätteviktiga frågor och står också nedskriva i våra avtal att 

medarbetare ska ha.” 

Cederskär berättar att när det gäller inflytande och delaktighet är arbetsplatsträffar (APT) en 

stor del. Där har medarbetare och chef möjlighet att prata om sin arbetssituation och har 

möjlighet att påverkar vad man gör, hur man gör och under vilka förutsättningar. APT ska 

varje arbetsplats ha ungefär varannan vecka eller en gång i månaden, lite beroende på vilken 

verksamhet det är och vad som är möjligt. Man har en kontinuerlig dialog i de här grupperna 

om exempelvis ekonomi, arbetsmiljö, arbetsbelastning, gemensam semesterplanering, allt det 

som påverkar medarbetarna i sitt arbete, helt enkelt det som rör medarbetarnas situation i 

arbetet. Cheferna har även där möjlighet till att informera och ha en dialog med medarbetarna, 

men det viktiga är att det inte är ett informationsmöte utan att det sker en dialog och är ett 

inflytandemöte så att man får en chans att diskutera kring vad man tycker och tänker. Det är 

viktigt att cheferna tar upp saker på dessa träffar i god tid innan beslut är fattade så att 

medarbetare har någon chans att påverka. APT är därmed en chans man har, om man tar den, 

att påverka sin situation och sina arbetsuppgifter. 

Cederskär förklarar dock att det inte alltid finns en möjlighet att göra något åt det 

medarbetarna uttrycker på APT men det viktiga är att de ska ha en möjlighet att uttrycka sina 

behov och kunna ta upp vad de tycker. Sedan är det inte alltid att deras önskemål kan 

tillgodoses då det kanske inte är det bästa för gruppen eller för arbetsgivare, men möjligheten 

att kunna uttrycka sig och möjligheten att kunna vara med och påverka är viktig. Hon berättar 

att arbetsbelastning är en vanlig fråga och att man exempelvis kan behöva se över situationen 

om de får in fler brukare eller får fler barn i skolan. På APT ska allt sådant som rör 

medarbetarnas situation på jobbet och som inte är individuellt bara mellan medarbetare och 

chef tas upp. 

“Man ska ha balans i livet inom kommunen” 

Cederskär berättar att de jobbar mycket med arbetsmiljö och tror att det är en 

konkurrensfaktor att de vill att sina anställda ska ha balans i livet. Hon förklarar det bland 

annat som att man kommer in och jobbar de timmarna man ska och då jobbar man bra, men 

att de inte förväntar sig 60-70 timmar som på till exempel en juristbyrå. Hon framhåller även 
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att de har ett schysst förhållningssätt till medarbetarnas livssituation inom kommunen. 

Cederskär förklarar att i vissa perioder i livet kanske det är lite tuffare, man har föräldrar som 

är sjuka, barn som är sjuka eller att man har det tufft av andra skäl, att man inte alltid kan 

förväntas vara på topp, men att man inte “åker ut för det”. Ett forum för att hantera detta säger 

Cederskär vara utvecklingssamtalen, eftersom en del i kompetensstyrningsmodellen är vilka 

förutsättningar medarbetaren har för att göra ett bra jobb, och då faller dennes livssituation in 

i den kategorin. Vidare säger hon även att arbetsplatsträffarna hanterar frågor som rör 

medarbetarnas situation i jobbet. Till exempel arbetsbelastning då man behöver se över 

situationen och bestämma hur man hanterar till exempel att många är sjuka eller har semester, 

eller att det är fler barn i skolan och det krävs mer resurser där.  

4.2.3 Ledarskap 

“Sveriges viktigaste chefsjobb”  

I ÖSB´n står att det under 2013 ska slutföras ett arbete kring att definiera vilket ledarskap som 

ska värdesättas i kommunen. Cederskär säger vid intervjutillfället att detta är klart sedan 

länge. De har definierat detta som “Sveriges viktigaste chefsjobb”, som är Örebro kommuns 

ledarplattform. Ledarplattformen säger att ledarna ska vara säkra chefer, initiativrika 

utvecklare och klara ledare. Mer specifikt säger Cederskär att det innebär att detta är ett 

ledarskap som är kommunikativt, ett ledarskap som ser, bekräftar, tydligt styr och på alla sätt 

och vis främjar en god arbetsmiljö, ett gott resultat och ett gott rykte. För att säkerställa att 

cheferna inom organisationen har de önskvärda egenskaperna rekryteras nya och kontinuerligt 

bedöms de befintliga cheferna utifrån plattformen. Cederskär menar att detta gör att 

kompetensen hos cheferna i organisationen styrs i önskvärd riktning. Örebro kommun 

erbjuder också kompetensutveckling som exempelvis olika kurser, mentorer, coacher, 

handledning och utbildningsinsatser för cheferna. Lundeklint säger att hon anser att cheferna 

har en nyckelfunktion i att bygga upp varumärket som arbetsgivare. Cederskär nämner att de 

har gjort en studie som hon beskriver som en 360 graders utvärdering på 100 av 500 chefer i 

Örebro kommun. I denna ingick bland annat medarbetarnas och chefernas chefs syn på 

ledarskapet. Enligt Cederskär visar resultatet att de står sig fantastiskt bra jämfört med chefer 

i andra verksamheter, både privat och offentlig sektor.   

På frågan om de satsar på att försöka tillgodose om en ledare saknar vissa kvalitéer svarar 

Cederskär att de alltid försöker tillgodose de behov som finns. Men allt kan inte göras på en 

gång utan man måste prioritera och det kan finnas olika nyanser. Det finns kanske chefer som 
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behöver stöttas endast lite och då kan det räcka med en mentor i form av en mer erfaren chef i 

organisationen. Det kanske beror på att någon är ny som chef och behöver en typ av stöd som 

inte kostar så mycket. Det kan också vara så att en chef faktiskt brister i sitt ledarskap och då 

behövs helt andra insatser. Då kan exempelvis coacher, handledning, och utbildningsinsatser 

bli aktuellt, som alla bygger på olika nivåer av ledarskapet.  

“Man måste lita på cheferna” 

Vid frågan om hur Cederskärs mer övergripande ansvar fungerar svarar hon att hon påverkar 

framförallt genom att ta fram modeller och även att ge stöd för att cheferna ska kunna säkra 

sin kompetensförsörjning. Detta stöd innefattar bland annat bra material och samtalsstöd som 

används mellan chef och medarbetare. Modellerna och stödet tar Cederskär och hennes 

avdelning fram, i samarbete med olika utvalda i en referensgrupp på varje avdelning. Hon 

uttrycker sedan att de måste lita på cheferna i deras arbete. Cederskär säger att 

utgångspunkten alltid är att det är varje chefs ansvar att själv genomföra arbetet, sen hjälper 

de till med stöd och förutsättningar för att underlätta det jobbet. Hon säger att det förekommer 

så mycket stöd att det nästan blir för mycket och skrattar.  

