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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att synliggöra hur Sveriges kommuner arbetar för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Vår 
frågeställning för detta arbete är om Sveriges kommuner arbetar med intern employer branding och hur de arbetar med 
detta.  
 
Flera författare (Backhaus & Tikoo 2004, Tavassoli 2007, Ind 2001) anger att arbetsgivarvarumärket bör byggas upp 
inifrån innan resurser satsas externt, i syfte att få optimal avkastning på investeringen. De framhåller även att det sätt som 
ger mest effekt, i det längre tidsperspektivet, är att arbeta med employer branding ”from the inside out”. 
 
I detta arbete har vi valt en kvantitativ undersökningsmetod då respondenterna är geografiskt spridda över hela Sverige. 
Vi har valt en kvantitativ undersökningsmetod där respondenterna har fått svara på en elektroniskt utskickad enkät för att 
underlätta datainsamlingen från landets 290 kommuner. 
 
Denna undersökning visar att ca 2/3 av Sveriges kommuner arbetar med intern employer branding. Vi har noterat en 
skillnad på större och mindre kommuner när det gäller vår första fråga hur stor andel av kommunerna som arbetar med 
intern employer branding. Här ser vi att de större kommunerna arbetar mer strukturerat och har ett mer strategiskt 
perspektiv på detta arbete jämfört med de mindre kommunerna. Vi gör bedömningen att det beror på mer resurser i de 
större kommunerna. 
 
Vår andra fråga handlar om, hur Sveriges kommuner arbetar med intern employer branding. Vi har fått en god insikt i hur 
kommunerna arbetar och de viktigaste delarna kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 80 % av kommunerna har genomfört arbete omkring värdegrund tillsammans med medarbetarna. 
 

 80 % av kommunerna bygger kultur och värderingar via fysiska gruppträffar i syfte att medarbetare ska få 
möjlighet att diskutera kultur och värderingar. 16 % av kommunerna ställer en fråga i medarbetarenkäten om 
varför man arbetar just i deras kommun. 

 

 62 % av kommunerna har ett samarbete mellan kommunikationsavdelning och HR-avdelning. 
 

 68 % av kommunerna anser att arbetet med intern employer branding är långsiktigt.  

 

Nyckelord  
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FÖRORD 

 
Vi vill inleda med att tacka alla våra respondenter i Sveriges kommuner. Ni 

förtjänar ett stort tack för ert engagemang och era bidrag som har givit oss  

mycket värdefull kunskap som varit väsentlig för vår studie! Utan er skulle inte 

detta arbete ha kunnat genomföras. 

 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete som vi genomfört vid 

Linköpings universitet - institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Arbetet har genomförts parallellt med heltidsarbete vilket delvis har bidragit till 

att vårt arbete har försenats, men även ohälsa, föräldraledighet med mera har 

påverkat vår progress. Trots detta är vi är mycket nöjda med att ha nått 

ytterligare en milstolpe i våra akademiska liv.  

 

Vår handledare, Ulrik Lögdlund, förtjänar ett stort tack för sitt engagemang och 

den tid han avsatt för att skapa goda förutsättningar för vår studie. Det har blivit 

mycket intressanta diskussioner omkring ämnet, men även diskussioner omkring 

fritidsaktiviteter, vilket alla gånger varit väldigt uppskattat och trevligt. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till företaget Netigate som har låtit oss som studerande 

använda deras verktyg för elektroniska undersökningar. Vi tackar också de som 

korrekturläst vår rapport och kommit med konstruktiv feedback på vårt arbete 

vilket vi är väldigt tacksamma för. 

 

Vi vill till slut tacka för stödet från våra familjer, som i många fall varit helt 

avgörande för att kunna genomföra detta arbete genom inspiration och stöttning 

- fantastiska. 

 

Med vänliga hälsningar,   

Magnus & Mikael 



 

Sammanfattning  
Employer branding beskrivs som en process där organisationen bygger upp en 

identifierbar och unik arbetsgivaridentitet i syfte att kunna attrahera, rekrytera 

och behålla medarbetare inom organisationen. Ett employer brand är ett koncept 

som organisationen kan använda sig av för att särskilja sig från dess 

konkurrenter. Flera författare (Backhaus & Tikoo 2004, Tavassoli 2007) anger 

att arbetsgivarvarumärket bör byggas upp inifrån innan resurser satsas externt, i 

syfte att få optimal avkastning på investeringen. Flera författare framhåller att 

det sätt som ger mest effekt, i det längre tidsperspektivet, är att arbeta med 

employer branding ”from the inside out”. 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur Sveriges kommuner arbetar för att 

öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Vår frågeställning för detta arbete är att få 

kunskap om hur stor andel av Sveriges kommuner som arbetar med intern 

employer branding och på vilka sätt som de arbetar med detta.  

 

Studien bygger på en explorativ kvantitativ undersökningsmetod då ingen 

tidigare forskning har genomförts på ämnet intern employer branding i Sveriges 

kommuner. Vi har valt en kvantitativ undersökningsmetod där respondenterna 

har varit geografiskt spridda över riket och där de har fått svara på en 

elektroniskt utskickad enkät för att underlätta datainsamlingen från landets 290 

kommuner. 

 

Denna undersökning visar att ca 2/3 av Sveriges kommuner arbetar med intern 

employer branding. Det är också många kommuner som arbetar med intern 

employer branding, men som kanske inte kallar det intern employer branding, 

och som inte har satt det i system ännu. Vårt resultat visar att det finns en 

skillnad mellan större och mindre kommuner när det gäller vår första fråga hur 

stor andel av Sveriges kommuner som arbetar med intern employer branding. 

Här ser vi att de större kommunerna arbetar mer strukturerat och har ett mer 

strategiskt perspektiv på detta arbete. Vi gör bedömningen att det beror på mer 

resurser i de större kommunerna. 

 

Vår andra fråga handlar om på vilka sätt som Sveriges kommuner arbetar med 

intern employer branding. Vi har fått en god insikt i hur kommunerna arbetar 

och de viktigaste delarna kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 80 % av kommunerna har genomfört arbete omkring värdegrund 

tillsammans med medarbetarna. 

 

 80 % av kommunerna bygger kultur och värderingar via fysiska 

gruppträffar i syfte att medarbetare ska få möjlighet att diskutera kultur 

och värderingar. 



 

 

 16 % av kommunerna ställer en fråga i medarbetarenkäten om varför man 

arbetar just i deras kommun. 

 

 60 % av kommunerna avstår att svara på frågan ”Varför ska man arbeta i 

just er kommun?” 

 

 62 % av kommunerna har ett samarbete mellan kommunikationsavdelning 

och HR-avdelning. 

 

 Drygt 2/3 delar av kommunerna anser att arbetet med intern employer 

branding är långsiktigt.  

 

 25 % av kommunerna har en projektplan för sitt arbete med intern 

employer branding, vilket är ett verktyg för att kunna bedriva arbetet 

strukturerat och effektivt. 

 

 

 30 % av kommunerna har karriärforum för sina medarbetare 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Sveriges kommuner står inför många stora svårigheter de närmaste åren. 

Situationen är bekymmersam ur flera perspektiv men kanske främst ur ett 

ekonomiskt perspektiv. För att klara en ekonomi i balans kommer det med 

största sannolikhet att krävas lokala former av insatser Pressmeddelande från 

Sveriges kommuner och Landsting, SKL (2009). I samma pressmeddelande går 

att läsa att personalneddragningar inte kan uteslutas, vilket kan leda till problem 

eftersom den kommunala sektorn inte klarar av allt för stora 

personalminskningar. Till skillnad från andra branscher ökar efterfrågan på 

service till kommunens medborgare i tider då medborgarnas inkomster minskar. 

 

Kommunerna står också inför en betydande generationsväxling där generation Y 

(barn födda under åren 1985-1993) är en betydande andel av de som kommer in 

på arbetsmarknaden. Kommunerna måste hantera sin kommande strategiska 

kompetensförsörjning under de kommande åren på ett sådant sätt så inte 

generationsväxlingen medför att kommunerna saknar arbetskraft, med 

nödvändig kompetens, och därmed får svårighet att klara sina uppdrag. Om 

kommunerna ska klara av att fortsätta leverera välfärdstjänster med hög kvalitet 

och behålla en god arbetsmiljö krävs ett gediget strategiskt arbete av 

kommunerna, för att kunna locka till sig, behålla befintliga samt rekrytera nya 

medarbetare med nödvändig kompetens. Situationen kan mycket väl vara sådan 

att kommunerna står inför faktumet att de saknar arbetskraft inom ett par år.   

 

Arbetslösheten stiger, men redan om ett par år kan situationen vara den rakt 

motsatta, varnar Arbetsförmedlingens generaldirektör Bermudez Svankvist: 

 

Vi måste börja prata om risken att vi snart saknar 

arbetskraft. (TT 2009-03-08) 

 

För de företagsledningar och anställda som febrilt försöker undvika konkurser 

och arbetslöshet är kanske långsiktig planering inte det som toppar 

prioriteringslistan. Men enligt Bermudez Svankvist står Sverige inför en viktig 

brytpunkt som förtjänar större uppmärksamhet, även i kristider. 

 

Redan 2012, om två och ett halvt år är gruppen som går i 

pension större än den som kommer in på arbetsmarknaden 

(se figur 1). Jag är orolig för att vi nu är så oerhört nära 

problemen att vi glömmer det som ligger lite längre bort. 

Två och ett halvt år är inte särskilt lång tid. Då har vi ett 

annat problem, att vi saknar arbetskraft för att behålla 

företagen. Så ser det ut i kommunerna, i myndigheterna, i 
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länen, i det privata näringslivet. Och så ser det ut i Europa, 

säger hon. (TT 2009-03-08) 

 

Differensen mellan generationerna som går i pension och de som kommer in på 

arbetsmarknaden växer efter 2012. 2008 var 18-åringarna 18 000 fler än 65-

åringarna. 2015 är 65-åringarna 13 000 fler än 18-åringarna d v s det omvända 

förhållandet. 

 

År 18-åringar 65-åringar 

2008 132 855 114 336 

2009 132 041 121 912 

2010 129 770 123 700 

2011 124 217 124 563 

2012 119 475 122 639 

2013 111 209 121 227 

2014 103 665 117 023 

2015 99 484 112 792 
  Figur 1: Demografisk brytpunkt 2012  

  (Generationsstorlekar prognos. Källa SCB, TT) 

 

Arbetsförmedlingen pekar redan på en rad yrken som riskerar att få brist på folk, 

som förskollärare, specialister, sjukvårdspersonal, it-tekniker samt  

maskinoperatörer i industrin, för att nämna några. 

 

Vi måste härda ut och ändå hålla människor entusiastiska. 

För kommunerna gäller det kanske att inte varsla och ta i 

nu, säger Bermudez Svankvist (TT 2009-03-08). 

 

Generaldirektören för Arbetsförmedlingen uppmanade på HR-dagarna, i 

september 2009, alla personalchefer att rusta för den dramatiska 

arbetskraftsbristen. På HR Society’s hemsida (2010-04-07) finns en ”Veckans 

fråga” där man ställer en fråga till hemsidans besökare om deras egna 

organisation har börjat planera för arbetskraftsbrist. Hela 80 % svarar ”Nej” på 

denna fråga. Det verkar alltså som en stor majoritet inte planerar för en 

arbetskraftsbrist vilket är noterbart efter så många varningssignaler. Även 

Anders Forslund, nationalekonom vid IFAU (Institutet För 

Arbetsmarknadspolitisk Forskning) ställer upp på att arbetskraftsbrist väntar i 

Sverige inom ett par år (TT 2009-03-08). 

 

 

I Dagens Nyheter den 7:e februari 2009 gick det att läsa att hälften av 

kommunerna uppger att de i dagsläget har svårt att hitta personer med rätt 

kompetens. I samma undersökning uppger hälften av kommunerna att man inte 
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har strategier för sin ledar och kompetensförsörjning enligt Billström, Nordmark 

(2009). Vår bedömning är att i en tid när personalneddragningar står högt upp på 

agendan, är nyrekrytering av medarbetare en svår  uppgift. 

 

Problemen för Sveriges kommuner kan sammanfattas med att: 

 

 Kommunerna har och kommer att få det än mer svårt ekonomiskt.  

 

 Efterfrågan på service kommer att öka de närmaste åren samtidigt som 

skatteunderlaget förväntas minska. 

 

 Personalneddragningar kommer med största sannolikhet att göras. 

 

 Man saknar strategier för hur man ska arbeta med sin 

kompetensförsörjning i tider av personalneddragningar. 

 

Under våren 2008 genomförde vi en studie inom ämnesområdet strategiskt 

personalarbete, där temat för vår studie var generationsväxling (Lantz-

Johansson, Petersson, Wallman 2008). I en av frågorna som vi ställde fick vi ett 

entydigt svar. 63 % av kommunerna ansåg att den enskilt viktigaste faktorn för 

att klara den framtida kompetensförsörjningen var att öka sin attraktivitet som 

arbetsgivare. I samma studie fick vi fritextsvaret: 

 

"Jag har själv större delen av mitt yrkesverksamma liv befunnit 

mig i privata sektorn och jag ser nu vilken kompetent 

arbetsgivare kommunen är i samspelet med sina medarbetare. 

Jag tycker det är trist att det inte kommer till uttryck på ett bättre 

vis så att det kan öka vår attraktivitet."   

 

I personalchefsbarometern utgiven av Svenska kommunaltjänstemanna-

förbundet, SKTF (2009), beskrivs att unga och akademiker inte ser kommunerna 

som särskilt attraktiva arbetsgivare.  Med tanke på att den stora 

generationsväxlingen redan är påbörjad är det av stor vikt att Sveriges 

kommuner börjar arbeta med sin attraktivitet som arbetsgivare. Att den enskilt 

största årskullen tillsvidareanställda i Sveriges kommuner uppnår pensionsålder 

mellan år 2012 till 2014 enligt Lantz-Johansson, Petersson, Wallman (2008) 

torde också vara en anledning till att påbörja arbetet med att öka sin attraktivitet 

som arbetsgivare omgående. Ur detta ser vi att det finns en obalans som utgörs 

av:   

 

 en redan påbörjad generationsväxling 

 Sveriges kommuner anser att man som arbetsplats behöver öka sin 

attraktivitet  
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 yngre potentiella medarbetare ser inte kommunerna som särskilt attraktiva 

arbetsgivare 

 

Nyfikenheten omkring denna obalans gjorde att vi ville studera denna situation 

ytterligare samt att vi under vår utbildning flitigt diskuterat frågor omkring 

rekrytering och personalförsörjning tillsammans med begreppen rykte och 

image. 

 

I den situation som kommunerna befinner sig i är det sannolikt att strategiskt 

ansvariga tjänstemän i Sveriges kommuner upplever en oönskad situation. 

Inlåsningen karaktäriseras av en situation i finanskris med akuta operativa 

aktiviteter där de momentana problemen är de viktigaste att ta itu med för 

tillfället, samtidigt som det långsiktiga strategiska arbetet får stå tillbaka. Vår 

bedömning är att man kan komma en bra bit på väg genom att redan nu initiera 

och påbörja arbetet med att bli en attraktivare arbetsgivare och på så sätt “vinna“ 

kalendertid. Det innebär i bästa fall en konkurrensfördel när konjunkturen vänt, 

vilket är en anledning till att redan nu börja arbeta med employer branding.  

 

Employer branding är ett begrepp som i sig har en mycket nära anknytning till 

attraktivitet för arbetsgivare. Employer branding kan närmast översättas till 

arbetsgivarvarumärke och arbetsgivarprofilering. Termen employer branding har 

funnits ganska länge men det är först på senare år som den har anammats på 

bredare front inom näringslivet. 

 

Anledningen till att vi blev intresserade av att göra ett arbete inom begreppet 

employer branding har sin grund i att vi under vår utbildning diskuterat frågor 

omkring rekrytering och personalförsörjning tillsammans med begreppen rykte 

och image. Även våra tidigare arbeten inom området har bidragit som t ex 

Lantz-Johansson, Petersson, Wallman (2008) . Eftersom vi tidigare genomfört 

ett projektarbete inom området generationsväxling så tolkar vi att processerna 

som finns inom employer branding kan bli ett strategiskt verktyg för 

kommunerna i syfte att underlätta den kommande generationsväxlingen.  

 

För att employer branding ska vara hållbart på längre sikt krävs att den bild som 

ges externt stämmer överens med den interna bilden av hur det är att arbeta för 

organisationen enligt Backhaus & Tikoo (2004). Arbetet med intern employer 

branding bör därför göras innan arbetet med extern employer branding startar. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att synliggöra hur Sveriges kommuner arbetar med 

intern employer branding i syfte att öka sin attraktivitet som arbetsgivare.  
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Vår frågeställning är: 

 

 att få kunskap om hur stor andel av Sveriges kommuner som arbetar med 

intern employer branding. 

 att få veta på vilka sätt som Sveriges kommuner arbetar med intern 

employer branding. 

1.2 Centrala begrepp 

Employer branding är en strategi som är långsiktig och innehåller både externa 

och interna aktiviteter vars syfte är att stärka arbetsgivarvarumärket för 

organisationen.  

 

Intern employer branding innebär att arbetsgivaren marknadsför sig mot 

befintliga medarbetare genom att utveckla och motivera dem, vars syfte är att 

medarbetarna ska fortsätta arbeta för organisationen. Målet är att medarbetarna 

ska uppfatta sin organisation som en attraktiv arbetsgivare. 

 

Extern employer branding är den del som riktar sig till den externa 

arbetsmarknaden. Extern employer branding är de aktiviteter och 

marknadsföring som syftar till att attrahera potentiella medarbetare till 

organisationen. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Jerkedal (1986) konstaterar att ”Om människor på en arbetsplats blir sedda av 

sin ledning, om de upplever att de betyder något, om arbetsgruppen svetsas 

samman i gemensamma intressen - ja då blir de anställda mera engagerade i 

sina jobb, de trivs bättre och deras produktion ökar”. De faktorer som Jerkedal 

nämner är alla essentiella delar i arbetet med employer branding. Engagemang 

som begrepp är en av grundstenarna i intern employer branding. Trivsel hos 

befintliga medarbetare är en annan del som är betydande i marknadsföringen av 

hur det är att arbeta för en organisation.    

 

Employer branding är ett relativt nytt begrepp. År 2004 gavs via Googles 

sökmotor på Internet ca 3000 träffar på ”employer branding” skriver Backhaus 

& Tikoo (2004). Idag, maj 2011, ges ca 2 000 000 träffar vilket kan tolkas som 

ett tecken på att konkurrensen om arbetskraft ökar, samt att fler organisationer 

börjar arbeta med begreppet employer branding i sin marknadsföring. Trots 

denna stora ökning finns det inte volymmässigt gedigen forskning på området 

men det finns flera vetenskapliga artiklar. Det kan därför vara svårt att hitta en 

tydlig och klar definition av employer branding bland forskare.  

 

När vi läser om olika organisationers arbete med employer branding, kan man 

finna både de som har lyckats bra och de som har lyckats mindre bra. En av 

dessa faktorer är om man har påbörjat arbetet med intern employer branding 

innan man har påbörjat den externa processen. Om inte det interna arbetet 

föregås av det externa finns risken att värderingar i budskapet inte stämmer 

överens med det interna. Om det interna arbetet görs innan det externa är 

chanserna större att arbetet lyckas och därmed stämmer överens med varandra 

menar Backhaus & Tikoo (2004). 

 

Moroko & Uncles (2008) har i sin studie studerat vilka faktorer det är som 

påverkar om ett employer brand lyckas eller ej. I studien har de presenterat en 

typologi samt tre större områden som karaktäriserar ett lyckat arbete med ett 

employer brand: 

 

 Att vara känd och ”märkbar” (eng.noticeable) på sin marknad. 

