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SAMMANFATTNING 
 
Begreppet arbetsgivarvarumärke har under senare tid blivit ett hett begrepp för 
organisationer runt om i världen. Anledningen är den drastiska förändringen på 
arbetsmarknaden som satt press på organisationerna att framstå som attraktiva för att dra 
fördelar av detta. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan fungera som ett differentieringsverktyg 
och bidra till att en arbetstagare väljer en organisation framför en annan, något som är viktigt 
i dagens strid om kompetent arbetskraft. 
 
Det finns en mängd litteratur som beskriver faktorer som inverkar på en organisations 
arbetsgivarvarumärke, denna studie är avgränsad till teorier kring public relations, profil, 
identitet och image, organisationsvarumärke och arbetsgivarvarumärke. Litteraturen 
återspeglar ofta studier som berör privat sektor. Offentlig sektor och specifikt kommunal 
verksamhet är smal men ack så viktig. Denna undersökning baseras därför på Sundsvalls 
kommun som står inför kommande rekryteringsutmaningar. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare som är ansvariga för personalfrågor på 
Sundsvalls kommun, uppfattar och kommunicerar kommunens arbetsgivarvarumärke internt 
och externt. För att få ett resultat intervjuades åtta medarbetare inom Sundsvalls kommun 
som arbetar med HR- och rekryteringsfrågor, därmed personer som direkt eller indirekt 
kommunicerar arbestgivarvarumärket. Genom djupgående intervjuer med strategiskt utvalda 
medarbetare skapades en bild av hur medarbetarna själva ser på sitt arbete rörande dessa 
aspekter. Bilden analyserades sedan med stöd av den teoretiska referensramen. 
 
I resultat från studien framkommer att några medarbetare inte upplever att kommunen har 
ett arbetsgivarvarumärke idag. De som ändå upplever att det finns anser att det är svagt och 
missvisande. Samtliga medarbetare är nöjd med sitt arbete på kommunen, men de tror ändå 
att den bilden inte delas av omvärlden, som de anser har en ganska negativ och förlegad bild 
av kommunen som arbetsgivare. På grund av dessa brister har medarbetarna svårt att 
strategiskt kommunicera varumärket externt, men också internt. Den kommunikation som 
sker är inte något som hela organisationen kan stå för, det blir mest egna uppfattningar vilket 
ger organisationen ett spretigt intryck. I studien visar det sig att medarbetarna tycker det är 
viktigt för Sundsvalls kommun att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke i framtiden, bland 
annat för att kunna rekrytera kompetent och eftertraktad personal, som är en kommande 
utmaning för Sundsvalls kommun som står inför stora pensionsavgångar och 
konkurrensutsättning.  
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INLEDNING 
 
Ungdomarna är samhällets framtid, de som ska ta över och en dag driva arbetet runt om i 
landet. Det låter överdrivet men är i mångt och mycket den sanning arbetsmarknaden står 
inför förr eller senare, en arbetsmarknad det skett en drastisk förändring på. Den yngre 
arbetande generationen nöjer sig inte med samma förutsättningar som föregående 
generation en gång gjort. En hög lön är inte längre den faktor som gör att man väljer att 
arbeta för en viss organisation. Det blir allt mer viktigt att arbetsgivaren har sunda 
värderingar, som både dem och deras anställda kan stå för. Detta är något som påverkat 
organisationerna runt om i världen, de måste lägga mer fokus på att kommunicera dessa 
värden enhetligt både internt och externt för att framstå som attraktiva.  
 
För att arbeta mot att bli eller behålla en position som attraktiv arbetsgivare krävs kunskap, 
dels om sina målgrupper och deras tankar men också om organisationen i sig. Frågan de 
måste svara på är; vad är det vi vill förmedla utåt? Inom den privata sektorn är detta ett 
fenomen som man arbetat med under en lång tid. Eftersom dessa organisationer oftast är 
vinstdrivande så krävs det att de har ett attraktivt och eftertraktat varumärke för att inte 
tappa vinstfördelar.  
 