Vid frågan på hur de hjälper cheferna i sitt dagliga arbete svarar Cederskär att allt de gör 

syftar till att stötta cheferna i deras arbete. Som exempel ger hon att cheferna kan få hjälp med 

lönesättning och lönebildning, detta för att kunna styra på ytterligare en nivå och få ytterligare 

en dimension i lönesättningsarbetet. Arbetsmiljö och rehabilitering är också områden där de 

jobbar strategiskt med utvecklingsarbete i dessa frågor, för att kunna styra och stötta cheferna 

i det. Cederskär säger att hon och hennes avdelning även går in med mer konkret handfast 

stöd som vid varje enskild rekrytering och hjälp i det dagliga, vanligt förekommande arbetet 

som till exempel rehabilitering. Hon avslutar med att säga att de bidrar med massor med hjälp 

med det dagliga arbetet. 

“... chefen är ju förlängningen ned till medarbetarna…” 

Cederskär pratar om att personalavdelningen i huvudsak arbetar mot cheferna, de är deras 

kunder, men mycket av den informationen de ger till cheferna går i förlängningen även till 

medarbetarna, då cheferna är deras närmsta arbetsledare. När vi talar om kommunikation 

säger Cederskär även här att de ger cheferna stöd. Exempelvis i hur en bra chef 

kommunicerar. Sedan finns det flera verktyg på intranätet, där några exempel är hur man 

leder effektiva möten, hur man är en bra kommunikativ chef och hur man för svåra samtal. 

Cederskärs avdelning fungerar som ett stöd till cheferna att vara bra chefer. Det finns också 
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en typ av “kundtjänst”, personal direkt, som chefer kan ringa till för att få stöd i alla frågor, 

men där även medarbetare kan ringa. Hon säger att de på personalavdelningen inte har så 

mycket kontakt med medarbetarna för de ska inte vara ett sidospår till cheferna utan cheferna 

är de som ska vara i kontakt med sina medarbetare. Tanken är inte att hennes avdelning ska gå 

in och ta ett chefsansvar. 

4.2.4 Extern kommunikation 

“Det är en av de största utmaningarna vi har att kommunicera kring det, att definiera, 

tydliggöra och stärka just kommunikationen.”  

Cederskär säger ovanstående när vi pratar om att Örebro kommun har en vilja om att etablera 

en bild av dem som arbetsgivare. Hon tycker att de kan bli tydligare med sin kommunikation 

gällande arbetsgivarvarumärket genom att spetsa till det och lyfta fram det unika. Hon 

uppmärksammar att det idag kan se något “spretigt” ut inom organisationen gällande den 

externa kommunikationen, att tydligheten i arbetsgivarvarumärket saknas. En av de största 

utmaningarna hon ser är att definiera, tydliggöra och stärka just kommunikationen kring 

arbetsgivarvarumärket. Hon menar att kommunikationen ska svara på “vilka vi är, vad vi är, 

vad vi gör, vad vi står för, vad man får”. Lundeklint säger att den externa kommunikationen 

måste svara på frågan “What’s in it for me?”.  

“Vi finns på Linkedin, Facebook och Twitter...” 

En av de mer spännande utmaningarna inom kommunikationen anser Cederskär vara de 

sociala medierna. Örebro kommun finns idag på Linkedin, Facebook och Twitter. Hon säger 

att de just nu håller på med ett utvecklingsarbete inom de sociala medierna, vilket i första 

hand fokuserar på att tydliggöra budskapet på de sociala medierna som de redan finns på, 

snarare än att befinna sig på ännu fler. Det är till största delen Linkedin som de använder i sitt 

arbete med arbetsgivarvarumärket. Detta genom att framförallt nå ut med deras vakanser men 

även för att nå deras nuvarande medarbetare som finns på Linkedin och som de ska jobba för 

att behålla. Vakanser når de även ut med via platsannonser på till exempel deras hemsida, på 

arbetsförmedlingen och i tidningar. 

“Det ska vara enhetligt, alla olika delar.” 

Cederskär pekar även på att den externa kommunikationen av arbetsgivarvarumärket måste 

vara enhetligt med organisationens övriga delar som de marknadsför. Bland annat har 

organisationen tagit fram en kommunal grafisk profil som de använder i framtagandet av 
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material, vilket kan gälla allt från annonser till årsredovisningen. Lundeklint lyfter fram att 

det finns ett problem i att skapa en enhetlighet eftersom det finns många olika områden och 

arbetsplatser inom kommunen och att alla inte känner att de vill uppfattas som en del av 

organisationen. Hon lyfter fram ett exempel där en förskola inte ville ha med kommunens 

vapen i sitt marknadsföringsmaterial för att de ansåg att det var till deras nackdel.  

Gällande mässor säger Lundeklint att de, på till exempel Campusmässan, väljer att lyfta fram 

ett antal yrken med rekryteringsbehov och att representanter från dessa yrken är på plats för 

att svara på frågor. I år (2013) hade de även en tävling på mässan där man kunde vinna en dag 

på jobbet med en av dessa medarbetare. Vid frågan om de på Campusmässan övergripande 

marknadsför Örebro kommun som arbetsgivare svarade hon att detta gjordes genom att 

representanterna även såklart kunde svara på frågor om Örebro kommun som arbetsgivare 

utifrån ett helhets perspektiv. Lundeklint säger även att det är personalavdelningen som har ett 

ansvar att informera om Örebro kommun som arbetsgivare på ett övergripande plan.  

“Varje verksamhet ska /.../ kartlägga hela processen kring kompetensförsörjning” 

Processen som Cederskär pratar berättar hon handlar om allt från att attrahera, initiera, 

introducera, rekrytera, utveckla, behålla till att avveckla. Cederskär säger att varje 

ledningsgrupp jobbar med sin kompetensförsörjning utifrån hur deras verksamhet ser ut och 

genomföra en kartläggning av vilka målgrupper som är intressanta och hur 

konkurrenssituationen ser ut för dem. Som grund för arbetet ligger ÖSB’n och de utgår ifrån 

de resultat de ska nå, vilken kompetens som krävs då, hur de ska utveckla, avveckla och 

rekrytera ny kompetens. Arbetet utförs av cheferna eftersom de har den bästa kunskapen kring 

sin situation. Cederskär och hennes avdelning ger sedan cheferna stöd i detta arbete genom att 

ge dem underlag för att utveckla var de ska synas, till vilka grupper de ska rikta sig och vilket 

budskap som ska förmedlas. Cederskär förklarar att budskapet bestäms utifrån vad de 

specifika avdelningarna vill lyfta fram som attraktivt just för deras befattningar.  

Hon ser ett samband mellan kompetensförsörjningsplanerna och 

arbetsgivarvarumärkesarbetet. I kompetensförsörjningsplanerna ska avdelningarna visa vad de 

vill erbjuda och vad de har som är attraktivt just för deras verksamhet. Cederskär förklarar att 

de kompetensförsörjningsinsatser som måste göras ligger under det strategiska arbetet med 

kompetensförsörjningsplanen. Det handlar om att tänka ut vilka kompetensutvecklingsinsatser 

som måste göras för att kunna konkurrera om medarbetare.  
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“Det kanske inte är nu, kanske om 10 år, kanske är din sambo, din bror eller din mamma.” 