 

 Att det som presenteras är relevant och klangfullt (eng. Relevant and 

resonant) för den målgrupp som marknadsföringen är tänkt för. 

 

 Att kunna differentiera sig i förhållande till andra. 
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Vidare är produktionsökning och ökad lönsamhet ett av de främsta skälen till att 

arbeta med employer branding (Backhaus & Tikoo 2004). 

2.1 Begreppet employer branding 

Eftersom det inte finns så mycket forskning inom området så är det svårt att hitta 

en klar och tydlig definition på employer branding. Employer branding som 

begrepp nämndes första gången av (Ambler & Barrow 1996). De definierade 

employer branding som en samling funktionella, ekonomiska och psykologiska 

fördelar som en anställning i ett visst företag medför. De menade också att 

employer branding är en del av varumärket som en organisation har. (Backhaus 

& Tikoo 2004) definierar employer branding som en process där organisationen 

bygger upp en identifierbar och unik arbetsgivaridentitet och employer brand 

som ett koncept som organisationen kan använda sig av för att särskilja sig från 

dess konkurrenter: 

 

”...employer branding as the process of building an 

identifiable and unique employer identity, and the 

employer brand as a concept of the firm that 

differentiates it from its competitors.” (Backhaus & 

Tikoo 2004). 

 

Vidare menar Backhaus & Tikoo (2004) att det finns stora likheter när det gäller 

employer branding (arbetsgivarvarumärket) och företagets corporate branding 

(företagets varumärke). Dock finns två väsentliga delar som skiljer dessa åt: 

 

 Employer branding är specifikt för ”arbete” (employment) och 

karaktäriserar organisationens arbetsgivaridentitet. 

 Employer branding har bäring på både interna och externa marknaden 

medan företagets varumärke primärt har bäring på den externa marknaden 

och dess intressenter. 

 

Under tiden som vi fördjupade oss inom området employer branding var vi på 

en föreläsning med Fredrik Stranne från företaget CoreWorkers. (Stranne driver 

företaget inom kommunikation och media och är specialist på employer 

branding.) Från detta seminarium fick vi mycket inspiration hur en arbetsgivare 

kan arbeta omkring employer branding. Vid denna föreläsning var vår spontana 

reflektion att begreppet employer branding och god personalvård enligt vår 

tolkning ligger nära varandra. Stranne berättade om hur man som arbetsgivare 

kan arbeta inom olika områden som en medarbetare går igenom från att denne 

som sökande blir attraherad till och med avslut, med andra ord från att någon ser 

en annons till att kandidaten blir anställd och sedan hur arbetsgivaren hanterar 
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medarbetaren ända fram till sin sista arbetsdag. De teman som Stranne utgick 

ifrån på seminariet var attrahera, rekrytera, introducera, motivera, utveckla samt 

avsluta. 

2.2 Rykte och image 

Organisationer med god image har lättare att attrahera, rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare. Det finns ett positivt samband mellan engagerade 

medarbetare, nöjda kunder och en god image som arbetsgivare menar Backhaus 

& Tikoo (2004). 
 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att de organisationer som fokuserar på 

associationer, som människor har till en organisationens varumärke formar 

imagen av organisationen. Denna image påverkar organisationens attraktivitet. 

Backhaus & Tikoo (ibid.) menar att företag kan via förmånserbjudanden till 

medarbetare förmedla vad de potentiella medarbetarna kan få tillgång till om de 

börjar arbeta för just deras företag. Detta leder till att företaget får en image. 

Företag som arbetar med att påverka denna image är intresserade av att få till 

stånd en koppling mellan associationerna och företaget och på så sätt förmedla 

detta till potentiella medarbetare på arbetsmarknaden (Backhaus & Tikoo 2004). 

 

Ett engagemang och stolthet för arbetet kan hos medarbetare Ind (2001) leda till 

att befintliga medarbetare kommunicerar ett positivt rykte till deras omgivning. 

Detta gör att dessa medarbetare agerar som ambassadörer för organisationen. 

Ind menar vidare att företagen har som delmål att medarbetare ska ”living the 

brand” och genom denna livsstil ge positiva associationer omkring 

organisationen.  Här skapas ett positivt rykte och en image. Detta i sin tur kan 

medföra att företaget når ut till potentiella medarbetare på ett helt annat sätt än 

vid konventionell och traditionsbunden annonsering. Ind (2001) menar att arbete 

med intern employer branding skapar en stabil grund för att gå vidare med 

extern employer branding. 

2.3 Från employer branding till intern employer branding 

För att bygga upp ett genuint arbetsgivarvarumärke är det viktigt att den kultur 

och värderingar som kommuniceras externt, verkligen speglar de faktiska 

värderingar som finns inom organisationen. Vi har tolkat att grunden för ett bra 

arbetsgivarvarumärke börjar internt i organisationen. Backhaus & Tikoo (2004) 

beskriver intern employer branding som den aktivitet som genomförs när en 

arbetsgivare marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke internt. Vidare anser de att 

syftet med intern employer branding är att medarbetare i organisationen ska få 

möjlighet att bli delaktiga i dess kultur vad gäller mål och värderingar. Backhaus 
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& Tikoo (2004) anser att om medarbetare blir delaktiga i arbetsgivarens 

värderingar så är det mer troligt att medarbetaren känner ett engagemang för sin 

arbetsgivare, vilket är en god grund för fortsatt arbete inom processen employer 

branding.  

 

Vi har under vår studie förstått att det är fler författare som anser att det är 

viktigt att den bild som publiceras externt av en arbetsgivare stämmer överens 

med den bild som publiceras internt. Ind (2001) anser att det är mycket viktigt 

att infria löftena som har givits i samband med den externa marknadsföringen 

under hela den tid som medarbetaren är anställd hos arbetsgivaren. Om inte den 

nyss anställde känner igen bilden från de löften som givits i den externa 

marknadsföringen föreligger en stor risk att den anställde avslutar sin anställning 

väsentligt mycket tidigare, än om denne skulle ha känt igen sig i löftena från den 

externa marknadsföringen. Om den anställde avslutar sin anställning i förtid får 

denna rekrytering ses som en misslyckad rekrytering. Rekrytering i allmänhet är 

mycket kostsamt och en misslyckad rekrytering är kostsam då det innebär att 

minst dubbla medel får läggas på en rekrytering, vilket inte är effektivt.    

 

Backhaus & Tikoo (2004) beskriver att den största delen av arbetet, efter att en 

medarbetare har anställts, bör ha inriktningen på att skapa fortsatt attraktion hos 

medarbetaren för arbetsgivaren. 

  

Så länge som medarbetaren känner attraktion till arbetsgivaren kommer 

kostnaderna för medarbetare att vara låga inom flera personalområden. Det är 

lätt att förstå att en person som känner att denne är på ”rätt plats” i en 

organisation och har en stolthet för sitt arbete, har en mindre risk att bli 

långvarigt sjuk vilket sänker kostnader för sjukskrivning och rehabilitering för 

arbetsgivaren.  

 

Arbetet omkring employer branding lyckas bättre om man börjar internt enligt 

Tavassoli (2007). Vi ser här ett ”internt villkor” som bör vara uppfyllt för att en 

arbetsgivare ska lyckas med sitt arbete omkring employer branding. För att 

arbetet ska lyckas externt är det viktigt att en arbetsgivare vet vilken bild och 

kultur som finns internt så att den interna och externa bilden blir så lika som 

möjligt. Om inte bilden som har publicerats externt stämmer överens med den 

interna upplevda bilden är arbetet med employer branding inte lätt att lyckas 

med. Man bör alltså, enligt Ind (2001), se till att den interna bilden är i stort sett 

lika med den bild som publiceras externt för att lyckas med sitt arbete inom 

employer branding. Det interna villkoret gjorde oss intresserade av intern 

employer branding eftersom det är viktigt att det är där man bör börja med sitt 

arbete om man vill skapa ett strategiskt hållbart employer brand över tid.  
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2.4 Intern employer branding 

I detta avsnitt behandlas den interna inriktningen av employer branding. Vi 

kommer i detta kapitel att gå igenom de delar som ingår i begreppet. Dessa delar 

är: 

 Kultur och värderingar 

 Information och kommunikation 

 Ledare 

 Strategier 

 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

 Samhällsansvar 

 Förmåner 

 Delaktighet och engagemang 

 

Flera författare (Backhaus & Tikoo 2004, Tavassoli 2007) anger att 

arbetsgivarvarumärket bör byggas upp inifrån och sedan gå vidare externt för att 

göra det på ett effektivt sätt. Tavassoli nämner vidare att det är mer 

förekommande att organisationers arbete med employer branding har 

tyngdpunkten på extern karaktär, än både intern och extern. Tavassoli diskuterar 

att om arbetet omkring employer branding är en integrerad del av 

organisationens strategi så bör denna strategi vara förankrad internt. Att arbeta 

på detta sätt, att det interna arbetet påbörjas före det externa, är en lärdom som 

Philips som med sina 160 000 medarbetare också har gjort och framhåller att det 

bästa sättet att arbeta med employer branding är ”from the inside out”.  

2.4.1 Kultur och värderingar 

Arbetsgivarvarumärkets innehåll skapas inte endast av marknadsföring och 

aktiviteter som riktar sig till den externa marknaden. Arbetsgivarvarumärket 

påverkas ännu mer av attityder, mål och värderingar inom den egna 

organisationen. Intern employer branding omfattar de processer som sker inom 

organisationen i syfte att påverka attityder och värderingar som befintliga 

medarbetare har för arbetsgivarvarumärket. Det innebär att en organisation kan 

utveckla och motivera sina egna medarbetare för bättre prestationer, att få dem 

mer engagerade och lojala mot sin organisations värderingar och mål skriver 

(Backhaus & Tikoo 2004). Den interna delen av employer branding är svår för 

andra organisationer att plagiera och imitera vilket kan skapa en unikitet i 

arbetet med intern employer branding enligt flera författare (Backhaus & Tikoo 

2004, Tavassoli 2007). 
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2.4.2 Information och kommunikation 

Enligt Tavassoli (2007) utförs alltför mycket av arbete omkring intern employer 

branding av marknadsförare, vilket inte alltid är så lyckat. 

Marknadsföringsfunktionen är inte den funktion i organisationerna som har de 

bästa kontakterna inåt i organisationen. Det har visat sig att 60 % av 

medarbetarna i de undersökta organisationerna inte vet vem som är ansvarig för 

arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket. För att lyckas med arbetet internt 

så är det viktigt att HR-funktionen är involverad. Vid ett seminarium med 

Stranne (2008) framförde även han att det är viktigt att en organisations olika 

funktioner är involverade i detta arbete för att kunna lyckas. Olika funktioner i 

en organisation har olika kompetens omkring olika områden. Att få ett 

samarbete mellan personalavdelning och marknadsavdelningen är ett fruktbart 

arbetssätt för att nå framgång med sitt arbete omkring intern employer branding. 

2.4.3 Ledare  

Ledarens roll är mycket viktig i förhållande till individerna och arbetsgruppen i 

organisationen. Ledarens förmåga att se medarbetarna spelar en viktig roll i hur 

ledarskapet tar sig i uttryck och hur medarbetarna mår tillsammans med 

respektive ledare och arbetsplats och dess arbetsklimat.  

 

Ledarskapet är en viktig faktor för att bidra till att motivera och behålla sin 

personal och detta kan bland annat göras genom att vara ett föredöme och visa 

sin egen motivation genom sitt beteende som ledare enligt Kaliprasad (2006). 

Kaliprasad (2006) beskriver att precis som att den anställde har vissa behov som 

denne önskar få uppfyllt från organisationen, så har organisationen vissa 

förväntningar på beteende hos sina medarbetare. Ledningens ansvar för att få det 

önskade beteendet från sina medarbetare kan kallas för ledande eller 

motiverande, då motivation handlar om att påverka människor att ändra attityder 

och värderingar enligt flera författare (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998,  

Kaliprasad 2006). 

Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) menar att syftet med att marknadsföra sig 

internt är att få en effektiv organisation. För att detta ska lyckas menar de att det 

krävs engagemang från ledningen. De menar vidare att för att motivera och 

behålla bra personal bör chefen fungera som ett stöd, ge positiv feedback, ge 

förutsättningar för utveckling och använda sig utav ett bra belöningssystem. 

Kommunikation handlar även om aktivt lyssnande menar Kaliprasad (2006) där 

det är viktigt att chefen lyssnar och värdesätter medarbetarnas personliga åsikter 

och försöker förstå arbetstagarens personliga behov och mål. Arbetsglädje och 

motivation kan skapas genom att chefen är delaktig i verksamheten, informerar 
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och engagerar personalen och premierar goda prestationer på ett riktigt sätt 

skriver Bergsbo Nylander (2008). 

2.4.4 Strategier 

Employer branding är ett begrepp som i litteraturen ofta nämns i marknadsföring 

men har successivt vuxit in i personalprocesserna. På senare tid har dock flera 

organisationer anammat att flera funktioner inom en organisation blir 

involverade i arbetet med employer branding. Att fler funktioner inom en 

organisation är med i arbetet omkring employer branding har visat sig vara en 

”success factor” då olika funktioner i organisationen har olika kompetens. De 

funktioner som bör delta i arbetet omkring employer branding, förutom den 

personaladministrativa, är marknad-/kommunikation-/informations-avdelningen. 

2.4.5 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

Ett sätt att behålla personal är att i möjligaste mån erbjuda utveckling i 

arbetstagarens arbetsuppgifter menar Docherty (1996). Det kan ske genom 

formell utbildning men även genom organisatoriskt lärande i det dagliga arbetet. 

 

Tydliga karriär och utvecklingsmöjligheter för medarbetare framhåller i princip 

varje författare som en av anledningarna till att kunna vara och agera som en 

attraktiv arbetsgivare. Dessa möjligheter är många gånger sådant som en 

medarbetare i en organisation kommer mest nära under anställningstiden, och 

det som en medarbetare bland annat talar med potentiella medarbetare om. 

Medarbetarna får därför ses som viktiga ambassadörer för den organisation de 

arbetar för. Att det finns bra utvecklingsmöjligheter inom en organisation 

kommer på en topplacering när det gäller val av arbetsgivare. Även i 

Företagsbarometern 2010 (Universum 2010) beskrivs utvecklingsmöjligheter 

tillsammans med organisationers stabilitet som en av de tydligaste trenderna för 

de tillfrågade respondenterna.    

2.4.6 Samhällsansvar 

CSR är en akronym för Corporate Social Responsibility. Fritt översatt betyder 

det företags sociala ansvar. Ofta används begreppet hållbar utveckling som en 

synonym till CSR. CSR är idén om hur ett företag kan ta ansvar för hur de 

påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och ett socialt perspektiv.  

Att driva ett etiskt företag handlar om att ta ett större ansvar för omgivningen än 

att enbart följa de lagar och riktlinjer som finns. Det är till gagn för den lokala 
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och globala miljön. Forskning menar också att etiska företag har ett försprång 

gentemot andra företag. 

 

I dagens konsumtionssamhälle förväntar sig allt fler kunder och anställda att 

företag ska ta större ansvar i samhället än att bara vara ekonomiskt lönsamma 

och generera vinst. Detta samhällsansvar kallas ofta för CSR, även på svenska, 

men begreppet ”företagens samhällsansvar” används i allt högre grad. Även 

begreppet ”hållbarhet” används allt flitigare i debatten. 

 

En relativt välkänd modell av CSR är Carroll och Buchholtz CSR-pyramid. 

Denna pyramid delar in CSR i olika nivåer och typer av ansvarstagande. De är 

från topp till botten i nämnd ordning: 

 

 filantropiskt ansvar – vara en god företagsmedborgare – ansvar mot 

samhället. 

 etiskt ansvar – vara etisk – ansvar mot alla intressenter 

 legalt ansvar – följa lagarna – ansvar mot ägare, anställda och kunder 

 ekonomiskt ansvar – att vara lönsam – ansvar mot ägare och anställda.  

 

De vanligaste CSR aktiviteterna för företag är att arbeta i samklang med miljön 

och att donera pengar till en välgörenhetsorganisation.  

2.4.7 Förmåner 

Med förmåner avser man alla olika former av "ersättning för arbete" som en 

anställd kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart 

arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad. Ambler and Barrow (1996) 

definierar employer branding i termer av förmåner och benämner det som den 

samling av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som 

arbetsgivaren tillhandahåller medarbetaren med, samt hur medarbetaren, genom 

dessa identifierar sig med organisationen. Även dessa termer är applicerbara 

inom intern employer branding. 

2.4.8 Delaktighet och engagemang 

Wolvén (2000) menar att arbetstillfredsställelse påverkas av känslan av 

engagemang, delaktighet och meningsfullhet i arbetet.  Hansson (1997) menar 

att det finns flera drivkrafter som gör att medarbetare kan leverera bättre 

resultat. Exempel på dessa drivkrafter är ett behov av att kunna prestera, att 

kunna påverka sitt arbete under både kort och lång tid men även att ha möjlighet 

att via arbetet kunna förverkliga sig själv. Dessa drivkrafter varierar med olika 
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livsskeenden som en medarbetare befinner sig i, men även olika ålder och 

erfarenheter påverkar. 

Hansson (1997) skriver att tillfällen för att lära kan skapas i sättet att organisera. 

Det kan utformas i arbetsuppgifternas krav, formerna för ledning och 

organisationens kultur. Dessa punkter kan antingen försvåra eller underlätta 

medarbetarens personliga engagemang. Vidare skriver Hansson att de strategier 

som skapas i syfte att kompetensutveckla medarbetarna måste innehålla delar för 

att kunna skapa engagemang. Angelöw (2006) skriver att när han träffar 

grupper/ledningsgrupper finns det ett flertal ledare som bedömer att 

arbetsplatsen skulle vara mycket bättre om den hade flera engagerade 

medarbetare.  Angelöw menar därför att uppgiften för ledningen är att kunna 

skapa och tillhandahålla förutsättningar så att arbetsglädje och delaktighet för 

både chef och medarbetare uppstår. Vidare menar Angelöw att en 

grundläggande strategi för att få en välmående och fungerande arbetsplats är 

delaktighet och inflytande. Delaktighet för medarbetarna genom att kunna 

påverka samt kontrollera sin egen arbetssituation leder till en ökad arbetsglädje 

och i sin förlängning minskad stress.  
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3. METOD   

3.1 Val av metod och operationalisering av begreppen 

Forskning kan bedrivas på olika sätt. Två av dessa sätt är kvalitativ och 

kvantitativ forskning. I den kvalitativa forskningen studeras det som går att 

beskriva med ord, i den kvantitativa forskningen studeras det som går att mäta 

och beskrivas med siffror enligt Eliasson (2006). I vår studie har vi valt en 

kvantitativ undersökningsmetod då respondenterna är geografiskt spridda över 

hela Sverige. En kvantitativ undersökningsmetod är lämplig om man vill mäta 

en viss förekomst. Vi ville ta reda på hur stor andel och på vilka sätt som 

kommunerna arbetar med att bli attraktivare som arbetsgivare i form av intern 

employer branding och då gjorde vi bedömningen att denna metod var lämplig 

för oss att använda för insamlingen av data. 

 

Enligt Bryman (2002) kan kvantitativ forskning beskrivas som ett antal steg från 

teori till slutsats. Denna process utgör en idealtyp som det går att variera 

beroende på undersökningens syfte. I kvantitativ forskning är mätprocesserna 

och arbetet med att ta fram indikatorer på de aktuella begreppen centrala 

moment. Det är viktigt att bestämma validitet och reliabilitet för att kunna 

avgöra måttens kvalitet enligt Bryman.  

 

Operationalisering innebär att man försöker översätta eller operationalisera det 

abstrakta och omätbara begreppet till något konkret och mätbart. Med ett antal 

frågor försöker man fånga in det som man anser vara centralt för det begrepp 

man mäter. 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Både reliabilitet och validitet är kopplade till varandra. De är även kopplade till 

kvaliteten i det insamlade materialet. Validiteten är överordnad begreppet 

reliabilitet.  Om validiteten är god så är även reliabiliteten god. Dessvärre kan 

man inte säga att om reliabiliteten är god är det inte per automatik så att 

validiteten också är god.  Inom den kvantitativa forskningen innebär en god 

reliabilitet att man vid repetitiva mätningar av bestående objekt får samma 

mätresultat. Då mäter man ett antal frågor genom att ställa dem vid ett flertal 

tillfällen. Om man får samma svar vid dessa tillfällen har man en god reliabilitet.  

Inputoutputmodellen innebär att man mäter samma frågor vid två olika tillfällen 

men på två separata undersökningar ska det resultera i samma svar menar 

Svenning (2003). Reliabiliteten kan vara lite missvisande inom den kvalitativa 
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forskningen där forskaren bör ta hänsyn till bakomliggande mätsignaler som 

t.ex. sinnesstämning på den intervjuade.  

Då en kvalitativ undersökning genomförs kan man inte enbart titta på 

reliabiliteten vilket är mer vanligt vid en kvantitativ undersökning, utan man 

måste även kontrollera validiteten, som betyder frågans giltighet. Validitet är 

alltså ett mått på hur väl man mäter det som är avsett att mäta. ”Validitet rör 

frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman 2002).  

 

Vid kvantitativa undersökningar används ofta validiteten som ett mätresultat på 

hur bra det gått på det som var tänkt att mätas, hur bra de förvärvade resultaten 

blev. Men även ett mått på en enkäts och dess uppläggs giltighet. Här kan man 

mäta olika statistiska samband och sedan jämföra dessa resultat med andra 

”sanna” mått. I kvantitativa undersökningar arbetar man mot att numeriskt, 

oftast 1-5, erhålla validiteten genom att jämföra mot det på förhand sanna för 

forskaren menar P-G Svensson & B.Starrin (1996). 

3.3 Konstruktion av frågor till undersökningen 

Innan vi började producera frågor läste vi in oss på ämnet med tillhörande teori 

samt tidigare genomförda examensarbeten. Därefter kategoriserade vi olika 

områden och begrepp som anses vara viktiga och centrala i arbetet omkring 

intern employer branding. Våra frågor i undersökningen bygger på följande 

teman: 

 

 Kultur och värderingar 

 Kommunikation 

 Ledare 

 Strategier 

 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

 Etiskt inriktade aktiviteter 

 Sociala aktiviteter 

 Förmåner 

 Delaktighet och engagemang 

 

Mycket av vår inspiration för dessa teman kommer från en föreläsning med 

Stranne på Linköpings universitet (2009) men även från resultaten i arbetet 

”Skapandet av organisatoriska ambassadörer” (Bertilsson Ersgård 2008) och 

”Intern Employer Branding (Bergsbo Nylander 2008)”. Det är ur dessa teman 

som vi sedan skapade våra frågor. När vi byggde frågorna utifrån de centrala 

begreppen var vårt mål att varje fråga i vår undersökning ska kunna härledas till 

något av dessa teman.  
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Då vi bedömde att vi hade en väl genomarbetad enkät lät vi två personer med 

HR-bakgrund från kommunal sektor gå igenom frågorna. Av dessa två personer 

fick vi mycket värdefull konstruktiv kritik på utformningen av frågorna och 

tydligheten i frågeställningarna. Det här upplevde vi som mycket positivt ur ett 

kvalitetsperspektiv. I samband med utskicket av länken till enkäten så sändes det 

även ut ett missiv där vi förklarade vilka vi var och vad syftet var med vårt 

arbete.  

 

När vi byggde upp undersökningens struktur och frågor, tog vi fram frågor för 

de teman vi fått fram tidigare. Frågorna som vi gjorde skulle ha stark anknytning 

till dessa teman. Fanns det en fråga som inte kunde härledas till något av dessa 

teman så valdes denna fråga bort. Från början gjordes 80 frågor som vi bedömde 

som intressanta. Innan vi gjorde första gallringen bestämde vi oss för att vara 

mycket restriktiva med frågor. När vi gjort färdigt gallringen återstod 48 frågor.  

 

I vår enkät valde vi att ta med så få frågor som möjligt med svarsalternativet i 

form av fri text. Vår första tanke var att vi skulle göra frågor med fritext, då vi 

bedömde att vi skulle få fram intressanta fritextsvar. Vi insåg dock tidigt att det 

skulle bli svårt med analysen av fritextsvar eftersom respondenterna var många, 

290 st. Därför har frågor med fritextalternativ som svar endast uppkommit i ett 

fåtal frågor. 

3.3.1 Likertskalan    

Vi har valt att göra en enkätundersökning med rena påståenden omkring 

begreppet intern employer branding. Vi valde att ställa dessa påståenden, med 

hjälp av en s.k. Likertskala med fem olika svarsalternativ så att respondenterna 

hade möjlighet att helt ta avstånd och att helt instämma på de påståenden som 

gavs. Påståendena som vi ställt i enkäten bygger på attityd-frågor. Likert-skalan 

som vi använde i vår undersökning används ofta i undersökningar där 

svarsalternativen bygger på attityd. Denna metod är relativt behändig att koda 

och kvantifiera svaren till olika variabler. Det finns även en sjugradig skala men 

det har visat sig att den femgradiga skalan har fått mer genomslagskraft bland 

forskare menar flera forskare (Patel & Davidsson  2003, Bryman 2004). Då man 

valt att använda sig av Likertskalan finns det även olika metoder för hur man 

sätter upp de olika påståendena. Vi valde att ha de olika svarsalternativen 

vertikalt men andra kan föredra att sätta dem horisontellt. Risken med att sätta 

svaren horisontellt är att respondenten har svårare att verifiera vilket svar som 

denna givit. Likertskalan kan också användas i strukturerade intervjuer.  
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3.4 Population och urval  

Vi har valt att ta kontakt med alla Sveriges kommuner, vilket gör att 

undersökningen omfattar den totala populationen. Eftersom vi ville skicka vår 

enkät elektroniskt till alla Sveriges kommuner så tog vi kontakt med SKL, 

Sveriges kommuner och Landsting. Av SKL fick vi information om 

kommunernas e-postadresser till diariefunktionen vilket innebar att våra brev 

skulle diarieföras och på så sätt hanteras adekvat och vara föremål för 

offentlighetsprincipen, vilket inte skulle vara fallet om vår undersökning 

skickades till personers e-postadresser. I vårt missiv till mottagarna så skrev vi 

att undersökningen skulle vidarebefordras till centralt placerad personalchef 

eller liknande. 

3.5 Datainsamling 

Eftersom vi i denna undersökning har tagit kontakt med Sveriges 290 

kommuner, behövde vi ett verktyg för att kunna hantera insamlingen av data, 

utskick och påminnelser på ett enkelt sätt. I tidigare arbeten hade vi erfarenhet 

av elektroniska verktyg för att inhämta data från respondenter. Verktyget som vi 

använt är en internetbaserad tjänst. I den ingår funktioner som förenklat vårt 

analysarbete av enkätsvaren, t.ex. sammanställning, korstabulering och 

presentation av svaren i diagramform. En av anledningarna till att vi valde att 

göra vår enkät via Internet var att vi hade erfarenhet från tidigare kvantitativa 

arbeten och då upplevt problem med datainsamlingen. Vår erfarenhet var att 

mycket tid skulle gå åt till att sammanställa svaren i enkäten när det görs 

manuellt. Då de verktyg som fanns för enkäten redan hade dessa inbyggda i 

tjänsten, var datainsamlingen relativt enkel att handskas med. Det var därför ett 

lätt val för oss att bestämma oss för denna tjänst i detta arbete.   

 

Vi fick inloggningsuppgifter till tjänsten så att vi kunde logga in och skapade 

sedan frågor som presenterades via Internet. Till våra inloggningsuppgifter fick 

vi behörighet att se respondenternas svar på en aggregerad nivå. Under 

undersökningsperioden kunde vi följa respondenternas svar genom att i realtid 

ha kontinuerligt uppdaterade diagram.  

 

E-post-adresserna som vi fick var de e-post-adresser som vi visste gick till en 

diariefunktion inom respektive kommun. Vi sammanställde alla kommuners e-

post-adresser och placerade dem i en respondentlista i den Internetbaserade 

tjänsten.   

 

Enkäten sändes ut den 6:e april 2009 och sista dagen enkäten skulle vara 

besvarad var den 28 april 2009 . Under denna period sändes det ut tre 
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automatiska påminnelser via e-post. Dessa påminnelser skickades endast ut till 

de kommuner som inte svarat på enkäten. I detta verktyg finns det en funktion 

för påminnelser. Innan denna undersökning hade vi genomfört en 

enkätundersökning med samma verktyg. Vid detta tillfälle hade vi under 

undersökningen en påminnelse under den tid som enkäten var öppen. Vi tyckte 

att en påminnelse var för lite med tanke på att svarsfrekvensen var drygt 60 %. 

Via anteckningar från föreläsning inom kvantitativ metod är tre påminnelser att 

föredra. Tre är inte för många men heller inte för få. Dessa påminnelser har 

sedan skickats ut per automatik till respondenterna från verktygets funktion för 

påminnelser. Påminnelserna har endast skickats ut till de respondenter som inte 

har svarar på enkäten vid påminnelsetillfället.  

 

Inför dessa påminnelser tog vi kontakt med leverantören av tjänsten. Vi ställde 

frågan till dem när det var lämpligast att skicka ut dessa påminnelser. Svaret vi 

fick från dem var att: ”För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt är det bra 

att skicka ut e-postundersökningen i början av veckan eller på en fredag, undvik 

onsdagar och torsdagar som generellt har lite lägre svarsfrekvens.”. Detta kan 

bero på att företrädesvis administrativ personal har mer inbokade aktiviteter på 

onsdagar och torsdagar än övriga dagar i veckan. Detta är även vår erfarenhet 

från arbetslivet. Vi har i denna undersökning skickat ut enkäten på en tisdag. 

Övriga påminnelser har vi skickat på måndagar och fredagar. 

3.6 Antaganden 

I en del av resultaten har vi jämfört resultaten från kommunerna beroende på 

dess storlek. Vi har gjort antagandet att en stor kommun har fler än 10 000 

anställda och att en liten kommun har mindre än 2000 anställda. Vi har valt att 

summerat dessa svarsalternativ för att få en uppdelning på mindre och större 

kommuner och se om det skiljer sig i svar beroende på kommunstorlek. 

 

I resultatdelen i denna rapport har vi summerat följande svarsalternativ med 

varandra: 

 instämmer helt och instämmer delvis. Dessa kallas ”instämmer”.  

 tar delvis avstånd och tar helt avstånd. Dessa kallas ”tar avstånd”  

 

Summeringen har vi gjort för att förenkla resultatet för läsaren. 
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3.7 Etiska aspekter i undersökningen 

Vi har i vår undersökning använt oss av de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet har publicerat på sin hemsida. Sammantaget så kan dessa 

principer delas upp i fyra huvudkrav. Dessa krav är: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Här beskrivs dessa krav i nämnd ordning. Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta krav kan 

konkretiseras i följande regel: ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. De skall upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i 

den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.” Vetenskapsrådets hemsida (2009). I samma regel finns även innebörden 

att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än 

för forskning. 

 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Detta krav kan konkretiseras i följande regel: ”Forskaren skall inhämta 

uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” I 

samma regel finns även innebörden att då uppgifter om stora grupper insamlas 

genom postenkät krävs ej samtycke i förhand. Förutsatt att utförlig information 

medföljer enkätformuläret enligt vad som anges i kommentarerna till regel 1, 

kan det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld.” 

Vetenskapsrådets hemsida (2009). 

 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Denna rätt för 

undersökningsdeltagare att avbryta sin medverkan innebär inte automatiskt att 

forskaren måste förstöra tidigare insamlade data från den aktuella personen. En 

vanlig form för utträde är s.k. anonymisering vilket innebär att data står kvar 

men att alla möjligheter till identifikation undanröjs. Om det skulle visa sig att 

kunskapstillskottet inte står i rimlig proportion till de olägenheter som kan 

förorsakas de medverkande eller andra berörda bör forskaren själv avbryta 

undersökningen.” Vetenskapsrådets hemsida (2009) Även Kvale resonerar på 
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samma vis där konfidentialitet innebär att man inte redovisar innehåll i arbetet 

som kan härledas till individen enligt Kvale (1997). 

 

”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. I vissa fall kan, med hänvisning 

till det övergripande forskningskravet, beroendeförhållanden inte helt undvikas. 

Då bör undersökningen läggas upp så att det är omöjligt för forskaren att 

identifiera vem som lämnat de insamlade uppgifterna. Är en sådan uppläggning 

praktiskt omöjlig att genomföra eller skulle den i övrigt äventyra 

undersökningens syfte så bör personer erbjudas att medverka först efter 

noggrann vägning av det förväntade kunskapstillskottet mot tänkbara negativa 

konsekvenser på kort och lång sikt för de personer som befinner sig i 

beroendeställning. Härvid är det viktigt att den tillfrågade inte får uppfattningen 

att vägran att delta eller att fullfölja kan medföra nackdelar i form av t.ex. sämre 

vård eller behandling.” Vetenskapsrådets hemsida (2009). 

3.8 Metoddiskussion 

I vår metoddiskussion har vi reflekterat och diskuterat den metod som vi har valt 

för vårt arbete. Vi har för varje avsnitt i det övergripande metodkapitlet valt att 

ha ett avsnitt i detta kapitel, metoddiskussionen.   

 

Vi valde en kvantitativ metod för vårt arbete. Från början var tanken att vi skulle 

göra ett kvalitativt arbete inom intern employer branding i Östergötlands läns 13 

kommuner. I samband med täta samtal med vår handledare blev vi sporrade att 

genomföra en kvantitativ undersökning istället. Eftersom arbetsinsatsen i vårt 

arbete skulle vara obetydligt större om vi valde hela Sverige jämfört med länets 

kommuner så valde vi att genomföra den på Sveriges alla kommuner. 

Anledningen till att vi valde kvantitativ metod är att de 290 respondenter som 

fanns i vår population var geografiskt spridda över hela Sverige samt att vi ville 

mäta förekomst av en viss företeelse. Innan vi valde metod funderade vi på om 

vi skulle genomföra vår studie med hjälp av kvalitativ metod men eftersom 

avstånden i samband med geografisk spridning och antalet respondenter var så 

många, var den kvantitativa metoden för oss ett lätt val. Man kan också ställa sig 

frågan om kvaliteten på vårt arbete hade blivit bättre om vi hade genomfört en 

kvalitativ studie.  

 

Operationalisering innebär att man försöker översätta eller operationalisera det 

abstrakta och egentligen omätbara begreppet till något konkret och mätbart. Med 

ett antal frågor försöker man fånga in det som man anser vara centralt för det 
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begrepp man mäter. De begrepp som vi ville operationalisera skulle alla kunna 

härledas till intern employer branding. Vi är väl medvetna om att 

operationaliseringen av begreppen är ett svårt arbete eftersom det abstrakta och 

omätbara ska bli konkret och mätbart.  

3.8.1 Konstruktion av frågor 

En bra operationalisering tar fram bra indikatorer från de begrepp som finns i 

undersökningen. Omkring dessa indikatorer skapas sedan frågor. Dessa frågor 

ska vara så konkreta som möjligt och svåra att missförstå. I vårt arbete tycker vi 

att en del av frågorna inte blev tillräckligt konkreta. Dessa frågor var de som vi 

inte lyckades ta fram bra indikatorer till. I en av frågorna så fick vi ett svar från 

respondenterna som vi inte förväntade oss. En fråga i vår undersökning 

uppfattades av en respondent som normativ, den aktuella frågan: ”Våra 

medarbetare är anställningsbara även i verksamheter utanför kommunen”, där 

följande fritextsvar lämnades: 

 

”…Kommunen är inte en plats för "de som inte är 

anställningsbara" som ni antyder i er enkät. Mycket 

irriterande.” 

 

I denna fråga kunde vi kanske ha ställt frågan på ett annorlunda vis så att den 

inte skulle uppfattas som normativ. Här är ordvalet i frågan svårt mellan att 

frågan ska uppfattas som normativ samtidigt som vi vill få frågor som engagerar 

respondenterna i hög grad. 

3.8.1.1  Likert-skalan 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kallas den sortens enkät vi producerat för ett  

attitydformulär. Med hjälp av ett sådant formulär mäter man en ”grundläggande 

värdering hos individen”.  I undersökningen valde vi en femgradig Likertskala. 

Det finns även en sex och sjugradig skala men det har visat sig att den 

femgradiga är mer populär för respondenter, än den sjugradiga skalan. I vårt fall 

valde vi alltså en skala med ett ojämnt antal svarsalternativ. Anledningen till det 

var att vi ville ha ett svarsalternativ där respondenterna kunde svara ”varken 

eller”. På varje sida om mellanalternativet finns klara alternativ för respondenten 

att ta ställning till genom att välja att ta avstånd eller att instämma i påståendet 

eller att svara ”varken eller”. När vi själva har besvarat en enkät utan möjlighet 

att svara ”varken eller” har vi upplevt en mild press och i samband med det 

stannat kvar på frågan under en tid. När man som respondent stannar på en fråga 

var vi av uppfattningen att man i värsta fall inte vill fortsätta alls med enkätens 

övriga frågor. Eftersom vi ville ha så få som möjligt som stannade i enkäten så 

blev valet en femgradig skala. Hade vi valt en sexgradig skala hade vi tvingat 
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respondenten att ta ställning på ett annat sätt än som var fallet nu. Kanske hade 

detta varit bättre för oss? Dock vet vi inte vilka fördelar detta hade gett oss. 

Kritiken som riktas mot Likertskalan är att när man en gång markerat det högsta 

värdet och sedan kommer till ett påstående där man vill använda ett ännu högre 

värde är det högsta värdet redan använt. Detta är en kritik som generellt riktar 

sig mot användningen av Likertskalor. 

3.8.2 Population och urval 

I början av vår studie var tanken att vi skulle undersöka Östergötlands läns 13 

kommuner. Vi var intresserade av deras syn på intern employer branding. I detta 

skede hade vi många och intensiva samtal med vår handledare. I samband med 

våra samtal med vår handledare kom vi fram till att vi tyckte att det skulle vara 

mer utmanande om vi gjorde en undersökning som täckte in hela riket och dess 

kommuner. Vår handledare sporrade oss mycket i detta initiativ och att vi 

tidigare genomfört en studie på den totala populationen triggade oss än mer. Då 

en av oss är relativt dataintresserad såg han att det inte skulle vara något större 

problem att ta kontakt med alla Sveriges alla kommuner, istället för länets 13 

kommuner. Kontakt togs med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att 

med hjälp av dem få kontaktinformation till alla 290 kommuner och speciellt 

dess e-postadresser. Vi valde att skicka vår enkät till diariefunktionen och på så 

sätt hade vi stora förhoppningar om att, i och med att varje e-post till 

diariefunktionen registreras, svarsfrekvensen skulle bli riktigt bra eftersom vi 

bedömde att diariefunktionen skulle vidarebefordra vår enkät till rätt person 

inom kommunen. 

3.8.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjorde vi via ett internetbaserat elektroniskt verktyg. Sedan 

tidigare hade en av oss haft kontakt med detta företags elektroniska verktyg. 

Detta gjorde att vi valde detta verktyg även denna gång. Vid tidigare 

undersökningar upplevde vi att verktyget gav oss ett bra verktyg vid 

insamlingen av data. Därför var valet lätt för oss denna gång. Vi kunde säkert ha 

letat efter andra typer av internetbaserade elektroniska verktyg som var bättre 

men detta verktyg gav oss den typ av information från undersökning som vi ville 

ha och mer därtill, som t ex korstabulering och utskick av påminnelser till 

respondenterna som inte hade svarat på vår undersökning. Det fanns även en del 

i verktyget för att hantera mottagare av undersökningen. 