Cederskär menar att den externa kommunikationen vänder sig till alla presumtiva 

medarbetare, oavsett om det är nu eller är aktuellt först långt senare. Hon inser även att 

kommunikationen kan läcka vidare från förstahandsmottagaren, som ovanstående citat visar 

på. Lundeklint menar att den externa kommunikationen handlar om att nå ut till kommande 

medarbetare i syfte att rekrytera dem och att tidigt skapa ett intresse för att jobba på Örebro 

kommun. Cederskär uppmärksammar att även de befintliga medarbetarna påverkas och nås av 

den externa kommunikationen. Hon menar att det är viktigt att den externa kommunikationen 

ska stämma överens med hur det ser ut internt. Hon anser att de delar som de vill lyfta fram 

när det gäller attraktivitet, vad de står för och vad som lockar och attraherar, måste de känna 

att de kan leva upp till. Annars finns det risk för att medarbetarna ser den externa 

kommunikationen och inte känner igen sig eller inte anser att det är stämmer. 

4.2.5 Intern kommunikation 

“Chefen är ju en av de viktigaste kommunikatörerna” 

Cederskär lyfter fram att det är chef-medarbetardialogen som är huvudspåret för 

kommunikationen av arbetsgivarvarumärket till de anställda inom Örebro kommun. Mycket 

av den informationen som förmedlas från övergripande nivå, exempelvis 

personalavdelningen, till cheferna kommer via cheferna även ut till medarbetarna. Från 

personalavdelningen ges hjälpmedel till cheferna som de använder i sitt arbete. I dessa 

förmedlas information om vad organisationen anser vara viktigt, exempelvis i 

kompetensstyrningsmodellen som visar vad de förväntar sig av medarbetarna och 

ledarskapsplattformen som beskriver hur du som ledare ska vara inom organisationen. 

Organisationen uttrycker därmed tydligt vad man som arbetsgivare anser är viktigt och vad 

man som chef eller medarbetare kan uppnå om man tar till sig det.  

Cederskär lyfter sedan fram intranätet som en del av den interna kommunikationen i vilken de 

kommunicerar direkt till de anställda. Lundeklint anser att intranätet är en möjliggörare för 

internkommunikation och säger att den är under framtagande. Allt eftersom intranätet 

utvecklas utökas möjligheterna till att interagera och det kan därmed bli ett ännu bättre 

verktyg för att stärka arbetsgivarvarumärket. Hon menar även att det finns möjlighet för 

medarbetarna att återkoppla på intranätet i kommentarsfält. Genom att internt lyfta fram goda 

prestationer av exempelvis olika avdelningar eller kommunen som helhet anser Cederskär att 

de via intranätet stärker arbetsgivarvarumärket.  
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5. Analys 

I följande analysavsnitt skapas en beskrivning av arbetssättet med employer branding på en 

mer allmän nivå än den som presenterats i empirin. I den första delen av analysen kopplar vi 

de olika områdena medarbetare, ledarskap och kommunikation till tidigare teori samt 

presenterar vår tolkning av empirin. I den andra delen beskrivs arbetssättet med hjälp av 

egna utformade modeller samt användning av de begrepp som utkristalliserats i första delen 

av analysen.    

5.1 Koppling till teori och tolkning av empiri 

Enligt tidigare litteratur har det värdeerbjudande som företaget erbjuder sina nuvarande och 

kommande anställda en central roll inom employer branding. Värdeerbjudandet ska enligt 

litteraturen kommunicera till nuvarande och kommande medarbetare vad som gör 

organisationen unik och attraktiv som arbetsgivare. (Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & 

Mosley, 2005; Sartain & Schumann, 2006; Falonius, 2010, s. 25). I referensramen urskiljdes 

medarbetare och ledarskap som viktiga områden inom skapandet av värdeerbjudandet. Vidare 

lyftes även fram intern- och extern kommunikation av värdeerbjudandet som viktiga områden 

för ett lyckat employer branding. Empirin insamlades med utgångspunkt i områdena 

medarbetare, ledarskap samt intern- och extern kommunikation och analysen som följer har 

även denna indelning.  

5.1.1 Medarbetare 

Tidigare litteratur har uppmärksammat att medarbetare har en central roll i employer 

branding. Employer branding handlar som tidigare nämnt om att attrahera och behålla 

önskvärda medarbetare och mycket av arbetet med employer branding kretsar därmed kring 

medarbetaren. Värdeerbjudandet ska utvecklas så att medarbetaren känner att den vill börja 

och stanna inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Lärande, utveckling och karriärmöjligheter är något som flera tidigare studier tar upp som 

möjligt innehåll i värdeerbjudandet som riktas mot medarbetarna (Sears, 2003; Backhaus & 

Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Berthon, Ewing & Hah, 2005; Falonius, 2010, s.26; 

Sokro, 2012; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). 

Örebro kommun har i och med kompetensutvecklingsmodellen ett utvecklat arbetssätt för sina 

medarbetare. I utvecklingssamtalen och lönesamtalen sätts mål för medarbetaren som ska vara 
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i linje med organisationens och avdelningens mål. I samtalen skapas förutsättningar för 

medarbetaren att uttrycka önskemål om sin egen utveckling, få sina mål anpassade efter sin 

livssituation, få de hjälpmedel den behöver för att nå sina mål samt att det tydliggörs för 

medarbetaren på vilka kriterier den blir bedömd. Örebro kommun är även en stor arbetsgivare 

vilket möjliggör interna karriärvägar i och med deras stora intern arbetsmarknad. Om en 

medarbetare vill gå vidare inom organisationen ska denne få hjälp av sin chef och de har även 

möjlighet att prata med en karriärcoach som hjälper dem vidare inom eller utanför 

organisationen. 

Vi har tolkat det som att organisationen arbetar med personlig utveckling och 

karriärmöjligheter genom att de har ett väl utformat och tydligt arbetssätt som sätter 

medarbetaren i centrum. Arbetet innebär att individuella målsättningar sätts, att medarbetarna 

informeras vad som förväntas av dem, att kompetenskraven definieras samt att medarbetarna 

får de verktyg de behöver för att nå de uppsatta målen. Vi har även uppfattat att de är måna 

om att medarbetarna i högsta möjliga mån får utvecklas i den riktning de vill och har aktiva 

insatser för att de ska få göra det. Kraven och riktlinjerna för målsättningsarbetet kring 

medarbetarna ser likadana ut inom hela organisationen och vi ser det som att detta bidrar till 

att skapa en enhetlig arbetsstyrka och möjliggör ett enhetligt arbete med medarbetarna inom 

hela organisationen.  

Ytterligare innehåll i värdeerbjudandet som medarbetarna kan uppfatta som värdefullt är 

säkerhet kring anställningen (Sears, 2003; Berthon, Ewing & Hah, 2005), god arbetsmiljö 

(Barrow & Mosley, 2005; Berthon, Ewing & Hah, 2005) samt balans mellan arbetsliv och 

privatliv (Sears, 2003).  

Örebro kommun anser sig ha ett förhållningssätt till medarbetarnas livssituation som hjälper 

medarbetaren att få livet att fungera, båda i och utanför arbetet. De uttrycker sig ha en 

förståelse för saker som kan hända utanför jobbet. Detta återspeglas bland annat i deras 

anställningsvillkor. Medarbetarnas inflytande över, och möjlighet att påverka, sin egen 

arbetssituation är något som Örebro kommun anser vara viktigt och i detta arbete har cheferna 

en stor roll genom möjliggörandet. De skapar forum i vilka medarbetarna kan uttrycka sina 

åsikter och försöker därefter tillgodose deras önskemål så långt det går utan att det påverkar 

avdelningen eller organisationen som helhet på ett icke önskvärt sätt.  
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Vi har tolkat det som att Örebro kommun arbetar med medarbetarens välmående och trygghet 

genom att ha ett förhållningssätt till medarbetarna som bidrar till att skapa en god arbetsmiljö 

samt möjliggör för dem att ha balans i livet. Medarbetaren uppfattas som viktig inom 

organisationen och man ser till medarbetarens individuella behov och önskemål. 