 

Vad gäller dagen som vi valde för utskick så funderade vi en del på vilken dag 

som det var lämpligast att skicka ut den. Eftersom vi inte fann någon litteratur 

som beskrev lämplig dag för utskick så tog vi kontakt med leverantören av 
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verktyget och på så sätt fick information när det var lämpligast att skicka ut 

undersökningen respektive skicka ut påminnelser för undersökningen. Vi 

bedömer att den information som vi fick från leverantören påverkade vår 

svarsfrekvens i en positiv riktning. 

 

Vad kunde vi ha gjort ytterligare för att uppnå en högre svarsfrekvens? Skulle vi 

ha gett dem någon form av gåva? Kanske skulle vi ha försökt att ta reda på vilka 

som inte hade svarat och sedan ringt till dem? Vi skulle ha också kunnat ha gjort 

en liten film som vi länkade till i det första brevet, där vi beskrev syftet med vår 

undersökning. Det har visat sig att om det finns möjlighet att via internet titta på 

en film istället för att läsa, så väljer mottagaren oftast att titta på filmen. Det är 

ju inte heller särskilt vanligt att skicka med en film i samband med en 

undersökning där undersökarna/studenterna presenterar sig så kanske hade detta 

nytänkande också påverkat vår svarsfrekvens i vår undersökning? 

3.8.4 Validitet och reliabilitet 

I inledningsfasen av denna undersökning skapade vi frågorna utifrån vårt syfte 

och vår frågeställning. Vi tänkte på ordval som inte kunde skapa missförstånd, 

kategoriserade dessa för att det skulle bli en hög tillförlitlighet och validitet för 

att på så sätt få de relevanta svar som motsvarar vårt syfte. Det är annars lätt att 

skapa frågor som rör närliggande områden men som inte motsvarar syftet med 

undersökningen. Mätte då vår rapport det som det var tänkt att mäta? Ja det 

tycker vi, men med undantag av ett fåtal frågor som så här i efterhand känner vi 

att vi skulle ha formulerat oss annorlunda. I inledningen av enkäten förklarade vi 

vad vi menar med det begrepp vi valt att undersöka. Trots detta finns naturligtvis 

en risk att respondenterna har en egen tolkning av begreppet och att vi därmed 

inte kan vara säkra på att de svarat på frågorna med exakt samma tolkning av 

begreppen som vi har. Frågorna är för respondenterna nya och för oss som 

konstruktörer är det är lätt att bli ”hemmablind”. För att uppnå en hög grad av 

tillförlitlighet kan man triangulera svaren man fått, med andra ord 

dubbelkontrollera resultaten så att respondenterna svarar lika på liknande frågor 

som är annorlunda ställda. Ett annat sätt att säkerställa sin tillförlitlighet är att 

göra en respondentvalidering menar Bryman (2004) där forskaren erbjuder 

respondenterna att ta del av det färdiga resultatet. Vi gjorde det då vi i missivet 

erbjöd respondenterna att ta del av det färdiga resultatet om de ville. För att öka 

reliabilitet och validitet skickade vi undersökning till två personer med HR-

bakgrund i syfte att utvärdera innehållet i frågorna på vår undersökning men 

även gränssnittet i enkätverktyget. Här fick vi in mycket bra åsikter och 

konstruktiv kritik på utformningen av frågorna och undersökningen i sin helhet. 

Denna konstruktiva kritik är vi mycket tacksamma för. Vi genomförde ändringar 
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i undersökningen efter att vi fått personernas åsikter, i samråd med vår 

handledare.   

3.8.5 Etiska aspekter 

Vi har valt en kvantitativ metod där vi med en internetbaserad enkät har 

kontaktat Sveriges samtliga kommuner. När vi skickade ut undersökningen till 

Sveriges kommuner fick mottagaren information om att undersökningen var 

frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta undersökningen och 

dess frågor utan att det påverkar respondenten negativt. I vårt brev till 

mottagarna förklarade vi också att alla svar kommer att behandlas anonymt. 

Eftersom undersökningen var producerad i en elektronisk miljö så finns det 

elektroniska spår i form av loggar på de dataservrar som används för 

undersökningen. Det är en realitet som man sällan kommer ifrån när man 

använder elektroniska verktyg och instrument.  

 

I vårt brev till kommunerna bad vi mottagaren att skicka brevet till 

personalavdelningen. I små kommuner finns det få personaladministrativa 

resurser som gör att det är ganska lätt att räkna ut vem som har lämnat svar på 

undersökningen. Dock så måste man ha tillgång till informationen om vilken 

kommun det är som har svarat och denna information är inte publicerad 

någonstans i vårt arbete. Dock så finns denna information i verktyget men 

skyddas av ett svårgissat användarnamn tillika lösenord. 

 

Den avslutande frågan i enkäten handlar om hur respondenterna uppfattat 

enkäten. Här har det också funnits utrymme för svar i fritextformat. Av de 

kommentarer vi fått från respondenterna framgår att de flesta tycker att enkäten 

varit bra. I den sista frågan i enkäten frågar vi:  

 

”Tack för din medverkan! Till sist vill vi ställa en fråga om 

enkäten: Jag tyckte att denna enkät innehåll relevanta frågor 

omkring området Employer Branding/arbetsgivarprofilering”  

 

På denna fråga svarade 85 % att de instämmer helt eller delvis. Nu med facit i 

hand så skulle vi kunnat utformat enkäten med ett antal färre frågor. 

 

Vi anser att Vetenskapsrådets fyra grundkrav är uppfyllda i vårt arbete. 

Informationskravet är uppfyllt då vi i missiv angett undersökningens syfte, 

frivilighet, rätt till avbrytande och vad insamlade data ska användas till. 

Samtyckeskravet anser vi vara uppfyllt då en majoritet av kommunerna har 

returnerat en ifylld enkät. Konfidentialitetskravet anser vi vara uppfyllt då det 

inte går att identifiera personerna i enkäten. Nyttjandekravet anser vi vara 
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uppfyllt då vi i vår undersökning inte skickat enkäten till en individ utan den är 

skickad till kommunens registratur. Det innebär att personen som har hanterat 

den inkommande e-posten väljer vem den ska skickas till. Här har vi ingen som 

helst möjlighet att spåra till vem som enkäten är skickad till. 

3.8.6 Bortfallsanalys 

I vår undersökning svarade 71 % (207 st.) av den totala populationen. Trots den 

relativa höga svarsfrekvensen har vi försökt att förklara bortfallet. Eftersom vi 

inte med säkerhet kan avgöra bortfallet så kan vi därför inte göra någon analys 

på bortfallet. Vi har därför genererat möjliga scenarion som kan grupperas i 

nedanstående antaganden: 

 

 Respondenter som inte har tid att svara på enkäten 

 Respondenter som inte har läst missiv 

 Respondenter som har klickat på länken i brevet till undersökningen utan 

att svara 

 

När det gäller respondenter som inte har tid att svara på vår enkät har vi full 

förståelse för detta. Vi skickade ut vår enkät i en tid som kan beskrivas som 

betungande för personalfunktionerna. I en situation som kännetecknas av en 

press är valet säkert lätt om man har att välja mellan operativt akut 

personalarbete eller att svara på en enkät som har producerats av 

examensarbetande studenter. 

 

I en del fall kan det vara så att en del av respondenterna inte har tittat på det brev 

som vi har skickat ut. Det kan vara så att en person kan ha varit frånvarande 

under en längre tid. Eftersom vi skickade brevet till kommunernas 

diariefunktion var vår förhoppning att breven skulle skickas till närvarande 

personer som hade möjlighet att svara på vår enkät. Det kan också vara så att 

kommunernas diariefunktion inte har skickat vidare brevet till 

personalfunktionen i kommunen. 

 

Då det handlar om de respondenter som har klickat på länken i brevet till 

undersökningen utan att svara på frågorna är det en anledning som vi ställer oss 

frågande till. Det kan vara så att inledningen på vår undersökning inte har varit 

så pass intressant att respondenterna har valt att avsluta undersökningen. Vi var 

medvetna om att början på vår undersökning var viktig för att få så många som 

möjligt att fortsätta att svara på frågorna. Därför valde vi frågor till vår 

undersöknings början som var engagerande eller som bekräftade respondentens 

funktion i organisationen vilket vi trodde skulle uppfattas som positivt. I 

undersökningen var det 207 st. som svarade på den första frågan och 188 som 
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svarade på den sista frågan. Det innebär att det var 19 st. som valde att avsluta 

innan undersöknings slut och därmed slutat svara på frågorna ett stycke in i 

undersökningen. I verktyget som vi använt finns möjlighet att spåra vilka 

respondenter som inte har valt att svara på enkäten, trots att de klickat på länken 

i brevet och läst den första frågan. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel redovisar vi svaren från vår enkät och de resultat som vi kommit 

fram till.  

4.1 Hur stor andel av Sveriges kommuner arbetar med intern 

employer branding? 

Vår första fråga i syfte och frågeställning lyder: 

 

 Hur stor andel av Sveriges kommuner arbetar med intern employer 

branding? 

 

I vår studie har vi två triangulerade frågor som indirekt svarar på denna fråga. 

Dessa två frågor är nummer 25 och 46 (tabell 25 och 46, bilaga 1). 

Svarsalternativen: ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis” har i dessa två 

frågor summerats: 66 respektive 68 procent. Medelvärdet blir här således 67 %.  

När vi har summerat totalt tio frågor ur undersökningen, (de tio frågorna som vi 

summerat i detta fall är: 6, 8, 9, 14, 16, 24, 25, 29, 30 och 46), vilkas  

frågeställning har en mycket stark koppling till om kommunerna arbetar med 

intern employer branding blir medelvärdet på dessa 65 %. 

 

Vårt resultat beskrivet enligt ovan visar att ca 2 av 3 kommuner arbetar med 

intern employer branding. 

4.2 Kultur och värderingar 

Frågorna vi ställt om kultur och värderingar i Sveriges kommuner är spännande 

ur ett resultatperspektiv. Resultaten visar att i dessa frågor, när det handlar om 

hur kultur och värderingar byggs upp, så är det drygt 8 av 10 kommuner som 

bygger upp kultur och värderingar i samband med fysiska träffar där det ges 

möjlighet för medarbetare att diskutera kultur och värderingar (bilaga 1, tabell 8) 

 

Samtidigt svarar 45 % av kommunerna att skriftlig information används i 

huvudsak för att bygga upp kultur och värderingar: (bilaga 1, tabell 6). 

 

När det gäller frågan om organisationen har god kännedom om sina 

medarbetares värderingar svarar 63 % att de anser sig ha det (bilaga 1, tabell 7). 

 

Även frågor omkring löneskillnader speglar värderingar hos arbetsgivaren. Här 

kan man nästan anta att det ska bli 100 % som tycker att det inte ska vara någon 
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löneskillnad och så är det, men noterbart är att det ändå är 2 % av kommunerna 

som tar avstånd i denna fråga (bilaga 1, tabell 28). 

 

Gällande miljöfrågor svarar drygt 8 av 10 kommuner att de har en dokumenterad 

miljöpolicy ( bilaga 1, tabell 37). Det visar sig också att de mindre kommunerna 

inte är lika långt framme som de större då drygt 7 av 10 kommuner som har en 

dokumenterad miljöpolicy. Storkommunerna är långt framme med nästan 9 av 

10. På samma fråga är det 2 % av kommunerna som tar helt avstånd från att 

använda sig av en dokumenterad miljöpolicy men vi noterar att det inte är någon 

av de större kommunerna. 

4.3 Information, kommunikation och strategier 

När det gäller frågan om samarbete mellan informationsavdelning och 

personalavdelning i kommunerna svarar 62 % att de instämmer till samarbete 

mellan avdelningarna (bilaga 1, tabell 19). Ännu en gång sticker de större 

kommunerna ut där hela 82 % har svarat att personalavdelningen har ett 

samarbete med informationsavdelningen. De mindre kommunerna har svarat att 

samarbete mellan avdelningarna finns i 46 % av fallen. 

 

En av frågorna handlade om huruvida kommunerna har en bild av hur 

medarbetarna upplever kommunen som arbetsgivare. Här ser vi att kommunerna 

verkar vara väl insatta i hur medarbetaren uppfattar kommunen som 

arbetsgivare.  Nästan 8 av 10 kommuner har en klar bild av hur medarbetarna 

upplever kommunen som arbetsgivare (bilaga 1, tabell 20). I de mindre 

kommunerna är resultatet marginellt sämre med lite drygt 7 av 10 kommuner, i 

detta sammanhang har de större kommunerna full inblick i vad deras 

medarbetare tycker, där de större kommunerna svarar instämmande med 100 %.  

 

För att få en uppfattning om vilka strategier som kommunerna använder i sitt 

arbete fick de ett påstående att kommunernas arbete med intern 

arbetsgivarprofilering är långsiktigt. Här svarar drygt 2/3 delar av kommunerna 

att arbetet med arbetsgivarprofilering är långsiktigt (bilaga 1, tabell 46). Hälften 

av de mindre kommunerna ansåg det vara långsiktigt och nästan 9 av 10 av de 

större kommunerna anser det vara ett arbete som är långsiktigt. Även här sticker 

några kommuner ut med att säga att de tar helt avstånd, faktiskt 6 kommuner 

varav 4 kommuner är småkommuner och ingen som tar avstånd av de större 

kommunerna.  

 

När det handlar om Sveriges kommuner arbetar med intern employer branding 

eller ej, svarar ca 25 % att de har en projektplan som styr hur de ska arbeta med 

intern employer branding (bilaga 1, tabell 21). Här ställer vi en fråga som är 
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indirekt. Om ett långsiktigt arbete ska drivas effektivt är en projektplan ett 

nödvändigt verktyg. Har man inte en sådan plan uppstår flera svårigheter i form 

av budget, styrning m m. Här svarar hela 75 % ”varken eller” eller tar helt/delvis 

avstånd. 

4.4 Ledare 

Frågan om ledare ställer vi för att få reda på om ledare är en prioriterad grupp 

inom kommunerna samt hur kommunen hanterar de befintliga ledarnas 

utveckling. Mycket av kultur och värderingar bärs av organisationens chefer till 

medarbetarna. Vi ville mäta förekomsten av utvecklingsprogram för ledare då vi 

bedömer att utbildade ledare bidrar till mer välmående medarbetare i större 

omfattning. 80 % svarar att de har utvecklingsprogram för ledare (bilaga 1, 

tabell 23). De mindre kommunerna svarar att det är knappt 7 av 10 som har 

någon form av fortbildning. Än en gång kommer de stora kommunerna i topp 

med hela 100 % som svarar att de har utbildningsprogram för sina chefer. 

4.5 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

Inom kategorin karriär och utvecklingsmöjligheter i Sveriges kommuner finner 

vi väldigt liktydiga svar, oavsett om det är en liten eller stor kommun. Av 

kommunerna är det knappt 2/3 delar av kommunerna som anger att de har 

utvecklingsprogram för sina medarbetare (bilaga 1, tabell 29). Ingen av de större 

kommunerna tar avstånd i denna fråga. 

 

Vi har även ställt frågor där vi ville få veta om man i kommunerna arbetar aktivt 

med utvecklingsmöjligheter i syfte att behålla sina medarbetare. Här är det 3 av 

4 kommuner som arbetar med detta (bilaga 1, tabell 30). En skillnad vi ser är att 

de större kommunerna verkar jobba mer aktivt med detta. Ca 9 av 10 av de 

större kommunerna arbetar med utvecklingsmöjligheter aktivt, i syfte att behålla 

befintliga medarbetare. 

 

På påståendet om det finns karriärforum för kommunens medarbetare var snittet 

att drygt 3 av 10 kommuner hade sådana forum (bilaga 1, tabell 32). En liten 

notering vi gör här är att av de mindre kommunerna är det endast 2 av 10 

kommuner som anordnar något liknande. Knappt 2/3 delar av de större 

kommunerna anordnar karriärforum för sina medarbetare. 

 

Inom kategorin karriär och utvecklingsmöjligheter har vi ställt en kanske lite 

provocerande fråga, om de kommunanställda är anställningsbara utanför 

kommunal verksamhet och på den frågan blev svaret från respondenterna att 
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knappt 9 av 10 medarbetare är anställningsbara utanför kommunen (bilaga 1, 

tabell 33). Tittar vi på de mindre kommunerna låg de väldigt nära snittet men 

här är det än en gång de större kommunerna som sticker ut med att ha ett klart 

lägre tal. Drygt hälften av de största kommunerna svarar att medarbetarna är 

anställningsbara utanför kommunal verksamhet vilket är noterbart. 

 

En sista fråga inom kategorin karriär och utvecklingsmöjligheter var om de 

anställda kan få utbilda sig eller förkovra sig inom något område som inte har en 

direkt koppling till den kommunala verksamheten. Där är snittet för landet och 

för de mindre kommunerna väldigt lika med att knappt 40 % tillåter en sådan 

möjlighet (bilaga 1, tabell 34) och ännu en gång sticker de största kommunerna 

ut med att endast 14 % tillåter det. 

4.6 Samhällsansvar 

I vår undersökning frågar vi omkring ett begrepp som kallas CSR. Det handlar 

om att kommunerna är med och sponsrar olika etiska aktiviteter, t.ex. att donera 

pengar till en välgörenhetsorganisation, där sponsorn skänker intäkter till något 

välgörande ändamål. Här är det drygt vart fjärde kommun som genomför 

liknande sponsoraktiviteter (bilaga 1, tabell 36). Skillnaden mellan stora och 

små kommuner är här liten men dock en skillnad till de större kommunernas 

fördel. 22 % av de mindre och 29 % av de större kommunerna stöttar olika 

etiska aktiviteter. Samtidigt så är det 50 % av de mindre kommunerna och 24 % 

av de större kommunerna som tar avstånd i denna typ av sponsring. 

 

När det gäller frågan om medarbetare uppskattar det sociala ansvaret hos sin 

arbetsgivare så svarar 72 % av kommunerna att de instämmer helt eller delvis 

(bilaga 1, tabell 35). Här är det marginell skillnad mellan de små och stora 

kommunerna. 

4.7 Förmåner 

På frågan om vilka förmåner som kommunerna ger blir svaret nästan 

genomgående att det är flextid som är mest förekommande (bilaga 1, tabell 41) 

och som kommunerna erbjuder som en förmån, hela 99 % erbjuder detta. På 

andra plats av förmåner är det kompetensutveckling som erbjuds, där är det 85 

% som erbjuder detta. På tredje plats är det en förmån som verkar ligga i tiden 

att få gå ned i arbetstid om man har barn under 12 år. 73 % av de svarande 

kommunerna erbjuder detta. Därefter kommer tjänstepension, olika PC-

lösningar och löneutfyllnad vid sjukdom. Vi ser marginella skillnader när vi 

jämför större eller mindre kommuner om vad som erbjuds i förmåner förutom på 
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de allra största kommunerna. De sticker ut med att erbjuda 100 procentiga 

erbjudanden angående, flextid, kompetensutveckling och nedsättning i arbetstid 

om man har barn under 12 år. På övriga erbjudanden ligger de största 

kommunerna procentuellt lite högre.  

4.8 Delaktighet och engagemang 

Det första påståendet inom denna kategori är om respektive kommun genomfört 

arbete omkring värdegrund tillsammans med medarbetarna. Svaret vi fick var att 

knappt 8 av 10 kommuner hade genomfört det (bilaga 1, tabell 9). Instämmandet 

hos de mindre kommunerna är lägre jämfört med landet i sin helhet, medan de 

större kommunerna instämmer till 100 %. 

 

På frågan om ”För att skapa engagerade medarbetare krävs delaktighet” svarar 

100 % av respondenterna att det är viktigt med delaktighet hos medarbetarna så 

att de ska bli engagerade i sitt arbete (bilaga 1, tabell 15). Vad gäller 

delaktigheten hos landets kommunala medarbetare, i syfte att skapa ett stort 

engagemang omkring intern employer branding, svarar drygt hälften av 

respondenterna att medarbetarna är delaktiga i arbetet med intern 

arbetsgivarprofilering (bilaga 1, tabell 16).  

 

Om vi fortsätter vidare på delaktighet så svarar respondenterna på frågan ”I vår 

kommun kan medarbetare ta del av verksamheterna, via e-tjänster ( t ex intranät, 

SMS, e-post, bloggande chefer och ledning)” att Sveriges kommunala 

medarbetare ges stor möjlighet att följa och få information om vad som händer i 

den kommunala verksamheten via olika e-tjänster. Här är det drygt åtta av tio 

medarbetare som har den möjligheten (bilaga 1, tabell 17). 

 

På frågan om hur information delges, så svarar respondenterna att medarbetarna 

som inte har den elektroniska möjligheten och kunskapen, så finns även de mer 

traditionella informationsvägarna att använda. Det handlar då om 

sammankomster, personaltidning, ledningsprotokoll och andra aktiviteter som 

då bidrar till att de traditionella informationskanalerna når drygt 9 av 10 

medarbetare (bilaga 1, tabell 18).  

4.9 Trivsel och nöjdhet – olika i olika kommunstorlekar 

Sveriges kommuner är inte skyldiga att genomföra medarbetarenkäter men de 

flesta gör det för att de tycker det är bra och att det gynnar dem enligt SKL 

(2009). På påståendet ”I vår kommuns medarbetarenkät finns frågor om varför 

man arbetar just i vår kommun” svarar 16 % av alla kommuner att de ställer en 
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sådan typ av fråga (bilaga 1, tabell 43). Skillnaden mellan stor och liten 

kommun skiljer sig, men inte så mycket. Hos de mindre kommunerna är det 10 

% som säger att de frågar detta och hos de stora kommunerna är det 14 %. 

 

Under gruppen trivsel på arbetsplatsen finner vi överlag att Sveriges kommuner 

svarar att Sveriges kommunala medarbetare trivs väldigt bra på sina 

arbetsplatser. I trivsel så ligger även arbetsklimat och på detta påstående, I den 

senaste medarbetarundersökningen svarade medarbetarna överlag att 

arbetsklimatet var mycket gott, och då svarar respondenterna i snitt att hela 77 % 

att deras medarbetare arbetade i ett gott arbetsklimat (bilaga 1, tabell 13). Det är 

marginell skillnad mellan snittet, de stora och de små kommunerna. 

 

I påståendet om nöjdhet finner vi lite olika nivåer på faktorn nöjdhet. Snittet för 

enkätundersökningen ligger på nästan 50 % av att kommunerna har mer nöjda 

medarbetare än riksgenomsnittet på 70,3 % enligt SKL:s hemsida (bilaga 1, 

tabell 42). Plockar vi ut samma fråga igen men ställer den bara till de mindre 

kommunerna så ligger detta svar på endast drygt 30 % att de har mer nöjda 

medarbetare än Skl:s snitt på 70.3 %. De större kommunerna däremot har enligt 

dem själva hela 72 % nöjda medarbetare. 

Då vi både nämnt arbetsklimat och nöjdhet ligger stolthet i samma härad att göra 

påståenden omkring, om kommunernas medarbetare känner en stolthet för att 

arbeta inom kommunen. Här är det drygt 7 av 10 kommuner som säger att deras 

medarbetare känner stolthet över att arbeta inom kommunen (bilaga 1, tabell 

44). Det är marginell skillnad på de stora kommunerna i jämförelse mot de små. 

4.10 Ny generation på väg in på arbetsmarknaden 

För generation Y är det viktigt att service och tjänster håller hög kvalitet och att 

undersökningar bidrar till nytt resultat i den organisation de arbetar för. I syfte 

att få ett bra internt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att ha en bra relation 

med användarna av tjänsterna och servicen som ges. För att få veta om servicen 

och tjänsterna håller bra kvalitet bör kommunerna genomföra någon form av 

undersökning gentemot brukarna. Av alla Sveriges kommuner svarat 95 % att de 

har genomfört undersökningar gentemot brukarna för att få svar på 

servicekvaliteten. Här skiljer det inte så mycket mellan stor och liten kommun, 

95 respektive 92 %.  

 

Generation Y anses i debatten vara en krävande medarbetargrupp. För att få veta 

vad landets kommuner anser om denna stora grupp av arbetskraft frågade vi om 

de ansåg detsamma. Här svarar 55 % av landets kommuner att de instämmer i 

detta påstående (bilaga 1, tabell 26). De mindre kommunerna svarar 

instämmande med 49 % medan de större kommunerna instämmer i 71 %. 
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen. 

 

I vår undersökning ställer vi en fråga: ”Varför ska man arbeta i just er 

kommun?”.  På denna fråga väljer 6 av 10 kommuner att inte svara. Vad detta 

beror på vet vi inte men vi tycker det är anmärkningsvärt och värt att notera att 

så många kommuner, som får betraktas som relativt stora arbetsgivare i sitt 

område, inte kan precisera varför man ska arbeta i just deras kommun. Speciellt 

med tanke på att 6 av 10 kommuner, i en tidigare undersökning hos landets 

kommuner, svarar att attraktivitet som arbetsgivare är den enskilt viktigaste 

frågan att arbeta med.  

 

Vi trodde att vi här skulle få se fler svar i form av ”rekryteringslogans” som 

många kommuner har. Men när vi granskar fritextsvaren så är det endast en 

handfull som svarar med slogans. Här finns även svar i form av uppgivenhet 

men även proaktiva kommuner vilket följande fritextsvar får agera exempel 

som: ”Det frågar vi oss också” (bilaga 2) ”Vi gör det goda livet möjligt – vi vill 

inte bara följa utvecklingen – vi vill leda den – utvecklas du – utvecklas vi.” 

(bilaga 2). I denna fråga hade vi förväntat oss att svarsfrekvensen skulle vara 

högre. Som underlag för vår förväntan hänvisar vi till vår fråga i en tidigare 

studie, ”Generationsväxlingen i Sveriges kommuner”, om vilken som var den 

enskilt viktigaste faktorn för att hantera generationsväxlingen. Drygt 6 av 10 

kommuner svarade då att den enskilt viktigaste faktorn var att arbeta med 

attraktionskraft. När samma population svarar på frågan varför man ska välja att 

arbeta i just deras kommun så konstaterar vi att drygt 6 av 10 undviker att svara 

på frågan i denna undersökning!  

 

Vår uppfattning är att alltför många kommuner marknadsför sig med att 

”kommunen har allt för alla”. Det tycker vi inte är någon attraktiv slogan och på 

inget sätt unik. Vem vill arbeta för kommunen bara för att det råkar vara en 

kommun?  

 

Vi bedömer att det privata näringslivet har lyckats bättre med sin 

marknadsföring och har en bättre image än den offentliga sektorn. Kanske beror 

det  nidbilden av medarbetare som kommunerna har haft långt bakåt i tiden och 

på så sätt färgat kommunen som arbetsgivare på ett negativt sätt. I vår 

undersökning tolkar vi att kommunerna har en bra grund för att bygga upp ett 

bra rykte och image men processen tar lång tid. I vår undersökning märker vi 

utifrån svaren att Sveriges kommuner kan vara på väg mot ett långsiktigt 

hållbart arbete inom intern employer branding. Kommunernas oförtjänta dåliga 

rykte kan mötas med information hur det verkligen är att arbeta för en kommun i 
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jämförelse med övriga näringslivet. Vi gör bedömningen att de större 

kommunerna har kommit längre med arbetet omkring intern employer branding, 

än de mindre. 

 

Det finns även en grundläggande skillnad i kommunal och affärsmässig 

verksamhet när det gäller förutsättningarna för mål och medel. För en kommun 

är verksamheten målet och pengarna medlet för att nå målet. För en 

affärsdrivande verksamhet är pengarna målet och verksamheten är medlet för att 

nå målet, d v s generera vinst. En stor skillnad är att i affärsdrivande 

verksamheter kan de anställda vara med och bidra till en ökad lönsamhet, en 

lönsamhet som man kanske dessutom kan få del av, eller som kan leda till 

expansion av verksamheten och därmed ytterligare arbetstillfällen. Som anställd 

i kommunal verksamhet kan man ”bara” vara delaktig i strävan att göra mer för 

samma pengar eller göra samma för mindre pengar. Det finns en utmaning för 

kommunala arbetsgivare när det gäller förmågan att skapa stolthet bland de 

anställda för den verksamhet de är med och skapar och förvaltar. Utan tvekan är 

de kommunala verksamheterna viktiga och många medborgare är beroende av 

att dessa fungerar bra och håller hög kvalitet. 

5.1 Kultur och värderingar 

I vår enkät har vi frågor som hjälper oss att få reda på hur kultur och värderingar 

byggs upp i Sveriges kommuner. Resultatet är inte entydigt. Vad gäller kultur 

och värderingar noterar vi att det är bara ca 30 % som ”Instämmer helt” i frågan 

om det ges möjlighet för medarbetare att delta i gruppträffar, som leds av 

närmaste chef i syfte att diskutera kultur och värderingar . Man kan fundera över 

vad som döljer sig bakom ”Instämmer delvis” som utgör ca 50 %. Är det bara 

vissa grupper av de anställda som är med och diskuterar kultur och värdegrund 

och i så fall vilka grupper? Vi gör dock bedömningen att Sveriges kommuner 

använder sig i huvudsak av fysiska träffar i syfte att diskutera kultur och 

värderingar för att det är 32 % som instämmer helt i frågan om fysiska 

gruppträffar och endast ett fåtal procent av populationen som instämmer helt i 

att det är skriftlig information som används i huvudsak för att bygga upp kultur 

och värderingar.  

 

 

En av de förutfattade meningarna som finns i vårt samhälle är att kommunen 

som arbetsgivare inte är ett förstahandsval. Ryktet som kommunen har, präglas 

av medarbetare som inte aktivt har sökt sig till kommunen, utan medarbetare 

som på ett eller annat sätt ofrivilligt har ”hamnat” i kommunal verksamhet.  

Epitetet ”pappersvändare” får säkert en del läsare att associera till administrativa 

byråkrater. Dessa tjänstemän har säkerligen färgat oss och det befintliga ryktet 
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för Sveriges kommuner i negativ bemärkelse. Detta bekräftas även av SKL 

(2011) i samband med att ett företag har undersökt akademikers syn på offentlig 

sektor och i den studien framkom att det är låg kunskap om de intressanta 

arbeten som finns inom välfärdssektorn. 

 

Vi har under tiden förstått att Sveriges kommuner har ett mindre angenämt rykte 

som arbetsgivare och ett sämre rykte än vad de förtjänar. Vi bedömer att 

Sveriges kommuner ligger relativt långt framme när det gäller grundstenar för 

att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi bedömer att möjligheterna att påverka i en 

kommunal verksamhet är betydligt större än hos en privat arbetsgivare. Våra 

tankar och funderingar bekräftas av följande fritextsvar i vår enkät:  

 

   ”att arbeta i en kommun ger betydligt större utvecklings-och-

påverkansmöjligheter än att arbeta i privata näringslivet där 

jag själv befunnit mig under största delen av mina snart 20 år 

som personalchef”    

 

Eftersom syftet med intern employer branding är att medarbetare i 

organisationen ska få möjlighet att bli delaktiga i dess kultur och värderingar är 

det viktigt att det finns strukturer i organisationen som stödjer detta. 

Strukturerna som vi har tittat närmare på är om kommunerna har använt i 

huvudsak skriftliga dokument som skickas till medarbetarna, samt fysiska 

gruppträffar där medarbetare får möjlighet att diskutera mål och värderingar.  

Lönepolitik i en organisation påvisar en viss del av den kultur och värderingar 

som finns i en organisation. Här trodde vi inte att någon av Sveriges kommuner 

skulle ta avstånd på frågan om genomförande av lönekartläggning i syfte att 

förebygga omotiverade och ogrundade löneskillnader mellan könen på 

arbetsplatsen. Vi noterar att det ändå är tre av Sveriges kommuner som tar 

avstånd i denna fråga. Det gör oss förvånade eftersom lönekartläggningen är en 

obligatorisk del i jämställdhetsredogörelsen och att det finns en jämställdhetslag, 

en diskrimineringslag som ska reglera lönerna för människor oavsett kön inom 

arbetsplatsen och den egna organisationen. Minst tre av Sveriges kommuner 

följer alltså inte lagen! Vi bedömer att dessa tre kommuners avståndstagande 

inte gynnar dem i sitt framtida arbete med intern employer branding. 

   

När frågorna om miljö kommer upp svarar drygt 8 av 10 kommuner att de har en 

dokumenterad miljöpolicy. Det visar sig också att de mindre kommunerna inte 

är lika långt framme då det är drygt 7 av 10 kommuner som har en 

dokumenterad miljöpolicy. Storkommunerna är även här långt framme med 

nästan 9 av 10 kommuner. På denna fråga är det 2 % av kommunerna som tar 

helt avstånd från att använda sig av en dokumenterad miljöpolicy men vi noterar 

att det inte är någon av de större kommunerna.  Även här blir vi förvånade över 

resultatet att det är 20 % av kommunerna som inte har en dokumenterad 
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miljöpolicy i tider av hög miljömedvetenhet. Hur gör dessa kommuner för att 

hjälpa medarbetarna att ta professionella beslut i miljörelaterade frågor?  Om 

man inte som kommun har en dokumenterad miljöpolicy anser vi att man går 

miste om de positiva ”ringarna på vattnet”-effekterna det ger att ha en 

miljöpolicy för medarbetarna. 

 

Det kan vara så att många kommuner är duktiga på att producera 

policydokument, mest för att de måste. Det är inte alls säkert att dokumentet 

präglar det dagliga beslutsfattandet och förvaltningen av de olika 

verksamheterna. 

5.2 Information, kommunikation och strategier 

Angående samarbete mellan information/kommunikationsavdelning och 

personalavdelning är det 62 % som instämmer i att det finns ett nära samarbete. 

Att det är 62 % tycker vi är en bra siffra men samtidigt är det också ca 40 % som 

inte har ett nära samarbete med informationsavdelningen vilket är mindre bra. 

En av möjligheterna att lyckas med intern employer branding är att det finns 

samarbete mellan dessa avdelningar. De olika avdelningarna har olika 

kompetens inom olika områden. Information/kommunikationsavdelning har 

kompetens inom varumärket medan HR har kompetens om medarbetarna i 

organisationen. Att ha ett nära samarbete mellan dessa avdelningar gynnar 

arbetet med intern employer branding men även extern employer branding. 

Enligt litteraturen är det flera författare som förespråkar samarbete mellan dessa 

avdelningar och de som nämner detta är Backhaus & Tikoo (2004) och Tavasolli 

(2007). Att ha detta samarbete är en av ”success factors” i arbetet med intern 

employer branding. Vi bedömer att ett nära samarbete skulle främja arbetet med 

intern employer branding i Sveriges kommuner ytterligare. Vi hade helst sett att 

det hade varit fler kommuner än de 62 % som svarat att de hade ett nära 

samarbete. Vidare märker vi på svaren att de mindre kommunerna har mindre 

andel nära samarbete med kommunikationsavdelningen än de större. Det är lite 

synd tycker vi, för vi tror att de mindre kommunerna har mest att vinna på ett 

samarbete. Många av de mindre kommunerna kan sakna en renodlad 

informationsavdelning, där det istället finns en kombinerad turist- och 

informationsfunktion som i första hand jobbar mot externa intressenter. Sedan 

gör vi bedömningen att många mindre kommuner förlitar sig på den lokala 

arbetskraften, eftersom de ofta är största arbetsgivaren på orten. Med många 

låglöneyrken i organisationen och med brist på alternativa arbetsgivare bedömer 

vi att kommunerna vet att det blir dyrt för medarbetarna att välja arbetsgivare på 

annan ort, och därmed ökade kostnader för pendling. Vi gör också bedömningen 

att innehållet i svaren vi fått från de mindre kommunerna, kan bero på 

resursbrist. 
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En strategi med intern employer branding arbete är att det bör vara långsiktigt. 

Det är inget arbete som är en momentan punktinsats eller en ”quick fix”. Ur 

detta tycker vi att det är allvarligt att hälften av de små kommunerna tar helt 

avstånd från att intern employer branding är långsiktigt. Eftersom arbetet med 

employer branding är långsiktigt är det viktigt att ha ett slags styrdokument som 

beskriver hur man arbetar med det och hur länge det pågår. Ett sådant 

styrdokument kan vara en projektplan. En projektplan medför oftast att arbetet 

bedrivs mer effektivt än vad som vore fallet utan en projektplan. De större 

kommunerna har en högre frekvens av projektplan i sitt arbete med intern 

employer branding, än de mindre. Vad kan detta bero på? Är det beroende på 

kommunstorleken? Eller är det en fråga om tradition hur man bedriver 

långsiktiga arbeten i kommunerna?  Vi tror att de större kommunerna har fler 

medarbetare som har medverkat i längre och större projekt och på så sätt upplevt 

att projekt som har en projektplan bedrivs mer effektivt än utan. Vidare gör vi 

bedömningen att många av de små kommunerna skulle tjäna på att ha en 

projektplan för sitt långsiktiga arbete. Vi gör också bedömningen att många 

kommuner arbetar med ”attraktiv arbetsgivare” som term, men på ett relativt 

ostrukturerat sätt som karaktäriseras av spontana momentana insatser. 

5.3 Ledare 

Ledaren i en organisation är en av de mest värdefulla medarbetarna. När det 

gäller ledarens attityd, motivation och engagemang är denne ett föredöme för 

övriga medarbetare. Om inte ledaren uppvisar motivation och engagemang är 

det troligt att inte medarbetarna heller uppvisar någon större motivation eller 

engagemang.  Om däremot ledaren får med sig sina medarbetare och agerar som 

en slags motivator är ledaren definitivt en person som bidrar till att motivera och 

på så sätt behålla medarbetarna. En ledare som kännetecknas av att vara en 

demokratisk ledare, bidrar på ett bättre sätt till arbetsgivarvarumärket, jämfört 

med auktoritär ledarstil, eftersom denne möter och tillgodoser medarbetarnas 

behov av att arbeta genom att ge denne eget ansvar. Detta bemötande ger ett 

kraftfullare engagemang och ökad produktivitet enligt Bolman & Deal (2005). 

Över tid har ledarrollen förändrats en hel del. Från att ha gått från auktoritärt 

ledarskap, till ett mer ödmjukt förhållningssätt. Idag karaktäriseras ledaren mer 

av att denne delar ut uppgifter som ska genomföras och medarbetaren själv 

planerar och genomför arbetsuppgifterna. Med detta sätt att leda medarbetare 

gynnas även i detta fall arbetet med intern employer branding då det ger mer 

utrymme för medarbetaren bli mer engagerad och att ta eget ansvar.  

 

Enligt vår undersökning svarar kommunerna att de utvecklar ledarna i sin roll. 

80 % av kommunerna instämmer att det finns utvecklingsprogram för deras 



 

41 

ledare. Här tycker vi att det är värt att notera att det är 20 % av kommunerna 

som inte anordnar utvecklingsprogram för sina ledare. Ur ett internt employer 

branding-perspektiv är ledaren en av de främsta ambassadörerna för ett lyckat 

arbete. Den andel som inte har dessa utvecklingsprogram för ledare tycker vi är 

en för stor andel av kommunerna eftersom cheferna i en organisation är mycket 

viktiga ambassadörer och som budbärare för engagemang, delaktighet, kultur 

och värderingar. 