Organisationen har förstått att dessa är bidragande orsaker till att medarbetare väljer att börja 

och stanna inom organisationen och att det är något som de arbetar med att förmedla.   

5.1.2 Ledarskap 

Ledarskap har i tidigare litteratur lyfts fram som en viktig del inom employer branding. Ett 

gott ledarskap är viktigt för att förmedla företagets värdeerbjudande (Barrow & Mosley, 

2005), och det är även viktigt att ledarskapet i organisationen är enhetligt. (Love & Singh, 

2011) Ledarna har en viktig roll i att förmedla företagets värderingar till de anställda och även 

här är det av vikt att alla talar samma språk.(Backhaus & Tikoo, 2004; Love & Singh, 2011)  

I empirin framgår att Örebro kommun anser att cheferna har en nyckelfunktion i 

organisationens arbete med att skapa ett arbetsgivarvarumärke. I och med 

ledarskapsplattformen finns det ett tydligt definierat och uttalat arbetssätt för Örebro 

kommuns chefer som visar hur organisationen vill att ledarskapet ska se ut. Plattformen 

används vid utvärdering av alla organisationens chefer. Den används även vid nyrekrytering 

och organisationen anser därmed att de säkerställer att nyanställda chefer besitter det önskade 

ledarskapet.  

Vi har tolkat att inom Örebro kommun skapas ledarskapet mestadels genom användandet av 

ledarskapsplattformen som i egenskap av styrmedel skapar ett önskvärt och enhetligt 

ledarskap inom organisationen. Den belyser även vilka värderingar organisationen har 

gällande ledarskap.  

Det framgår i intervjuerna att cheferna fungerar som länken mellan personalavdelningen och 

medarbetarna. Cheferna har avdelningsansvar för kedjan attrahera, initiera, introducera, 

rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. I detta arbete får cheferna mycket stöd från både 

personal- och kommunikationsavdelningen i form av bland annat färdigt 

kommunikationsmaterial och färdiga modeller för till exempel lönesättning och praktisk hjälp 

i rekrytering.  
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Vi har tolkat detta som att cheferna har ett avdelningsansvar för employer branding kopplat 

just till deras avdelning. Vi uppmärksammar även att de från övergripande nivå får verktyg de 

kan använda i arbetet. Verktygen anser vi även bidrar till att skapa ett enhetligt och önskvärt 

ledarskap, genom att erbjuda cheferna organisatoriskt enhetliga arbetssätt.  

I ovanstående ansvarskedja ligger bland annat “utveckla” vilket framgår i empirin är en stor 

del av chefernas arbete. Det är cheferna som har ansvar för kompetensförsörjningen på sin 

avdelning vilket bland annat innebär att cheferna ska avgöra, utifrån de givna 

avdelningsmålen i ÖSB’n, vilken typ av kompetens som krävs i deras arbetsstyrka. I 

kompetensutvecklingsarbetet använder alla cheferna i organisationen 

kompetensstyrningsmodellen, där man jobbar med varje enskild medarbetares utveckling 

utifrån ett bestämt arbetssätt som bygger mycket på utvecklingssamtalen och lönesamtalen. 

Det är cheferna som använder sig av kompetensstyrningsmodellen och det är tillsammans 

med den enskilde medarbetaren som arbetet sker.  

Vi ser kompetensstyrningsmodellen som ett av de verktyg som cheferna får från övergripande 

nivå. Vår tolkning är att cheferna har en avgörande roll i arbetet med medarbetarna, då arbetet 

med kompetensstyrningsmodellen är centralt i arbetet med medarbetaren. Cheferna har ett 

stort ansvar och en roll som möjliggörare för de delar som berörs i modellen. Vi anser att det 

är via modellen som en stor del av organisationens värdeerbjudande samt värderingar 

kommuniceras.  

Cheferna har avdelningsansvar för sina resultat och i intervjuerna framgår att Örebro kommun 

litar mycket på sina chefer. De förklarar det som att det är varje chefs ansvar att själva 

genomföra arbetet och att personalavdelningens funktion är att stödja dem i detta arbete. Vi 

har tolkat det som att cheferna har mycket frihet att själva välja hur de ska nå målen, inom 

ramarna för de olika styrmedlen. De får, som tidigare nämnt, verktyg de kan använda i arbetet 

från en organisatorisk övergripande nivå. 

Det är cheferna som har den dagliga kontakten med medarbetarna och som genom bland 

annat APT möjliggör för medarbetarna att påverka sin arbetssituation. Vi har tolkat detta som 

att cheferna även här har en viktig roll i medarbetararbetet, då det är dem som ska möjliggöra 

för medarbetarna att ha inflytande över sin egen arbetssituation och även se till att skapa en 

god arbetsmiljö för medarbetarna. Vi tolkat att Örebro kommun överlag har ett stort fokus på 

medarbetaren och arbetar med många insatser för att få dem att trivas i organisationen. I 
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arbetet med medarbetare har cheferna en nyckelroll då det är cheferna, med stöd uppifrån, 

som ska möjliggöra och genomföra många av insatserna. 

5.1.3 Kommunikation 

Kommunikation, både internt och externt, utgör två delar i Backhaus & Tikoo’s (2004) 

modell om employer branding. Tidigare litteratur lyfter fram att organisationer bör 

kommunicera en enhetlig bild och ett enhetligt budskap om hur det är att arbeta inom 

organisationen och att denna kommunikation ska ske både internt och externt. (Falonius, 

2010, s. 25)  

5.1.3.1 Extern kommunikation 

Den externa kommunikationen handlar främst om att attrahera potentiella medarbetare till 

organisationen (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). Den externa kommunikationen 

ska förmedla hur det är att arbeta för en specifik organisation, vad den representerar samt 

vilket unikt värdeerbjudande som den erbjuder till både potentiella och nuvarande 

medarbetare (Love & Singh, 2011). 

Det framgår i intervjuerna att det finns en vilja att kommunicera ett enhetligt employer brand 

från kommunikation- och personalavdelningen, som representerar Örebro kommun som en 

arbetsgivare och inte endast olika specifika avdelningar. Respondenterna förklarar att de i 

dagsläget har en gemensam grafisk profil som avdelningarna ska använda sig av i sin 

kommunikation, vilket ska bidra till enhetligheten. 

Vår tolkning är att Örebro kommun jobbar med enhetligheten i kommunikationen genom 

användandet av en gemensam uttrycksform. Vi anser att den gemensamma uttrycksformen 

bidrar till att mottagarna av det kommunicerade materialet uppfattar att avsändaren är en del 

av organisationen, vilket bidrar till att förmedla ett enhetligt employer brand.  