5.4 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

I undersökningen ställer vi frågan om det finns utvecklingsprogram för 

medarbetarna. 66 % svarade att de instämmer i detta påstående. Till att börja 

med tyckte vi att 66 % var ett högt värde men efter att ha granskat resultatet 

ytterligare så inser vi att det är en tredjedel som inte instämmer, vilket är 

noterbart. Det innebär att av landets 290 kommuner är det ca 100 st som inte har 

ett utvecklingsprogram för sina medarbetare! Är det 100 kommuner i Sverige 

som inte prioriterar att utveckla sina medarbetare? Om så är fallet, är även detta 

anmärkningsvärt. Å andra sidan kan man se att 66 % för Sveriges kommuner är 

en bra siffra. Vi har samtalat med en kommunanställd lärare som under sina 16 

yrkesverksamma år inte tagit del av en individuellt dokumenterad 

utvecklingsplan. Vi gör bedömningen att en utvecklingsplan för varje 

medarbetare är en av de delar som kostar minst för att öka prestationen hos 

medarbetarna, vilket i sin tur påverkar kommunens rykte både internt och 

externt. Vi är dock medvetna om att kommunerna kan utveckla sina 

medarbetare, även om de inte följer ett utvecklingsprogram. 

 

I vår undersökning ställer vi en fråga om det ges möjlighet för medarbetare att 

förkovra sig i områden som inte har direkt koppling till verksamheten. På de 

svaren som vi fått in ser vi att de större kommunerna är mer ovilliga att ge 

medarbetarna den möjligheten. Varför vill man inte kosta på en utbildning, som 

inte rör det man arbetar med i verksamheten, i de största kommunerna? Kan det 

vara så att de resonerar att det finns alltid kompetent arbetskraft att tillgå inom 

en stor organisation, eller har det rent ekonomiska skäl? Ponera att en kommun 

med ca 10 000 anställda låter sina medarbetare gå på utbildning som kostar i 

medeltal 3 000 kr per person. Det innebär att det blir enorma summor som flödar 

ut ur kommunen om man skulle kosta på medarbetarna fortbildning som inte kan 

härledas och föra tillbaka värden till verksamheten. Ett räkneexempel: 10000 

anställda multiplicerat med 3000 kr blir den nätta summan av 30 000 000 kr som 

inte gagnar någon inom kommunens verksamhet. Här finns med största 

sannolikhet ett moraliskt perspektiv i hur man hanterar skattemedel i form av 

kompetensutveckling. Ett annat perspektiv är att 3000 kr är en nätt summa för 

att ha kvar betydande medarbetare ett tag till. Vi är väl medvetna att det ur ett 
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personalekonomiskt perspektiv alltid måste finnas ett syfte med en 

utbildningsinsats för att gynna den egna verksamheten inom kommunen. Vi tror 

att motsvarande fråga skulle ge ett annat svar om den ställdes till arbetsgivare i 

det privata näringslivet. 

5.5 Samhällsansvar 

CSR, Corporate Social Responsibility, är akronymen för företags 

samhällsansvar. CSR kallas idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar 

samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Enligt flera 

undersökningar förväntar sig allt fler kunder och anställda att företag ska ta 

större ansvar i samhället än att bara generera vinst menar Maritz (2007). Detta 

samhällsansvar kallas ofta för CSR även på svenska men begreppet företagens 

samhällsansvar används i allt högre grad.  

 

När det gäller det etiska ansvarstagandet i kommunerna svarar Sveriges 

kommuner med 26 % som instämmer i påståendet: ”Vår kommun sponsrar 

etiska aktiviteter som inte ingår i vårt kärnuppdrag” och 36 % av kommunerna 

tar avstånd. 39 % svarar ”Varken eller”. Här finns en potential för Sveriges 

kommuner att förbättra sitt etiska ansvarstagande speciellt med tanke på att 75 

% inte instämmer i påståendet. Vi är väl medvetna om att oviljan att sponsra 

etiska aktiviteter med säkerhet bottnar i kommunallagens föreskrifter om vad 

skattemedel ska och får användas till. Sponsring liknande det som 

affärsdrivande företag kan satsa pengar i är inte politiskt gångbart när det 

handlar om medborgarnas skattemedel vilket beror på att enskilda tjänstemän 

inte kan fatta beslut om utbetalning av sponsormedel eller bidrag eftersom det är 

ett politiskt beslut. Vi gör bedömningen att beslut om sponsring är ovanligt men 

att det däremot kan lämnas en hel del kommunala driftbidrag till organisationer 

som bedriver social verksamhet av olika slag.  

 

Vad gäller det miljömässiga ansvarstagandet är det desto bättre! En del i det 

miljömässiga ansvarstagandet är att ha en dokumenterad miljöpolicy. På 

påståendet: ” Vår kommun har en dokumenterad miljöpolicy” instämmer 82 %. 

Det tycker vi är bra, även om det är 18 % som skulle kunna förbättra sitt 

miljömässiga ansvarstagande i form av att ha en dokumenterad miljöpolicy. 

 

I fallet med det sociala ansvarstagandet tycker vi kommunerna är bra men även 

här skulle Sveriges kommuner kunna visa mer. Speciellt med tanke på att 

Sveriges kommuner är institutioner som arbetar mycket med sociala 

verksamheter. På påståendet: ” Vår kommun visar ett socialt ansvar som våra 

medarbetare uppskattar” instämmer 72 %.. Även här finns potential till 

förbättring med tanke på att drygt 1/4 svarar ”Varken eller” eller ”tar avstånd”.    
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5.6 Förmåner 

I vår undersökning ville vi få en uppfattning om vilka förmåner som är de mest 

vanligen förekommande. Den mest förekommande var möjlighet för 

medarbetarna att använda sig av flextid. I ett samhälle när fler och fler upplever 

att tiden inte räcker till är flextid en funktion som kan få medarbetare att känna 

att de har mer makt över sin arbetstid och på så sätt uppleva mindre stress. Vi 

tycker att det är bra att det är så många kommuner som erbjuder detta. 

 

På andraplatsen för förmåner kommer kompetensutveckling och på tredjeplatsen 

kommer möjligheten att gå ner i arbetstid om man har yngre barn. För en del 

medarbetare kan dessa förmåner säkerligen upplevas som rättigheter men vi 

anser att det är förmåner som arbetsgivaren kan hantera på ett sådant sätt att det 

gynnar både arbetsgivare och medarbetare. 

 

Ett par förmåner förvånade oss. Det gäller löneväxling mot pension och flexpay. 

Löneväxling är det endast knappt 4 av 10 som erbjuder. När det gäller flexpay är 

det endast 1 % som erbjuder. När det gäller löneväxling mot pension så 

resonerar vi så här: Eftersom fler och fler tjänster kräver gymnasiala och 

eftergymnasiala studier med ofta tillhörande studielån, i samband med studietid, 

så är det under denna tid oftast ingen inbetalning till pensionen för den 

studerande individen. Det här innebär att det är minst tre år som individens 

pensionsinbetalningar upphör under tiden som studierna pågår. Här borde 

Sveriges kommuner kunna erbjuda detta i större omfattning än vad som är fallet 

just nu då vi bedömer att fler och fler kommer att vara medvetna om sin pension 

framöver och går det att påverka för individerna själva så tror vi att en del 

medarbetare kommer att vilja göra så. För tillfället är löneväxling endast 

lönsamt för individen om lönen överstiger 28 500 kr/månad. Löneväxling är 

något som gynnar arbetsgivaren också genom att lönesumman blir lägre. Vad 

det beträffar flexpay är det en form av löneväxling också, så att delar av lönen 

kan bytas ut mot en eller flera veckor i fritidsstuga, försäkringar eller 

hushållsnära tjänster för att nämna några exempel. Många arbetsgivare ryggar 

säkert tillbaka för att hantera och administrera detta men i de flesta länder finns 

företag som har specialiserat sig på att hantera dessa flexibla löneersättningar. 

5.7 Delaktighet och engagemang 

Offentliga sektorn i Sverige är känd för att ha en hög delaktighet bland 

medarbetarna. I vår undersökning frågar vi om det är viktigt med delaktighet för 

att kunna få engagerade medarbetare. Här svarar hela 95 % att de instämmer 

helt, att delaktighet är en förutsättning för att åtnjuta engagerade medarbetare.  



 

44 

På vår fråga om det ges möjlighet för medarbetare att delta i gruppträffar, för att 

diskutera kultur och värderingar, instämmer 82 % att det ges denna möjlighet. 

Vi anser att detta är en av de viktigaste grundstenarna i byggandet av intern 

employer branding. Om inte denna möjlighet finns, är det svårt att få 

medarbetaren engagerad och motiverad gentemot sin arbetsgivare eftersom 

denne inte får möjlighet att ta till sig kultur och värderingar som finns inom 

organisationen. Det är ganska enkelt att förstå att potentiella medarbetare också 

blir attraherade av en befintlig medarbetare som i sin tur beskriver sin 

delaktighet i organisationen. En medarbetare som attraherar en, eller flera, 

potentiella medarbetare får ses som det mest önskvärda utfallet av intern 

employer branding. En anställd medarbetare kan på så sätt ses som en 

ambassadör för kommunen. Eftersom kommunerna oftast är stora arbetsgivare i 

sin region finns här en stor potential och möjlighet att det finns många 

medarbetare som kan agera som ambassadörer för sin kommun. Sveriges 

kommuner har definitivt en fördel jämfört med andra arbetsgivare i samma 

region. Vi bedömer att detta är en faktor som Sveriges kommuner ska använda 

mer i sitt arbete inom intern employer branding.    

 

Vi gör också bedömningen att Sveriges kommuner skulle ha nytta av det arbete 

som KRUS (Kompetensrådet för utveckling i staten) genomför som också tar 

fram gemensamma värdegrunder för medarbetare inom staten. På samma sätt 

skulle Sveriges kommuner kunna arbeta. Här är det viktigt att det som 

kommuniceras i värdegrunden speglas i de förutsättningar som medarbetarna 

ges att leva upp till i värdegrunden. Värdegrunden i kommunal verksamhet 

handlar med stor sannolikhet om hur man bemöter sina brukare, barn, elever, 

föräldrar, äldre och handikappade. Medarbetarna måste känna att det finns 

förutsättningar att göra en god insats och kunna känna stolthet för den 

arbetsinsats de gör. 

 

I fråga 17 frågar vi om det finns möjlighet att medarbetare kan ta del av 

verksamheterna via e-tjänster. Här gör vi bedömningen att användningen av 

sociala medier kan hjälpa kommunerna mycket i sitt arbete med att sprida 

information men även få info från medarbetarna om verksamheten eftersom det i 

sociala medier ges möjlighet att få till stånd en relation som kännetecknas av att 

det är en tvåvägskommunikation. 

5.8 Ny generation på väg in på arbetsmarknaden 

För generation Y är det viktigt att service och tjänster håller hög kvalitet i den 

organisation de arbetar för. Det är även viktigt för dem att undersökningar bidrar 

till nytt resultat. I syfte att få ett bra arbetsgivarvarumärke är det viktigt att ha en 

bra relation med användarna av tjänsterna och servicen som ges. För att få veta 



 

45 

om servicen och tjänsterna håller bra kvalitet bör kommunerna genomföra någon 

form av undersökning gentemot brukarna och efter detta ändra sina processer 

utefter undersökningarnas resultat. Av alla Sveriges kommuner svarat 95 % att 

de har genomfört undersökningar gentemot brukarna för att få svar på 

servicekvaliteten. Detta är en av delarna för att kunna ha möjlighet att locka den 

nya generationen om man använder undersökningarnas resultat på ett aktivt sätt. 

Därmed är det inte sagt att bara för att man genomför undersökningar så behöver 

inte det i sin förlängning innebära att det bidrar till nytt resultat. 

 

Generation Y anses i debatten vara en krävande medarbetargrupp. Här svarar 55 

% av landets kommuner att de instämmer i detta påstående. De mindre 

kommunerna svarar instämmande med 49 % medan de större kommunerna 

instämmer i 71 %. Här tycker vi att det är svårt att tolka hur kommunerna ställer 

sig till om de är positiva eller mindre positiva, till en krävande medarbetargrupp. 

Det är ju ofta så att egenskapen ”krävande” är positivt. En annan intressant del 

är vilka kommuner som tar avstånd i påståendet. Vilka är de och hur resonerar 

de? I landet som helhet är det 7-8 % som tar avstånd i påståendet. De större 

kommunerna sticker ut med 14 % som tar avstånd och det är även de som 

instämmer mest i påståendet. Vi har svårt att resonera omkring de större 

kommunernas resultat. 

 

Vi tror också att användningen av sociala medier, för att påverka sitt employer 

brand, är en framgångfaktor för Sveriges kommuner eftersom det är en arena 

som många av dessa generationers befintliga och framtida medarbetare är 

närvarande i. 

5.9 Avslutande diskussion  

Att göra ett arbete inom intern employer branding har för oss varit mycket 

stimulerande. Dels för att området är relativt nytt och dels för att det håller på att 

vinna mark i näringslivet och i den offentliga sektorn i Sverige. Vi ville i vårt 

arbete undersöka hur stor andel av Sveriges kommuner som håller sig 

uppdaterade inom detta område och på vilka sätt de arbetar med att öka sin 

attraktivitet som arbetsgivare sett från ett internt perspektiv. 

 

Vår frågeställning har varit att få kunskap om hur stor andel, och på vilka sätt 

som  Sveriges kommuner arbetar med intern employer branding. Vi tycker att vi 

i vårt arbete har fått god kunskap om hur stor andel av Sveriges kommuner som 

arbetar med intern employer branding och vi har fått en god insikt i på vilka sätt 

som kommunerna arbetar. 
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Vad gäller vårt syfte är vi av uppfattningen att ca 2/3 av Sveriges kommuner 

arbetar med intern employer branding och generellt har kommunerna påbörjat 

genomförandet av sitt arbete med intern employer branding på ett strukturerat 

sätt. En del kommuner har kommit längre än andra. Vi tror också att många 

kommuner arbetar med termen ”attraktiv arbetsgivare” utan för den skull veta 

vad intern employer branding är för något, eller inte har satt det i system ännu. 

Vi tror att SKL mycket väl kan vara den medlemsorganisation som Sveriges 

kommuner behöver med stöd och verktyg i syfte att utveckla och kommunicera 

sitt arbetsgivarerbjudande. 

 

Vi har under tiden för vårt arbete fått information att SKL har startat upp 

utbildningar och verktyg för Sveriges kommuner inom employer branding vilket 

kan ses som ett initiativ för att påbörja arbetet med och inse att man som 

kommun kan bli attraktiv som arbetsgivare. Verktyget kallas för ”Digitala 

Mentorn” och är ett verktyg som ska stödja kommuner och landsting som 

arbetar med att förbättra sitt varumärke som arbetsgivare.  

5.10 Distribuering av rapport till intresserade 

I samband med vår enkäts sista fråga så bad vi de som ville ta del av rapporten 

att skicka e-post till en av våra e-postadresser. Totalt var det ca 40 kommuner 

som var intresserade av att få ta del av rapporten. Utskick kommer att ske efter 

seminarier när rapporten har lämnats in för tryckning. Vi har också fått en 

förfrågan från SKL där vi blivit ombedda att presentera vårt arbete.  

5.11 Vidare forskning 

Vi hoppas att vår forskning i detta arbete leder till att andra kan studera vidare 

hur Sveriges kommuner arbetar för att utvecklas inom detta område. Vi har 

under denna studie träffat på flera olika intressanta områden inom employer 

branding och framförallt inom intern employer branding. Med tanke på att 

området är ett brett begrepp så finns det många delar att fördjupa sig i. 

 

Det första förslaget till vidare forskning som känns prioriterat är att studera om 

Sveriges kommuner har förändrat sitt erbjudande som arbetsgivare. Det har 

pågått ett antal utbildningar inom SKL:s försorg och det troliga är att 

kommunerna har tagit delar av utbildningen till sig. Att göra en studie som har 

fokus på tiden innan och efter utbildningarna från SKL skulle kunna vara ett 

intressant studieobjekt.  
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Att göra en studie på pågående generationsväxling inom Sveriges kommuner 

skulle också vara intressant. I en sådan studie skulle man ha fokus på hur väl 

kommunerna har lyckats att kommunicera sitt arbetsgivarerbjudande till den 

externa arbetsmarknaden. En av framgångsfaktorerna i employer branding är att 

det finns ett tätt samarbete mellan kommunikation och HR-avdelning. En sådan 

studie skulle då ha mer fokus på kommunikationen till den externa 

arbetsmarknaden, men även kommunikationen mellan kommunikation och HR-

avdelning. 

 

Ett ytterligare förslag på studie är hur Sveriges kommuner använder sina 

medarbetare i syfte att få dem att agera som ambassadörer för sin arbetsgivare. 

Vi tror att detta förslag kan vara riktigt intressant med tanke på att Sveriges 

kommuner ofta är stora arbetsgivare i sin egna geografiska region. 

 

Den fjärde och sista möjliga studien som vi föreslår är hur Sveriges kommuner 

arbetar med kommunikation via sociala medier när det gäller att påverka sitt 

arbetsgivarvarumärke. Med tanke på att dessa medier är på stark frammarsch så 

tror vi att Sveriges kommuner kan ha mycket att vinna på att använda dessa. 
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7. Appendix 

7.1 Mail och missiv 

Ämnesrad: Missiv - undersökning angående Employer Branding i Sveriges kommuner 

 

Mail:  

För vidarebefordran till centralt placerad personalchef eller liknande i er kommun. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som genomför en studie inom området strategiskt personalarbete på 

Linköpings universitet. Under 2008 genomförde vi ett projekt om generationsväxlingen i 

Sveriges alla kommuner. I den studien frågade vi bl. a. om vilken som var den enskilt 

viktigaste faktorn för att klara kompetensförsörjningen. 63 % av kommunerna svarade att den 

enskilt viktigaste faktorn var att arbeta med attraktionskraft. Detta gjorde oss intresserade att 

studera attraktionskraften i Sveriges kommuner mer. Vi vore tacksamma om Er kommun 

kunde medverka i denna undersökning. 

 

Under våren har vi för avsikt att studera det relativt nya begreppet Employer Branding. 

Employer Branding är svårt att översätta till svenska men kan liknas vid 

arbetsgivarprofilering enligt vår tolkning, vilket i sin tur ger ett positivt 

rykte till kommunen som arbetsgivare samt ökar kommunens attraktionskraft. En effekt är då 

att det blir lättare att behålla befintliga medarbetare samt att det är lättare att få rätt 

kvalificerade sökande till framtida tjänster.  I denna studie har vi valt att fokusera på den 

interna delen av arbetsgivarprofileringen i Sveriges alla kommuner. 

 

Via länken nedan når Du vår enkät som innehåller påståenden som Du besvarar genom att 

markera olika svarsalternativ. Samtliga Sveriges kommuner deltar i denna enkätundersökning. 

Undersökningen är öppen mellan 2009-04-07 t o m 2009-04-28. Under denna tid kommer vi 

att skicka ut tre stycken påminnelser. 

 

Svaren som du lämnar i denna enkät behandlas konfidentiellt och din 

medverkan i denna undersökning sker frivilligt. 

 

Tack för din medverkan!    

Med vänlig hälsning, 

 

Magnus Petersson (magpe594@student.liu.se) 

Mikael Wallman (mikwa934@student.liu.se)   

 

mailto:mikwa934@student.liu.se
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7.2 Bilaga 1 - tabeller 

Tabellerna läses på följande sätt vilket tabell 1 får statuera exempel som: 

 

Fråga 1 nedan är besvarad av 207 st respondenter, vilket utgör 95 procent av det 

totala antalet svarande på hela enkäten, samtidigt som det är 12 st som avstår att 

svara på frågan, vilket utgör 5 procent av det totala antalet svarande på hela 

enkäten. 

Av de som svarat på enkäten är det 16 st som arbetar i rollen som 

personaldirektörer, vilka utgör 8 procent av totala antalet svarande. 

Personaldirektörerna visas i stapel 1 i tabellen. På samma sätt läses och översätts 

övriga tabeller i detta kapitel. 

 

1. Min roll i kommunen är: 

Besvarad av: 207 (95%) Ej besvarad av: 12 (5%) 

1 Personaldirektör 16 (8%) 

2 Personalchef 156 (75%) 

3 Personalstrateg 15 (7%) 

4 Personalkonsult/personalsekreterare 16 (8%) 

5 Annan roll 4 (2%) 
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2. Antal tillsvidareanställda i kommunal förvaltning är hos oss: 

Besvarad av: 207 (95%) Ej besvarad av: 12 (5%) 

1 11000 

anställda 80 (39%) 

2 1001 2000 

anställda 56 (27%) 

3 2001 3000 

anställda 25 (12%) 

4 3001 – 5000 anställda 22 (11%) 

5 5001 – 10000 anställda 17 (8%) 

6 10001 eller fler 7 (3%) 

 
 

3. Inom vår personalavdelning är begreppet Employer Branding ett 

etablerat begrepp 

Besvarad av: 204 (93%) Ej besvarad av: 15 (7%) 

1 Instämmer helt 19 (9%) 

2 Instämmer delvis 48 (24%) 

3 Varken eller 66 (32%) 

4 Tar delvis avstånd 27 (13%) 

5 Tar helt avstånd 44 (22%) 
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4. Vår kommun anser att det behövs ökade satsningar på den kommunala 

sektorn för att behålla befintliga medarbetare? 

Besvarad av: 203 (93%) Ej besvarad av: 16 (7%) 

1 Instämmer helt 63 (31%) 

2 Instämmer delvis 103 (51%) 

3 Varken eller 30 (15%) 

4 Tar delvis avstånd 6 (3%) 

5 Tar helt avstånd 1 (0%) 

 
 

5. Den kommunala arbetsgivaren framstår sällan som en arbetsgivare man 

aktivt väljer, det är snarare så att de som arbetar för kommunen gör det 

för att alternativen är få 

Besvarad av: 200 (91%) Ej besvarad av: 19 (9%) 

1 Instämmer helt 4 (2%) 

2 Instämmer delvis 71 (36%) 

3 Varken eller 27 (14%) 

4 Tar delvis avstånd 67 (34%) 

5 Tar helt avstånd 31 (16%) 
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6. I vår kommun används i huvudsak skriftlig information för att bygga 

upp kultur och 

värderingar 

Besvarad av: 201 (92%) Ej besvarad av: 18 (8%) 

1 Instämmer helt 5 (2%) 

2 Instämmer delvis 86 (43%) 

3 Varken eller 36 (18%) 

4 Tar delvis avstånd 64 (32%) 

5 Tar helt avstånd 10 (5%) 

 
 

7. I vår kommun har vi god kännedom om vilka värderingar som olika 

yrkeskategorier har 

Besvarad av: 198 (90%) Ej besvarad av: 21 (10%) 

1 Instämmer helt 13 (7%) 

2 Instämmer delvis 110 (56%) 

3 Varken eller 45 (23%) 

4 Tar delvis avstånd 26 (13%) 

5 Tar helt avstånd 4 (2%) 

 
 



 

57 

8. I vår kommun ges möjlighet för medarbetare att delta i gruppträffar, 

som leds av närmaste chef, för att diskutera kultur och värderingar 

Besvarad av: 199 (91%) Ej besvarad av: 20 (9%) 

1 Instämmer helt 64 (32%) 

2 Instämmer delvis 99 (50%) 

3 Varken eller 17 (9%) 

4 Tar delvis avstånd 17 (9%) 

5 Tar helt avstånd 2 (1%) 

 
 

9. Vår kommun har genomfört arbete omkring värdegrund tillsammans 

med medarbetarna 

Besvarad av: 198 (90%) Ej besvarad av: 21 (10%) 

1 Instämmer helt 43 (22%) 

2 Instämmer delvis 111 (56%) 

3 Varken eller 17 (9%) 

4 Tar delvis avstånd 21 (11%) 

5 Tar helt avstånd 6 (3%) 
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10. I vår kommun finns det forum som gör det enkelt att lyfta fram eller 

premiera särskilda medarbetare i kommunen 

Besvarad av: 197 (90%) Ej besvarad av: 22 (10%) 

1 Instämmer helt 22 (11%) 

2 Instämmer delvis 52 (26%) 

3 Varken eller 57 (29%) 

4 Tar delvis avstånd 47 (24%) 

5 Tar helt avstånd 19 (10%) 

 
 

11. I vår kommun genomförs det undersökningar om servicekvalitet hos 

brukarna/de externa kunderna 

Besvarad av: 198 (90%) Ej besvarad av: 21 (10%) 

1 Instämmer helt 113 (57%) 

2 Instämmer delvis 75 (38%) 

3 Varken eller 4 (2%) 

4 Tar delvis avstånd 5 (3%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 
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12. I vår kommun ges marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner 

Besvarad av: 197 (90%) Ej besvarad av: 22 (10%) 

1 Instämmer helt 53 (27%) 

2 Instämmer delvis 116 (59%) 

3 Varken eller 19 (10%) 

4 Tar delvis avstånd 8 (4%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 

 
 

13. I den senaste medarbetarundersökningen svarade medarbetarna 

överlag att arbetsklimatet var mycket gott 

Besvarad av: 196 (89%) Ej besvarad av: 23 (11%) 

1 Instämmer helt 67 (34%) 

2 Instämmer delvis 84 (43%) 

3 Varken eller 41 (21%) 

4 Tar delvis avstånd 3 (2%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 
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14. Vi anser att det är viktigt med ett samstämmigt budskap och en enhetlig 

bild av hur det är att arbeta för kommunen 

Besvarad av: 196 (89%) Ej besvarad av: 23 (11%) 

1 Instämmer helt 152 (78%) 

2 Instämmer delvis 38 (19%) 

3 Varken eller 4 (2%) 

4 Tar delvis avstånd 2 (1%) 

5 Tar helt avstånd 0 (0%) 

 
 

15. För att skapa engagerade medarbetare krävs delaktighet 

Besvarad av: 196 (89%) Ej besvarad av: 23 (11%) 

1 Instämmer helt 187 (95%) 

2 Instämmer delvis 9 (5%) 

3 Varken eller 0 (0%) 

4 Tar delvis avstånd 0 (0%) 

5 Tar helt avstånd 0 (0%) 

 
 



 

61 

16. I vår kommun är medarbetarna delaktiga i arbetet med 

arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 197 (90%) Ej besvarad av: 22 (10%) 

1 Instämmer helt 11 (6%) 

2 Instämmer delvis 95 (48%) 

3 Varken eller 68 (35%) 

4 Tar delvis avstånd 18 (9%) 

5 Tar helt avstånd 5 (3%) 

 
 

17. I vår kommun kan medarbetare ta del av verksamheterna, via etjänster 

( t ex intranät, SMS, epost, bloggande chefer och ledning) 

Besvarad av: 197 (90%) Ej besvarad av: 22 (10%) 

1 Instämmer helt 73 (37%) 

2 Instämmer delvis 93 (47%) 

3 Varken eller 15 (8%) 

4 Tar delvis avstånd 14 (7%) 

5 Tar helt avstånd 2 (1%) 
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18. I vår kommun kan medarbetare ta del av verksamheterna, på kort och 

lång sikt, via traditionella medium ( t ex sammankomster, personaltidning, 

ledningsprotokoll, andra aktiviteter) 

Besvarad av: 196 (89%) Ej besvarad av: 23 (11%) 

1 Instämmer helt 97 (49%) 

2 Instämmer delvis 88 (45%) 

3 Varken eller 7 (4%) 

4 Tar delvis avstånd 4 (2%) 

5 Tar helt avstånd 0 (0%) 

 
 

19. I vår kommun finns det ett nära samarbete mellan 

information/kommunikationsavdelning och personalavdelningen i arbetet 

med arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 194 (89%) Ej besvarad av: 25 (11%) 

1 Instämmer helt 35 (18%) 

2 Instämmer delvis 85 (44%) 

3 Varken eller 40 (21%) 

4 Tar delvis avstånd 25 (13%) 

5 Tar helt avstånd 9 (5%) 

 
 



 

63 

20. I vår kommun har vi en klar bild av hur medarbetarna upplever 

kommunen som arbetsgivare 

Besvarad av: 194 (89%) Ej besvarad av: 25 (11%) 

1 Instämmer helt 40 (21%) 

2 Instämmer delvis 111 (57%) 

3 Varken eller 26 (13%) 

4 Tar delvis avstånd 14 (7%) 

5 Tar helt avstånd 3 (2%) 

 
 

21. I vår kommun finns en projektplan som styr hur vi ska arbeta med 

intern arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 194 (89%) Ej besvarad av: 25 (11%) 

1 Instämmer helt 8 (4%) 

2 Instämmer delvis 41 (21%) 

3 Varken eller 59 (30%) 

4 Tar delvis avstånd 36 (19%) 
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22. I vår kommun delges personalen information om verksamheterna som 

rör framtiden 

Besvarad av: 194 (89%) Ej besvarad av: 25 (11%) 

1 Instämmer helt 64 (33%) 

2 Instämmer delvis 111 (57%) 

3 Varken eller 12 (6%) 

4 Tar delvis avstånd 6 (3%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 

 
 

23. I vår kommun finns det utvecklingsprogram för ledare 

Besvarad av: 194 (89%) Ej besvarad av: 25 (11%) 

1 Instämmer helt 79 (41%) 

2 Instämmer delvis 76 (39%) 

3 Varken eller 12 (6%) 

4 Tar delvis avstånd 19 (10%) 

5 Tar helt avstånd 8 (4%) 
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24. I vår kommun arbetar vi mot speciella målgrupper i vår interna 

arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 190 (87%) Ej besvarad av: 29 (13%) 

1 Instämmer helt 14 (7%) 

2 Instämmer delvis 42 (22%) 

3 Varken eller 70 (37%) 

4 Tar delvis avstånd 29 (15%) 

5 Tar helt avstånd 35 (18%) 

 
 

25. I vår kommun genomför vi olika aktiviteter i syfte att förbättra vår 

interna arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 191 (87%) Ej besvarad av: 28 (13%) 

1 Instämmer helt 33 (17%) 

2 Instämmer delvis 93 (49%) 

3 Varken eller 35 (18%) 

4 Tar delvis avstånd 17 (9%) 

5 Tar helt avstånd 13 (7%) 
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26. Kommande generation, (generation Y), är en krävande 

medarbetargrupp 

Besvarad av: 189 (86%) Ej besvarad av: 30 (14%) 

1 Instämmer helt 20 (11%) 

2 Instämmer delvis 83 (44%) 

3 Varken eller 44 (23%) 

4 Tar delvis avstånd 26 (14%) 

5 Tar helt avstånd 16 (8%) 

 
 

27. I vår kommun finns en dokumenterad personalidé 

Besvarad av: 192 (88%) Ej besvarad av: 27 (12%) 

1 Instämmer helt 82 (43%) 

2 Instämmer delvis 66 (34%) 

3 Varken eller 23 (12%) 

4 Tar delvis avstånd 16 (8%) 

5 Tar helt avstånd 5 (3%) 
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28. I vår kommun genomför vi lönekartläggning i syfte att förebygga 

omotiverade löneskillnader mellan könen 

Besvarad av: 192 (88%) Ej besvarad av: 27 (12%) 

1 Instämmer helt 165 (86%) 

2 Instämmer delvis 23 (12%) 

3 Varken eller 1 (1%) 

4 Tar delvis avstånd 2 (1%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 

 
 

29. I vår kommun finns det utvecklingsprogram för våra medarbetare 

Besvarad av: 192 (88%) Ej besvarad av: 27 (12%) 

1 Instämmer helt 19 (10%) 

2 Instämmer delvis 108 (56%) 

3 Varken eller 35 (18%) 

4 Tar delvis avstånd 21 (11%) 

5 Tar helt avstånd 9 (5%) 
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30. I vår kommun arbetar vi aktivt med utvecklingsmöjligheter i syfte att 

behålla våra medarbetare 

Besvarad av: 191 (87%) Ej besvarad av: 28 (13%) 

1 Instämmer helt 29 (15%) 

2 Instämmer delvis 114 (60%) 

3 Varken eller 31 (16%) 

4 Tar delvis avstånd 11 (6%) 

5 Tar helt avstånd 6 (3%) 

 
 

31. Vår kommun har resurser för att arbeta med arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 191 (87%) Ej besvarad av: 28 (13%) 

1 Instämmer helt 16 (8%) 

2 Instämmer delvis 62 (32%) 

3 Varken eller 40 (21%) 

4 Tar delvis avstånd 43 (23%) 

5 Tar helt avstånd 30 (16%) 
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32. I vår kommun finns det forum för medarbetares karriärutveckling 

Besvarad av: 190 (87%) Ej besvarad av: 29 (13%) 

1 Instämmer helt 9 (5%) 

2 Instämmer delvis 52 (27%) 

3 Varken eller 47 (25%) 

4 Tar delvis avstånd 44 (23%) 

5 Tar helt avstånd 38 (20%) 

 
 

33. Våra medarbetare är anställningsbara även i verksamheter utanför 

kommunen 

Besvarad av: 190 (87%) Ej besvarad av: 29 (13%) 

1 Instämmer helt 64 (34%) 

2 Instämmer delvis 105 (55%) 

3 Varken eller 16 (8%) 

4 Tar delvis avstånd 4 (2%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 
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34. Våra medarbetare ges chans att förkovra sig inom områden som inte 

har en direkt koppling till verksamheten 

Besvarad av: 190 (87%) Ej besvarad av: 29 (13%) 

1 Instämmer helt 6 (3%) 

2 Instämmer delvis 65 (34%) 

3 Varken eller 46 (24%) 

4 Tar delvis avstånd 51 (27%) 

5 Tar helt avstånd 22 (12%) 

 
 

35. Vår kommun visar ett socialt ansvar som våra medarbetare uppskattar 

Besvarad av: 190 (87%) Ej besvarad av: 29 (13%) 

1 Instämmer helt 21 (11%) 

2 Instämmer delvis 116 (61%) 

3 Varken eller 50 (26%) 

4 Tar delvis avstånd 3 (2%) 

5 Tar helt avstånd 0 (0%) 
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36. Vår kommun sponsrar etiska aktiviteter som inte ingår i vårt 

kärnuppdrag 

Besvarad av: 189 (86%) Ej besvarad av: 30 (14%) 

1 Instämmer helt 5 (3%) 

2 Instämmer delvis 44 (23%) 

3 Varken eller 73 (39%) 

4 Tar delvis avstånd 37 (20%) 

5 Tar helt avstånd 30 (16%) 

 
 

37. Vår kommun har en dokumenterad miljöpolicy 

Besvarad av: 188 (86%) Ej besvarad av: 31 (14%) 

1 Instämmer helt 106 (56%) 

2 Instämmer delvis 49 (26%) 

3 Varken eller 20 (11%) 

4 Tar delvis avstånd 9 (5%) 

5 Tar helt avstånd 4 (2%) 
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38. Vår kommuns ledning rekommenderar resultatenheterna att ha 

personalfest någon gång under året 

Besvarad av: 189 (86%) Ej besvarad av: 30 (14%) 

1 Instämmer helt 46 (24%) 

2 Instämmer delvis 45 (24%) 

3 Varken eller 57 (30%) 

4 Tar delvis avstånd 12 (6%) 

5 Tar helt avstånd 29 (15%) 

 
 

39. Vår kommun erbjuder subventionerad frukost/lunch till medarbetarna 

Besvarad av: 189 (86%) Ej besvarad av: 30 (14%) 

1 Instämmer helt 16 (8%) 

2 Instämmer delvis 23 (12%) 

3 Varken eller 18 (10%) 

4 Tar delvis avstånd 18 (10%) 

5 Tar helt avstånd 114 (60%) 
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40. Vår kommun erbjuder subventionerad hälso och friskvård till våra 

medarbetare 

Besvarad av: 189 (86%) Ej besvarad av: 30 (14%) 

1 Instämmer helt 131 (69%) 

2 Instämmer delvis 45 (24%) 

3 Varken eller 5 (3%) 

4 Tar delvis avstånd 3 (2%) 

5 Tar helt avstånd 5 (3%) 
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41. Dessa förmåner erbjuder vår kommun våra medarbetare (här går det 

att ange flera alternativ) 

Besvarad av: 189 (86%) Ej besvarad av: 30 (14%) 

1 Flextid 187 (99%)  

2 Flexpay 1 (1%) 

3 Kompetensutveckling 161 (85%) 

4 Semester utöver avtal 31 (16%) 

5 Subventionerade försäkringar 9 (5%) 

6 Ekonomisk rådgivning 15 (8%) 

7 Löneutfyllnad vid föräldraledighet 57 (30%) 

8 Stöd till hushållsnära tjänster 1 (1%) 

9 Subventionerad hälsovård 41 (22%) 

10 Löneutfyllnad vid sjukdom, dag 15 90 76 (40%) 

11 Delpension 53 (28%)  

12 Möjlighet att gå ner i arbetstid när barn/en är mindre än 12 år 138 (73%) 

13 Tjänstepension 116 (61%) 

14 Hyra av semesterstugor 10 (5%) 

15 PC lösningar 94 (50%) 

16 Diverse personalrabatter 49 (26%) 

17 Tjänstebil 16 (8%) 

18 Löneväxling mot pension 74 (39%) 

19 Sjukvårdsförsäkringar 5 (3%) 

20 Tidskrifter 25 (13%) 
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42. Vår kommun hade en högre andel nöjda medarbetare, än 

riksgenomsnittet (70,3%), vid senaste mätningen 

Besvarad av: 186 (85%) Ej besvarad av: 33 (15%) 

1 Instämmer helt 56 (30%) 

2 Instämmer delvis 31 (17%) 

3 Varken eller 85 (46%) 

4 Tar delvis avstånd 3 (2%) 

5 Tar helt avstånd 11 (6%) 

 
 

43. I vår kommuns medarbetarenkät finns frågor om varför man arbetar 

just i vår kommun 

Besvarad av: 188 (86%) Ej besvarad av: 31 (14%) 

1 Instämmer helt 16 (9%) 

2 Instämmer delvis 14 (7%) 

3 Varken eller 83 (44%) 

4 Tar delvis avstånd 7 (4%) 

5 Tar helt avstånd 68 (36%) 
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44. Vår kommuns medarbetare känner stolthet över att arbeta i kommunen 

Besvarad av: 188 (86%) Ej besvarad av: 31 (14%) 

1 Instämmer helt 17 (9%) 

2 Instämmer delvis 118 (63%) 

3 Varken eller 49 (26%) 

4 Tar delvis avstånd 4 (2%) 

5 Tar helt avstånd 0 (0%) 

 
 

45. Vi anser att det är god personalvård att arbeta med intern 

arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 188 (86%) Ej besvarad av: 31 (14%) 

1 Instämmer helt 92 (49%) 

2 Instämmer delvis 64 (34%) 

3 Varken eller 30 (16%) 

4 Tar delvis avstånd 1 (1%) 

5 Tar helt avstånd 1 (1%) 
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46. Kommunens arbete med intern arbetsgivarprofilering är långsiktigt 

Besvarad av: 186 (85%) Ej besvarad av: 33 (15%) 

1 Instämmer helt 75 (40%) 

2 Instämmer delvis 53 (28%) 

3 Varken eller 43 (23%) 

4 Tar delvis avstånd 9 (5%) 

5 Tar helt avstånd 6 (3%) 
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7.3 Bilaga 2 - fritextsvar 

 

47. Varför bör en medarbetare välja att arbeta i er kommun framför någon 

annan? 