Det är som tidigare nämnt varje chefs ansvar att rekrytera till sin avdelning och därmed även 

välja vem de ska rikta sig till och vad de vill lyfta fram. Det framgår i intervjuerna att 

cheferna får hjälp och stöd med kommunikationsarbetet från personal- och 

kommunikationsavdelningen. I dagsläget använder avdelningarna sig bland annat av Linkedin 

för att få ut vakanser samt medverkar på mässor, där organisationen väljer att lyfta fram 

bristyrken. I och med att varje avdelning själva bestämmer vad de vill lyfta fram i 
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rekryteringskommunikationen skiljer sig denna åt mellan avdelningarna och den externa 

kommunikationen kan inom Örebro kommun vara något spretig.  

Vi har tolkat det som att Örebro kommuns externa kommunikation inom employer branding 

främst sker i syfte att förmedla vakanser och därmed sker i samband med rekrytering. 

Innehållet i den externa kommunikationen är avdelningsspecifik och utformas i ett samarbete 

mellan avdelningen och övergripande organisatorisk nivå. Budskapet uppfattar vi därmed inte 

som speciellt enhetlig inom organisationen utan uppfattar att det kan se olika ut beroende på 

vilken avdelning som kommunicerar.   

5.1.3.2 Intern kommunikation 

Intern kommunikation är viktigt för organisationer eftersom den förmedlar inåt det löfte som 

utlovas utåt till nya rekryter samt integrerar detta löfte som en del i företagskulturen. Genom 

den interna kommunikationen utvecklas och förstärks en gemensam värdegrund för de 

verksamma inom organisationen. Kommunikationen möjliggör även för skapandet av ett 

arbetslag som är engagerade i de mål och värderingar som företaget har. (Backhaus & Tikoo, 

2004) 

I empirin framgår att Örebro kommun genomgående använder sig av organisatoriska 

styrdokument som exempelvis ledarskapsplattsformen, kompetensförsörjningsplaner och 

kompetensutvecklingsmodellen. I ledarskapsplattformen framgår vilken typ av ledarskap som 

är önskvärt samt på vilka grunder organisationen utvärderar sina chefer. I 

kompetensförsörjningsplanen tydliggörs avdelningens mål och det framgår hur varje 

avdelning ska nå målen. Kompetensutvecklingsmodellen är en stor del av organisationens 

arbetssätt med medarbetare och medarbetarna blir i och med arbetet bland annat informerade 

om organisationens och avdelningens mål.  

Vi har tolkat det som att styrdokumenten är centrala inom den interna kommunikationen av 

employer branding inom organisationen. I styrdokumenten framgår organisationens 

värderingar gällande ledarskap och medarbetare. Vi har även tolkat det som att inom arbetet 

med styrmodellerna kommuniceras och levereras organisationens värdeerbjudande. De bidrar 

även till att engagera de anställda i avdelningens och organisationens mål.  

I empirin har vi uppmärksammat att intern employer branding-kommunikation även sker via 

intranätet och medarbetarna har där möjlighet att återkoppla. På intranätet presenteras 
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exempelvis goda prestationer av olika avdelningar men även positiva uppmärksammanden för 

organisationen som helhet, till exempel när de blev utsedda till Sveriges kvalitetskommun. 

Vi har tolkat att det som kommuniceras på intranätet syftar till att bidra till ökad stolthet för 

organisationen och att skapa en positiv bild av den hos de anställda. Vi anser att intranätet 

endast är en liten del av organisationens interna kommunikation inom employer branding 

samt att den interna kommunikationen är av mer enhetlig karaktär än den externa. 

5.2 Beskrivning av arbete med employer branding  

I följande del av analysavsnittet kommer vi att beskriva med egenutvecklade modeller i text 

och bild Örebro kommuns arbetssätt med employer branding på en allmän nivå. Därmed har 

valts att inte benämna studieobjektet med namn och istället används epitetet organisationen. 

Beskrivningen tar utgångspunkt i de områden och begrepp som uppmärksammats i den första 

delen av analysen.  

5.2.1 Medarbetare 

Organisationen har ett tydligt arbetssätt inom employer branding som sätter medarbetaren i 

centrum. Utifrån insamlad empiri har vi utvecklat en egen modell som beskriver arbetssättet. 

Medarbetaren, som är en av företagets viktigaste resurs, har en central roll i modellen. 

 

Figur 1: Medarbetarmodellen (Egen figur)  

Modellen ämnar beskriva ett arbete med medarbetaren som börjar i och med anställningen i 

organisationen. Arbetet sker kontinuerligt men börjar med att chef och medarbetare diskuterar 

och gemensamt sätter upp individuella mål för medarbetaren. Målen sätts dels utifrån den 

specifika verksamhetens övergripande mål och kompetenskrav men hänsyn tas även till 

medarbetarens egna förutsättningar och önskemål. För målsättningsarbetet finns tydligt 
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utformade riktlinjer inom organisationen som visar vilka krav och förväntningar 

organisationen har på medarbetaren. Riktlinjerna ser likadana ut för alla inom organisationen 

och skapar en enhetlig bild och möjliggör ett enhetligt arbete med organisationens 

medarbetare. Arbetet med att sätta upp mål sker i ett möte mellan chef och medarbetare i ett 

bestämt forum, med det specifika syftet att gemensamt komma fram till en plan och mål för 

medarbetaren.  

Efter en tid sker ett utvärderingsarbete för att följa upp den individuella målsättningen vilken 

innefattar chefens bedömning av medarbetaren och sker i en dialog mellan chef och 

medarbetare. Bedömningen grundar sig på medarbetarens arbetsprestation och kompetens. I 

samband med mötet går chefen återigen igenom verksamhetens mål och krav så att 

medarbetaren är väl införstådd med dessa samt informerar om vilken riktning organisationen 

är på väg och dess framtida mål. För att öka objektiviteten och enhetligheten i bedömningen 

används organisatoriska gemensamma utvärderingsdokument samt att den enskilde chefens 

bedömning kalibreras med andra chefers bedömningar. 

Om medarbetaren ej uppfyllt de krav eller mål som satts upp blir nästa steg att vidta 

eventuella åtgärder för att hjälpa medarbetaren att klara uppgiften. Det är viktigt att chefen 

arbetar för att möjliggöra för medarbetaren att nå de individuella målen. Chefen gör detta 

bland annat genom att se till att medarbetaren har den kunskap som krävs för att genomföra 

sitt arbete utifrån organisationens krav. Om kunskap saknas kan chefen exempelvis erbjuda 

medarbetaren att gå en utbildning som bidrar till att kompetenskraven och de uppsatta målen 

uppfylls. Om utvärderingsarbetet tvärtom skulle visa att medarbetaren skött sitt arbete mer än 

väl kan en åtgärd från chefens sida vara att se till att medarbetaren kan få mer utmanande 

arbetsuppgifter eller visa vilka möjligheter som finns att utvecklas inom organisationen.  

Efter de eventuella åtgärderna kommer man åter till den individuella målsättningen för 

medarbetaren, men denna gång med andra förutsättningar utifrån utvärderingen och de 

åtgärder som vidtagits. Målen sätts efter samma kriterier varje gång, men innehållet i de olika 

delarna kan ändras mellan gångerna i form av till exempel verksamhetens mål eller 

medarbetarens förutsättningar. Proceduren är därmed att sätta individuella mål, göra personlig 

utvärdering, genomföra eventuella åtgärder för att sedan sätta nya individuella mål. 

Arbetssättet är en viktig del i organisationens värdeerbjudande till medarbetarna och är en 

kontinuerlig process.    
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Utöver arbetssättet som visas i modellen utförs även andra insatser inom organisationen som 

medverkar till skapandet av organisationens värdeerbjudande. Insatserna består bland annat 

av att organisationen har goda arbetsvillkor och ett humant förhållningssätt till sina 

medarbetare som bidrar till trygghet på arbetsplatsen och i anställningen samt möjliggör för 

medarbetarna att få balans mellan arbetsliv och privatliv. De skapar forum för medarbetarna 

där de kan uttrycka sina åsikter kring arbetssituationen och organisationen strävar efter att 

agera efter dessa i största möjliga mån för att främja en god arbetsmiljö. Organisationen 

innehar även en stor intern arbetsmarknad och har speciella stödfunktioner i organisationen 

som hjälper medarbetaren att ta sig vidare inom organisationen om den önskar det.  

5.2.2 Ledarskap 

Vi har utifrån empirin kunnat utläsa att ledarskapet har en nyckelfunktion inom 

organisationens employer branding. En av chefernas huvudsakliga uppgift är att fungera som 

länken från organisationens övergripande nivå till medarbetarna. Cheferna styrs från 

övergripande nivå och arbetar dagligen med insatser som påverkar medarbetarna. Från 

övergripande nivå ges möjligheter för cheferna att lyckas så bra som möjligt med detta arbete.  

 
Figur 2: Ledarskapsmodellen (Egen figur) 

Organisationen har ett tydligt utformat arbetssätt för cheferna inom vilket ett organisatoriskt 

styrmedel är en viktig del. Styrmedlet innehåller ett antal kriterier och riktlinjer som visar hur 

man som chef ska vara och agera i organisationen. Dessa kriterier tydliggörs vid rekrytering 

av nya chefer och på så sätt säkras att rekrytera personer med önskvärd kompetens. 

Styrmedlet fungerar även som grund för utvärdering av organisationens chefer och alla 

bedöms på samma kriterier. Därmed blir styrmedlet ett sätt att skapa och forma den typ av 

ledarskap och chefer som organisationen kräver. Genom att utgångspunkten är lika för alla 
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chefer i organisationen skapas ett enhetligt ledarskap vilket bidrar till att stärka 

organisationens employer branding.   

Styrmedlet gällande ledarskap i organisationen skapar en tilltro att cheferna agerar på det sätt 

som går i linje med organisationen. Det väl utformade styrmedlet möjliggör för cheferna att 

ha eget ansvar över sitt område och frihet att själva välja hur de når de uppsatta 

organisatoriska målen. Organisationen anser att detta är viktigt eftersom det är cheferna som 

känner till sitt område bäst och vet hur resurserna bör fördelas på bästa möjliga sätt och därför 

ska de ha möjlighet att agera därefter. För att skapa förutsättning för cheferna att sköta sitt 

jobb så bra som möjligt tillhandahålls de verktyg som fungerar övergripande inom 

organisationen. Verktygen fungerar som en support och trygghet till cheferna att använda i sitt 

dagliga arbete och hjälper dem att fokusera på sin huvudsakliga uppgift. Verktygen som 

cheferna får att arbeta med är utvecklade från övergripande nivå för att stärka det önskvärda 

ledarskapet och bidrar på så sätt till enhetligheten inom organisationen. Det finns verktyg som 

är utvecklade för att hjälpa dem i arbetet med medarbetarna men även verktyg som hjälper 

dem med deras roll som chef och i ledarskapsarbetet.   

Cheferna har ansvar för att på sin avdelning se till att arbetsstyrkan har rätt storlek samt att 

rätt kompetens finns för att utföra arbetet och nå målen. Cheferna har därmed ett 

avdelningsansvar för employer branding när det gäller att säkerställa att arbetsstyrkan är rätt 

utformad. Det är chefen som utvecklar erbjudandet som lyfts fram till medarbetare för att rätt 

personer ska söka sig till organisationen samt välja att stanna kvar. Det är även deras ansvar 

att hantera när medarbetare inte behövs eller vill stanna kvar inom organisationen.  

Cheferna fungerar i organisationen som länken till medarbetarna från övergripande nivå och 

har en möjliggörande roll gällande medarbetarna. I arbetet med medarbetarna har cheferna 

organisatoriska verktyg och styrmedel som de använder sig av. Genom arbetssättet med 

medarbetare, som visas i modellen ovan, skapas en mall för hur arbetet med medarbetarna ska 

gå till och det är sedan chefens uppgift att möjliggöra och genomföra detta arbete. Arbetet 

innebära bland annat att chefen ger medarbetaren de hjälpmedel den behöver för att lyckas. 

Arbetssättet bidrar även till att skapa den typ av medarbetare som är önskvärd inom 

organisationen. Detta görs i synnerhet genom att använda det gemensamma 

utvärderingsdokumentet. 



 
51 

Det är även chefernas uppgift att skapa en god arbetsmiljö i organisationen. Detta sker bland 

annat genom att det finns forum på avdelningsnivå där medarbetarna har en dialog med 

chefen både i grupp och individuellt. I dessa forum behandlar man aktuella ämnen som har 

med arbetssituationen att göra och medarbetarna har där möjlighet att uttrycka sina åsikter 

och påverka sin situation. Även saker som inte direkt har med arbetssituationen att göra utan 

mer med medarbetarens privatliv och livssituation kan lyftas i dessa forum.  

5.2.3 Kommunikation 

Den externa employer branding-kommunikationen återfinns på avdelningsnivå och sker 

främst i syfte att fylla ett behov av ny kompetens som den specifika avdelningen har. Varje 

chef har ansvar för inflödet av arbetskraft på sin avdelning och är även de som bestämmer hur 

de ska kommunicera externt, vad de ska erbjuda och vilken målgrupp de vill nå. Detta leder 

till att avsändaren blir den specifika avdelningen och innehållet blir starkt kopplat till just den. 

I avdelningens kommunikation finns endast en liten koppling till organisationen som helhet. 

Kopplingen består av ett gemensamt grafiskt uttryck som ska användas i allt 

kommunikationsmaterial som skapas inom organisationen. Avdelningarna får hjälp från en 

övergripande organisatorisk nivå i form av framtagande och utvecklande av 

kommunikationsmaterial. Den gemensamma uttrycksformen skapar en enhetlighet i det 

kommunicerade materialet och stärker därmed organisationens övergripande employer brand.  

En del av den externa kommunikationen sker genom att organisationen medverkar på mässor 

där de prioriterar att lyfta fram de avdelningar som har ett rekryteringsbehov. Från de utvalda 

avdelningarna väljs medarbetare ut som representanter för avdelningen på mässan. Den 

externa kommunikationen inom employer branding sker även i form av direkta platsannonser 

på till exempel sociala medier, trycka medier, organisationens hemsida samt externa forum 

för arbetssökande.  