Besvarad av: 85 (39%) Ej besvarad av: 134 (61%) 

Fritextfält: 

"Ansvarsfulla och varierande arbetsuppgifter. utmaningar och  

utvecklingsmöjligheter i arbetet med stor möjlighet att påverka. Bidrag vid 

fritidsstudier, subventionerad friskvård, aktiv personalklubb, goda 

kommunikationer, korta avstånd till jobb och service. " 

 

"VÅR KOMMUN ÄR EN LEVANDE LANDSBYGD I MODERN 

UTVECKLING." 

 

"Här finns stora möjligheter påverka framtiden att utveckla och utvecklas i en 

organisation som premierar delaktighet och engagemang!" 

 

"Man bör arbeta kommunalt om man vill vara med att påverka sin 

näromgivning och se snabba och konkreta resultat i det man gör. Kommunen är 

inte en plats för "de som inte är anställningsbara" som ni antyder i er enkät. 

Mycket irriterande." 

 

"Vi gör det goda livet möjligt!" 

 

"Vi vill inte bara följa utvecklingen vi vill leda den!" 

"Utvecklas du utvecklas vi!" 

 

"Det finns många skäl till det. Perspektivet i en storstadsregion är dock brett 

och konkurrensen stor om arbetskraften." 

 

"Modern och utvecklingsinriktad miljö, med ständig fokus på förbättring och 

utveckling av verksamheten, dessutom i väldigt snabb takt och med ett ibland 

okonventionellt arbetssätt." 

 

"Kommunen tillämpar en god personal och lönepolitik" 

 

"Vi är en bra arbetsgivare som ger delaktighet i vardagsarbetet, som 

uppmärksammar goda prestationer, är måna om arbetsmiljön och ger bra löner.  
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"Vår kommun erbjuder spännande arbetsplatser som förenar ungdomlighet, 

utmaningar och framåtanda med bredd och karriärmöjligheter. Våra 

arbetsplatser är förebilder för övriga kommuner i Sverige." 

 

"Ambition att få medarbetarna än mer delaktiga i sin arbetsplanering genom bl 

a genomsyrande av Lean" 

 

"God verksamhet, bra utveckling och utmärkt arbetsmiljö" 

 

"Vi arbetar medvetet med att förtydliga vårt uppdrag. "Vi är till för 

medborgarna". På det sättet får vi ett meningsfullt och därmed hälsosamt 

arbete." 

 

"liten kommun med gräns mot annat land(Finland)Bra lön, bra skola och 

fritidsverksamheter, billigt att bo och leva." 

 

"Vi har ett variationsrikt boende och ett varierat serviceutbud av hög kvalité och 

tillgänglighet utifrån innevånarnas behov och önskemål, denna vision sporrar 

våra medarbetare" 

 

"Därför att vi är väldigt framgångsrika blev tex årets kvalitetskommun 2005, 

årets tIT kommun 2007 och vi har bra tillväxt i kommunen och nu siktar vi att 

bli kulturhuvudsstad 2014. Vi vill skapa utveckling för alla medarbetare" 

 

"Bra livskvalité Stolt över sitt arbete Gemenskap Möjlighet att växa Möjlighet 

att påverka" 

"därför att vi jobbar med utveckling i alla former men vi är inte framme i allt" 

 

"Man bor här” 

” I en liten kommun får man en god bredd" 

 

"Bra kommun med bra ekonomi och möjligheter till en trygg anställning med 

möjligheter tillpersonlig utveckling. " 

 

"Trivsel, social gemenskap, lagom stor kommun,närheten till medarbetare,vi 

bryr oss om varandra, gräset är inte grönare......." 

 

"Vår  kommuns personalidé är frihet, flexibilitet, förnyelse och förståelse. 

Individen ges stort utrymme som bygger på tillit." 

 

"Kommunen som arbetsgivare värnar mycket om sina medarbetare. " 
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"Lagom stor kommun med god service. Närhet till andra orter ger en stor 

gemensam arbetsmarknad vilket kan underlätta för make/maka att få arbete. 

Medarbetarna trivs med sina jobb och sina arbetskamrater." 

 

"Stor möjlighet till personlig utveckling i arbetet" 

 

"Liten kommun med stora möjligheter att arbeta med omväxlande 

arbetsuppgifter under eget ansvar i nära samarbetet med andra. " 

 

"Bra arbetsmiljö, goda medarbetare hög trivsel på jobbet " 

 

"I en liten kommun får man möjlighet att sätta sig in i olika områden." 

 

"Den lilla kommunens fördel är att våra medarbetatare får lättare möjlighet till 

helhetssyn i sin yrkesroll." 

 

"En kommun med lagom läge från storstaden, lagom stor, möjligheter att 

påverka utvecklingen" 

 

"En unik kombination av intressanta och meningsfyllda arbetsuppgifter, 

personliga utvecklingsmöjligheter och möjligheten att delta i utvecklingen av en 

kommun som växer och har framtiden för sig." 

 

"Det frågar vi oss också" 

 

"Stabil ekonomi, inflyttningskommun vilket medför utveckling av den 

kommunala servicen. " 

 

"Ligger bra geografiskt, lagom stor, bra kolleger (enl mae)." 

 

"Vi har en mycket spännande framtid!" 

 

"önskad sysselsättningsgrad i vården mycket planeringstid inom 

förskola/fritidshem och grundskola, lokalt utvecklingsavtal för lärare" 

 

"Vår kommun erbjuder naturupplevelser genom vår fjällnära natur. Andan i 

verksamheterna är positiv och karriärmöjligheterna är goda. " 

 

"Liten organisaiton med möjlighet att vara med och påverka " 

 

"Vår kommun är en bra kommun all bo och leva i med "läge för det goda livet"" 
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"Vi  är en liten kommun som erbjuder ett varmt arbetsklimat och personlig 

service" 

 

"Den lilla kommunen med den stora närheten" 

 

”Medelstor kommun med närhet till service, kultur och människor. 

Sammanbyggd med storstad och del av Öresundsregionen. Mycket bra 

kommunikationer m m." 

 

"En mindre kommun med närhet till beslut, goda utvecklingsmöjligheter, 

friskvård, karriärmöjligheter mm" 

 

"Vi utför viktiga samhällsinsatser som har betydelse för medborgarnas liv och 

deras vardag. Därigenom är du en betydelsefull samhällsmedborgare. Vi har 

goda utvecklingsmöjligheter, satsar mycket på våra chefer. Vi erbjuder 

friskvård, rabatter, jobbar med mijön, är generösa med föräldraledighet. 

Därigenom har vi goda möjligheter att få till det goda livet, genom att få en bra 

balans mellan jobb och privatliv." 

 

"Som medarbetare i vår kommun har man ett stort inflytande över sitt arbete 

och stora möjligheter till utveckling." 

 

"Det ger i allmänhet kortare resväg till arbetet och en stabil och kompetent 

arbetsgivare." 

 

"En liten kommun gör att arbetet blir mycket mångsidigt. Hinner aldrig bli 

slentrian. Nära natur. Bra boende. Bra skola och barnomsorg." 

 

"God kvalite i verksamheten Välskött ekonomi . Delaktighet, ansvar och 

framåtanda finns i verkligheten (inte bara som slogan) 

Bra löneläge" 

 

"Vi har intressanta arbeten i utvecklande miljöer. Det finns en relativt stor 

trivsel på arbetsplatserna vilket understryks av ett högt NMI och en låg 

personalomsättning." 

 

"Vi arbetar så bra tillsammans i vår lilla kommun" 

 

"Bra möjligheter till utveckling i personalgrupper med relativt bra 

personaltäthet" 
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"Vi erbjuder intressanta arbeten till marknadsmässiga löner i en kommun med 

korta beslutsvägar. Vi har även möjlighet till motion på betald arbetstid samt till 

gratis bad/träning vid vår sim och sporthall." 

 

"Öppet klimat, bra arbetsmiljö, medarbetare ges möjlighet till delaktighet, bra 

ledarskap m m" 

 

"Tydliga mål, utvecklande och stimulerande arbete, en arbetsgivare som är 

lyhörd för medarbetares åsikter men också ställer krav på delaktighet samt en 

välskött kommun. Vi erbjuder bl a individuell kompetensutvecklingsplan till 

samtliga medarbetare. Ansvar Framåtanda Dialog" 

 

"Därför att kommunen är en tillväxtkommun, vilket ställer krav på att 

verksamheterna ständigt utvecklas för att kunna möta medborgarnas 

efterfrågan. Det i sin tur ger medarbetarna alla möjligheter att växa och 

utvecklas som individer och i sina yrkesroller. För den som vill och vågar finns 

inga begränsningar." 

 

"En utav Sveriges friskaste kommuner borgar för en god personalpolitik och ett 

gott ledarskap." 

 

"För att vi ÄR en bra kommun att arbeta i." 

 

"Vi har en av Sveriges bästa kommunala verksamheter, där ex vis 

skola/barnomsorg tillhör de bästa" 

 

Vi är en framgångsrik kommun inom flera områden. Attraktivt geografiskt läge." 

"Vi anser att dialog och delaktighet är viktiga delar i hälsoarbetet." 

 

"Jag tror att frågan ska ställas Varför ska man välja att jobba i kommunla 

verksamhet? oavsett kommun. Jag anser att detta är en fråga som SKL bör driva 

starkt och tydligt dvs hur stärker vi bilden av kommunen som en attraktiv och 

kompetent arbetsgivare? Att arbeta i en kommun ger betydlgt större utvecklings 

och påverkansmöjligheter än att arbeta i privata näringslivet där jag själv 

befunnit mig under största delen av mina snart 20 år som personalchef. Dock 

har det privata ändå lyckats skapa en bild av att vara en attraktiv arbetsgivare 

en bild som kanske inte alltid stämmer när man sen väl är där. " 

 

"Hyfsad lönebilding i jmf med andra. Bra ledarutveckling. Bra främjandearbete 

med arbetsmiljöfrågor. Kompetensbaserad rekryteringsmodell.Miljöbilar som 

personalbilar. Sjukvårdsförsäkring. Flextider " 
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"Vi har behov av medarbetarens tjänster och vill som motprestation vara en bra 

arbetsgivare" 

 

"omväxlande arbetsuppgifter, chefer som har ett genomtänkt 

utvecklingprogram, friskvård, god möjlighet till delaktighet, får arbeta med 

samhällsnytta." 

 

"Vår kommun är en offensiv kommun med stabil ekonomi och en fantastisk 

framåtanda" 

 

"Vi är en kommun som certifierats för Investors in People och som därmed 

arbetar med målstyrning där drivkraften är utveckling av medarbetarna." 

 

"En välskött kommun med förhållandevis god ekonomi och service och 

framtidstro. " 

 

"För att vi jobbar aktivt med medarbetar och ledarskapsfrågor. Vi är en bra 

kommun att arbeta i!" 

 

"I vår kommun jobbar vi med "det viktigaste". Vi fokuserar helt på mötet med 

medborgaren och vi har en mycket tolerant kultur i organisationen. Vi som ort 

har det mesta: sjönära och i övrigt naturnära läge, bra boenden, 

välfyllda handelscentrum, bra kommunikationer till andra orter, god kommunal 

service osv" 

 

"För att vi jobbar aktivt med medarbetar och ledarskapsfrågor. Vi är en bra 

kommun att arbeta i!" 

 

"Vi ger rel bra löner. Arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas kunskaper 

och åsikter, ha en hållbar utveckling där jämställdhet och mångfald ingår som 

en integrerad del i verksamhetsplaneringen." 

 

"En mindre ort, borgerligt styrd, vacker bygd, stor potential att bli riktigt bra, 

bara vi kan belysa kopplingen mellan bra arbetsgivarpolitik kvalitet 

och ekonomi för våra politiker. " 

 

"En bra verksamhet, tydliggjord genom olika oberoende undersökningar. 

Satsning på information och delaktighet, möjligheter att tidigt påverka olika 

beslut. " 

 

"Som anställd hos en liten arbetsgivare syns du bättre och ges bredare 

uppgifter." 
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"Vi är en ny, framåt kommun som försöker se nya lösningar på frågor och 

månar om personalen." 

 

"Vi är den lilla kommunen med det stora innehållet. Här finns en bred 

arbetsmarkanad, väl fungerande barnomsorg och skola. Ett stort och 

variereande föreningsliv.Här finns en närhet och en enkelhet som är unik. Här 

blir man sedd och här har man råd att leva fullt ut. " 

 

"Vi ska vara en attraktiv kommun att leva, besöka och verka i för människor och 

företag. I vår kommun ska vi ha en tillväxtfrämjande utbildning och 

näringslivsklimat med utvecklad infrastruktur. 

 

Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ansvarstagande, 

delaktighet, kompetenta och stolta medarbetare " 

 

"Många har under de senaste åren valt vår kommun därför att det är en 

tillväxtkommun med gott rykte. Flera har även sänkt sin lön för att få arbeta hos 

oss." 

 

"Tillräckligt stor för att ha resurser, men ändå tillräckligt liten för att man ska 

se helheten. Trygg enkel inspirerande!" 

 

"Trivsel på arbetsplatsen, bra arbetskamrater, bra chefer, delaktighet." 

 

"Vår kommun med allting så nära!" 

 

"Liten kommun, nära till beslut, bra arbetsmiljö. Tycker man om att arbeta med 

människor så är vår kommun ett bra val." 

"Välskött och väl belägen" 

 

" Stor kommun med många utvecklingsmöjligheter och långsiktiga satsningar 

inom personalområdet. Vi ligger i framkant! " 

 

"Vi erbjuder intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och alla medarbetare 

ska ges möjlighet till en god hälsa." 

 

"För att kommunens service gör skillnad förmänniskorna som väljer att bo och 

leva här." 
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48. Tack för din medverkan! Till sist vill vi ställa en fråga om enkäten: Jag 

tyckte att denna enkät innehåll relevanta frågor omkring området 

Employer Branding/arbetsgivarprofilering 

Besvarad av: 181 (83%) Ej besvarad av: 38 (17%) 

1 Instämmer helt 47 (26%) 

2 Instämmer delvis 107 (59%) 

3 Varken eller 19 (10%) 

4 Tar delvis avstånd 8 (4%) 

5 Tar helt avstånd 0 (0%) 

Besvarad av: 37 (17%) Ej besvarad av: 182 (83%) 

Här nedan kan du ange ytterligare feedback: 

"för många frågor trögt att klicka sig framåt i enkäten svarsalternativen 

stämmer inte ibland" 

 

"Mycket bra ämne att ta upp! Det behöver vi!" 

 

"Ni får jobba mer med enkäten, är det ja eller nej som gäller så ska det inte 

finnas fem alternativ. Ni borde dessutom valt 

att ha en sorteringsfunktion i stil med: "Arbetar ni med employer branding" 

"JANEJ" och därefter låtit mig slippa alla 

goddag yxskaftfrågor kring employer branding." 

 

"Det fanns flera frågor som inte kändes relevanta i vår kommun och 

alternativen passar inte som svar på en del av frågorna" 

 

"För vissa enkätfrågor är svarsalternativen inte helt relevanta." 

 

"Det fanns flera frågor som inte kändes relevanta i vår kommun och 

alternativen passar inte som svar på en del av frågorna" 

 

"För vissa enkätfrågor är svarsalternativen inte helt relevanta." 

 

"Alldeles för många frågor och konstiga svarsalternativ ibland. " 

 

"Sakande frågan var vi befinner oss i utvecklingen ambitionen är hög hos oss" 

 

"Frågorna funkar inte för småkommuner" 

 

"Jag är inte helt insatt i ämnet därför är det svårt att helt förstå vad ni ville få 

fram. Därför vore en tydligare förklaring bra inom EB/arbetsgivarprofilering." 

 

"Oklart vad som menas med intern arbetsgivarprofilering. " 
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"Jag önskar få ta del av resultatet. Ska jag fortsätta och svara på alla enkäter 

från universitet /högskolor m.fl (minst 3 4st/vecka ) är det viktigt att det sker ngn 

feed back !" 

 

"Den var för lång, för många frågor!!" 

 

"Vår kommun har en mycket hårt ansträngd ekonomi med övertalighet som 

följd. Detta är frågor som inte har någon prioritet just nu. " 

 

"Kan inte ämnet men känner att frågorna ändå var relevanta!?!" 

 

"Många frågor riskerar en lägre svarsfrekvens. Men samtidigt uppfattar jag era 

frågor som mycket relavanta. (Landstinget i Värmland arbetar bra med 

medarbetarskapsfrågor som är starkt sammankopplat med Employer Branding. 

Ta en kontakt med 

dem! /XX, Personalchef i XX kommun)" 

 

"Vissa frågor gick inte att besvara då de förutsatte att detta fanns, liksom 

medarbetarenkäter mm. Annarts okej" 

 

"Skicka gärna ut resultatet till kommunerna som har svarat." 

 

"Som nyanställd personalchef har jag ahft lite svårt att svara på era frågor, 

eftersom jag helt enkelt inte har kollen. Men jag fick mig en hel del saker att 

fundera över vad vi faktiskt behöver göra." 

 

"Vad menar ni med PC lösningar och flex pay???" 

 

"För oss, som för många andra små kommuner, är det ett större problem att 

rekrytera ny personal än att behålla redan anställd. Vi har inte någon 

informationsavdelning eller informationsansvarig och inte heller något 

intranät." 

 

"Förra rutan är inte skrivbar! 

 

I vår kommun är det mesta möjligt, stor flexibilitet finns!" 

 

"Många frågor borde ha haft ja/nej som svarsalternativ. Vi har ca 300 olika 

yrken, de kräver olika saker och tycker olika saker...en samlad bild kan inte nås 

i en sådan organisation." 

 

"Vi använder inte begreppet Employer Branding vårt begrepp är Attraktiv 

arbetgivare." 
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"Svarsalternativen var konstiga och svåra att tillämpa. Dessutom var en del 

frågor tendensiösa. Den speglade frågarens syn!" 

 

"Saknade andra svarsalternativ på några frågor" 

 

"Dock liiite för många frågor kanske! 

 

Lycka till med er undersökning!" 

 

"Några frågor innehöll två delar och det är inte alltid man kan ge samma svar 

på delarna." 

 

"Enkla tydliga och snabba frågor tack!" 

 

"Vissa frågor borde det finnas ett svarsalternativ som ger möjlighet att svara:  

 

"Vet ej" eller liknande." 

 

"Av frågorna om förmåner framstår det som om ni inte har skattereglerna klart 

för er. Alltid svårt att skilja på svarsalternativen: instämmer delvis och tar 

delvis avstånd" 

 

"Vissa frågeställningar bör ha andra svarsalternativ även om 

sammanställningen blir svårare." 

 

"frågorna bygger på förutsättningen att man har haft medarbetarenkäter. om 

man inte haft det blir svaren inte relevanta. Vi kommer att ha vår första 

medarbetarenkäta kommunen under året!" 

 

"Listan med erbjudna förmåner skulle kunna innehålla även öppna 

svarsalternativ för att inte begränsa utbudet." 

 

"Vi är en mycket liten kommun med så resurser för att kunna genomföra flera av 

frågorna inom området." 

 

"Svarsalternativen hade varit lättare att svara om det skalan varit; intsämmer 

helt, instämmer delvis, instämmer i någon mån, instämmer inte alls och vet ej." 

 

"Vi har inte gjort någon medarbetarenkät sedan 2000, därför svårt att bevara 

vissa frågor." 

 

"För lite om arbetsmiljö och friskvård" 
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"Vi har inte gjort någon medarbetarenkät sedan 2000, därför svårt att bevara 

vissa frågor." 

 

"För lite om arbetsmiljö och friskvård" 

 

 

 

      