Den interna employer branding-kommunikationen skapas på organisatorisk övergripande nivå 

och kommuniceras sedan vidare inom organisationen. Kommunikationen sker bland annat via 

en intern plattform. På plattformen har medarbetarna viss möjlighet till återkoppling av det 

kommunicerade materialet, vilket bidrar till att skapa god kommunikation av organisationens 

employer brand. Innehållet i materialet består av uppmärksammande av goda interna 

prestationer som skett på till exempel avdelningsnivå eller i organisationen som helhet.  
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Den interna employer branding-kommunikationen sker även genom de styrmedel som skapas 

på den organisatoriska övergripande nivån och används i hela organisationen i arbetet med 

cheferna och medarbetarna. Styrmedlen gällande cheferna ser likadana ut i hela 

organisationen. De tydliggör organisationens värderingar gällande ledarskap samt belyser 

vilken roll chefen har i de organisatoriska målen samt avdelningens mål. Styrmedlen för 

medarbetaren ser även de lika ut för hela organisationen och det är chefens uppgift att 

använda styrmedlet i arbetet med medarbetarna. Därmed har cheferna en nyckelfunktion i 

detta arbete då det är dem som kommunicerar styrmedlet vidare till medarbetarna. Styrmedlet 

gör att medarbetarens roll i arbetet med att nå organisationens och avdelningens mål 

tydliggörs. Med hjälp av styrmedlet får även medarbetaren en förståelse för hur 

organisationen värderar medarbetarna, vad de kan erbjuda dem samt vad som förväntas av 

dem. Arbetet med styrmedlen, både för chef och medarbetare, skapar en enhetlig arbetsstyrka 

i organisationen.   

  



 
53 

6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel uppmärksammas återigen studiens frågeställning och lyfter fram 
valda delar ur beskrivningen i analysavsnittet. En koppling av beskrivningen görs till tidigare 
litteratur inom employer branding.  

Studiens frågeställning är: Hur arbetar en offentlig organisationen med employer branding på 

en övergripande nivå i syfte att stärka sitt arbetsgivarvarumärke? Vi har i den insamlade 

empirin urskiljt arbetssätt som en offentlig organisation använder sig av inom employer 

branding och i föregående analysavsnitt har arbetssättet beskrivits med hjälp av centrala 

begrepp samt egenutformade modeller. Utgångspunkt i studien togs ur en modell i Backhaus 

& Tikoo’s (2004) artikel där områdena medarbetare, ledarskap och kommunikation 

uppmärksammades. Studien har genererat beskrivningar på arbetssätt inom dessa områden 

och därmed till skillnad från tidigare normativ litteratur bidragit med deskriptivt material 

kring ämnet.  

Tidigare litteratur lyfter fram värdeerbjudande till medarbetare som en viktig del inom 

employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Sartain & Schumann; 

2006, Falonius, 2010, s. 26; Sokro, 2012; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). Det 

framgår att innehållet i erbjudandet skiljer sig åt mellan olika organisationer, då det ska 

grunda sig i vad som gör organisationen unik och attraktivt (Sullivan, 2002; Sartain & 

Schumann, 2006, Sokro, 2012). En av våra slutsatser är att vi har uppmärksammat flera delar 

som organisationen har i sitt värdeerbjudande och beskrivit hur arbetssättet med dessa ser ut 

inom organisationen. Ett exempel på detta är det organisatoriskt genomgående arbetssättet 

gällande medarbetare som beskrivits i figur 1. Arbetssättet som beskrivs har tidigare litteratur 

tagit upp som möjligt innehåll i värdeerbjudandet och benämnt som möjlighet till lärande och 

utveckling.(Sears, 2003; Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Berthon, Ewing 

& Hah, 2005; Falonius, 2010, s.26; Sokro, 2012; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013).  

Tidigare litteratur har även lyft fram cheferna som en betydelsefull kommunikationskanal av 

värdeerbjudandet samt belyst olika egenskaper hos chefer som betydelsefullt i skapandet av 

värdeerbjudandet (Backhaus & Tikoo, 2004; Barrow & Mosley, 2005; Berthon, Ewing & 

Hah, 2005; Sokro, 2012). Vi har med denna studie beskrivit ett arbetssätt som skapar 

ledarskapet inom organisationen. En slutsats är att ledarskapet möjliggörs främst i och med 

arbetet från en övergripande organisatorisk nivå då det är dem som styr cheferna i en 
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gemensam organisatorisk önskvärd riktning samt ger dem verktyg och förutsättningar att 

genomföra arbetet i enlighet med organisationens värderingar och mål. 

En annan slutsats är att cheferna inom organisationen förutom att ha en viktig roll i 

kommunikationen av värdeerbjudandet även har en avgörande roll i verkställandet av 

värdeerbjudandet och därmed även en central roll i organisationens employer branding. Detta 

genom att det är dem som är länken mellan den övergripande organisatoriska nivån och 

medarbetarna samt att de har huvudansvaret i arbetet med medarbetarna. Därmed går arbetet 

med ledarskap och medarbetare på många sätt ihop och vi har i denna studie uppmärksammat 

att för att beskriva det ena ofta även behöver beskriva det andra.  

Tidigare litteratur lyfter fram intern- och extern kommunikation som viktigt inom employer 

branding. (Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon, Ewing & Hah, 2005; Moroko & Uncles, 2008; 

Falonius, 2010; Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013) Det uppmärksammas även att den 

interna kommunikationen ska förmedla en gemensam värdegrund till de anställda samt 

engagera dem i organisationens mål och värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). En slutsats är 

att den interna kommunikationen till stor del bygger på användandet av interna styrdokument. 

Styrdokumenten genomsyrar hela organisationen och ser likadana ut för alla chefer och 

medarbetare.  

Gällande den externa kommunikationen belyser tidigare litteratur att det handlar om att 

etablera en bild av organisationen som en attraktiv arbetsgivare samt lyfta fram de fördelar 

som en anställning i organisationen ger, främst i syfte att attrahera nya medarbetare 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Falonius, 2010; Love & Singh, 2011; Heilmann, Saarenketo & 

Liikkanen, 2013) Ytterligare en slutsats är att organisationens externa kommunikation inom 

employer branding sker på avdelningsnivå i rekryteringssyfte. I analysen beskrivs att det 

externa kommunikationsmaterialet skapas genom ett samarbete mellan en specifik avdelning 

och den övergripande organisatoriska nivån. Budskapsmässigt innehåller materialet det som 

är attraktivt just för den kommunicerande avdelningen och dess befattningar.  

En avslutande reflektion är att vi i och med studien har uppmärksammat att det huvudsakliga 

syftet med insatserna inte alltid är att bidra till organisationens employer branding. Ibland kan 

vissa insatser göras med andra primära syften. Som exempel kan ges insatser som bidrar till 

att organisationens medarbetare mår bättre på jobbet. Det primära syftet är att få dem att 

prestera bättre, men insatsen bidrar även till organisationens värdeerbjudande. Inom 
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organisationen finns dock en medvetenhet om att dessa insatser även får en effekt på 

organisationens employer branding. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

I	  intervjuguiden	  används	  begreppet	  employer	  branding.	  I	  denna	  studie	  definieras	  employer	  
branding	  som	  summan	  av	  alla	  de	  insatser	  som	  görs	  för	  att	  stärka	  ert	  varumärke	  som	  en	  
attraktiv	  arbetsgivare. 

Frågorna	  handlar	  om	  respondentens	  bakgrund	  sedan	  följer	  frågor	  kring	  employer	  
branding,	  ledarskap,	  personlig	  utveckling	  samt	  intern-‐	  och	  extern	  kommunikation.	   

Bakgrund	   

• När	  började	  du	  arbeta	  här	  på	  Örebro	  kommun? 
• Vilka	  arbetsuppgifter	  har	  du? 
• Har	  du	  haft	  samma	  tjänst	  hela	  tiden	  du	  jobbat	  här	  på	  Örebro	  kommun? 
• Hur	  ser	  dina	  tidigare	  arbetslivserfarenheter	  ut? 

Employer	  branding 

• Vad	  betyder	  employer	  branding	  för	  dig? 
• När	  introducerades	  begreppet	  för	  dig? 
• Vad	  tror	  du	  att	  employer	  branding	  betyder	  för	  Örebro	  kommun? 
• Varför	  började	  ni	  arbeta	  med	  employer	  branding? 
• Vem	  var	  initiativtagare	  till	  att	  arbeta	  med	  employer	  branding? 
• Vilka	  insatser	  tror	  du	  är	  de	  viktigaste	  för	  Örebro	  kommun	  i	  sitt	  arbete	  med	  

employer	  branding? 
• Vilka	  anser	  ni	  vara	  de	  främsta	  anledningarna	  till	  att	  ni	  är	  en	  attraktiv	  

arbetsgivare? 
• Hur	  länge	  har	  ni	  aktivt	  arbetat	  med	  employer	  branding	  här	  på	  Örebro	  kommun? 
• Vad	  är	  syftet	  med	  ert	  employer	  branding	  arbete? 
• Vilka	  avdelningar	  är	  involverade	  i	  arbetet	  med	  employer	  branding? 

Ledarskap 

Vi	  har	  hittat	  tre	  olika	  typer	  av	  ledarskap	  i	  ÖSB’n,	  vi	  kommer	  nu	  att	  presentera	  dem	  och	  
be	  dig	  att	  förklara	  dem	  mer	  ingående.	  	   

Texten	  i	  kursiv	  stil	  är	  utdrag	  ur	  er	  årsredovisning. 

”Ett	  gott	  ledarskap	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  medarbetarna	  ska	  trivas	  och	  prestera” 

• Vad	  menar	  ni	  med	  ett	  gott	  ledarskap? 
• Hur	  skapas	  detta? 

”Kommunens	  personalstrategiska	  arbete	  ska	  bidra	  till	  ett	  tydligt	  och	  framåtsyftande	  
ledarskap” 

• Vad	  menar	  ni	  med	  ett	  tydligt	  och	  framåtsyftande	  ledarskap? 
• Hur	  skapas	  det? 
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”Örebro	  kommun	  ska	  ha	  en	  organisation	  med	  god	  arbetsmiljö	  och	  ett	  lyssnande	  ledarskap	  
som	  bidrar	  till	  att	  alla	  medarbetare	  kan	  och	  vill	  prestera	  sitt	  bästa	  på	  arbetet,	  samt	  bidrar	  
med	  sin	  egen	  kreativitet.” 

• Vad	  menar	  ni	  med	  ett	  lyssnande	  ledarskap? 
• Hur	  skapas	  det? 

 

”Ett	  arbete	  med	  att	  definiera	  vilket	  ledarskap	  som	  ska	  värdesättas	  i	  Örebro	  kommun	  ska	  
slutföras	  under	  2013”	  

• Har	  ni	  slutfört	  detta	  arbete? 
• Vad	  har	  ni	  kommit	  fram	  till? 

Kompetensutveckling 

Följande	  del	  handlar	  om	  personlig	  utveckling	  och	  frågorna	  baseras	  på	  utdrag	  från	  ÖSB’n	  
där	  ni	  skriver	  om	  detta.	   

Texten	  i	  kursiv	  stil	  är	  utdrag	  ur	  er	  årsredovisning. 

”…	  samtidigt	  som	  medarbetarna	  ges	  inflytande	  över	  sin	  egen	  situation.” 

• På	  vilket	  vis	  ges	  medarbetarna	  inflytande	  över	  sin	  egen	  situation? 
• Hur	  tydliggörs	  detta	  för	  de	  anställda? 
 

”…	  konkurrensens	  om	  den	  bästa	  arbetskraften	  är	  hård.	  Då	  behöver	  kommunen	  vara	  på	  
tårna	  och	  veta	  vilka	  kompetensutvecklingsinsatser	  som	  måste	  göras…” 

• Vilka	  olika	  kompetensutvecklingsinsatser	  har	  ni/	  erbjuder	  ni? 
• Hur	  tydliggörs	  detta	  för	  de	  anställda? 

”Medarbetare	  som	  kan	  och	  vill	  ta	  mer	  ansvar	  måste	  känna	  att	  det	  finns	  förutsättningar	  för	  
detta	  inom	  organisationen…” 

• På	  vilket	  vis	  skapas	  förutsättningar	  för	  medarbetare	  att	  ta	  mer	  ansvar	  inom	  
organisationen? 

• Hur	  tydliggörs	  detta	  för	  de	  anställda? 

Kommunikation 

Örebro	  kommun	  som	  arbetsgivare	  är	  en	  viktig	  del	  av	  kommunens	  varumärke	  och	  ska	  
stärkas.	  Därför	  ska	  personalavdelningen	  arbeta	  aktivt	  med	  att	  etablera	  både	  en	  intern	  och	  
en	  extern	  bild	  av	  Örebro	  kommun	  som	  arbetsgivare.	  Syftet	  är	  att	  på	  sikt	  öka	  kommunens	  
attraktionskraft	  vid	  rekrytering	  och	  för	  att	  behålla	  redan	  befintliga	  medarbetare. 

Det	  här	  är	  ett	  utdrag	  ut	  ÖSB’n	  som	  visar	  att	  ni	  har	  en	  vilja	  att	  kommunicera	  ert	  
arbetsgivarvarumärke	  både	  internt	  och	  externt.	  Frågorna	  som	  följer	  kommer	  att	  handla	  
om	  dessa	  och	  börjar	  med	  den	  interna	  kommunikationen 
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Intern	  kommunikation	  

• Beskriv	  hur	  den	  interna	  kommunikationen	  inom	  ert	  employer	  branding	  arbete	  ser	  
ut?	  

• Vilka	  är	  mottagare	  av	  den	  interna	  kommunikationen?	  
• Vilka	  tror	  ni	  påverkas	  av	  interna	  kommunikationen?	  
• Vad	  är	  syftet	  med	  den	  interna	  kommunikationen?	  

Extern	  kommunikation	  

• Beskriv	  hur	  den	  externa	  kommunikationen	  inom	  ert	  employer	  branding	  arbete	  
ser	  ut? 

• Hur	  väljer	  ni	  vad	  ni	  ska	  lyfta	  fram	  i	  den	  externa	  kommunikationen? 
• Vilken	  är	  målgruppen	  ni	  vill	  nå	  med	  den	  externa	  kommunikationen? 
• Vilka	  andra	  tror	  ni	  påverkas	  av	  den	  externa	  kommunikationen?	   
• Vad	  är	  syftet	  med	  den	  externa	  kommunikationen? 

Avslutning 

Är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga	  eller	  något	  du	  annat	  du	  känner	  skulle	  vara	  relevant	  för	  oss? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