Att driva ett strategiskt arbeta för att blir en attraktiv organisation är något nyare i offentlig 
sektor, men har blivit ack så viktigt under de senare åren. Kommuner erhåller många 
viktiga tjänster med stort värde i samhället vilket gör att dem, som vilken organisation som 
helst, behöver kompetens, engagemang och variation bland sin personal. Att framstå som 
en eftertraktad arbetsgivare är därför viktigt i många aspekter, bland annat för att kunna 
attrahera rätt personal. Ett allt mer strategiskt och planerat arbete krävs av den offentliga 
sektorn för att kunna stå upp mot konkurrensen och striden om dagens medarbetare.  
 
 

PROBLEMBAKGRUND 
 
Jag hade hört det där om kommunen som grått och trist, men den gamla stämpeln stämmer inte. 
                                                      – Ingenjör, medverkande i SKL:s rapport 2011 

 
Enligt medarbetare i Sveriges kommuner så har de ett meningsfullt arbete som de gillar att 
gå till. I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport Stolthet och fördomar. Vad tycker 
medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? uttrycker medarbetarna överlag positiva 
åsikter om sin arbetsplats. Många är stolta och anser sig göra en stor samhällsnytta, trots 
det hör kommuner till organisationer med sämst attraktionskraft. Det är ett faktum att 
kommuner som arbetsgivare i allmänhet har ett svagt rykte i samhället1. I rapporten visade 
det sig att medarbetarna upplever att deras arbetsplatser har sämre image än privata 
arbetsplatser2. Image står för den bild omvärlden har av en organisation3. Att omvärlden 
har en dålig bild av kommuner som arbetsplats trots att de har stolta och nöjda 
medarbetare kan visa på en otydlig, spretig eller till och med felaktig kommunikation. Om  
                                                
 
1 Sveriges kommuner och landsting, rapport s. 7 & 22  
2 Sveriges kommuner och landsting, rapport s. 21-22 
3 Falkheimer (2001) s. 105 
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imagen inte förbättras kan det få stora konsekvenser för kommunerna som arbetsgivare i 
framtiden, de måste jobba för att stärka deras arbetsgivarvarumärke för att på så sätt kunna 
vara med i konkurrensen om dagens medarbetare.  
 
Detta är ett aktuellt problem för Sundsvalls kommun, som i och med ett skifte och stora 
pensionsavgångar måste rekrytera ny personal inom en snar framtid4. Dessutom börjar 
Sundsvalls kommun planerar för att konkurrensutsätta alla sina verksamheter för att bryta 
det offentliga monopolet5. Detta innebär att yrkesroller som normalt endast funnits med ett 
kommunalt alternativ, då även kommer att finnas inom privat sektor. Medarbetarna får då 
möjlighet att välja bland fler arbetsgivare på marknaden, vilket gör att Sundsvalls kommun 
måste ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och uppfattas som en attraktiv arbetsplats för att 
dels kunna behålla kompetent och efterfrågad personal, men också tilltala ny.  
 
Enligt professorerna Tikoo och Backhaus är arbetsgivarvarumärket den bild och det värde 
organisationen kommunicerar utåt som kan attrahera potentiella medarbetare. De menar 
att arbetsgivarvarumärket också har en funktion internt då det engagerar nuvarande 
anställda inom organisation till goda ambassadörer av varumärket6. Medarbetarna ses som 
länken mellan varumärkets externa och interna miljöer. Därmed har de en värdefull 
påverkan på omvärldens uppfattningar av organisationen. Arbetet med varumärket sköts av 
alla inom organisationen, uppifrån och ned, varje enskild medarbetare blir därför i sitt 
vardagliga arbete förmedlare av organisationens varumärke7.  
 
Sundsvalls kommun skriver i sin politiska viljeinriktning, Mål och Resursplan för 2011-
2012, att de ser ett stort behov av en genomgripande kommunikationsstrategi där alla som 
arbetar i kommunen, från toppchef till anställda längst ned i verksamheten, kommunicerar 
kommunens varumärke på samma sätt8. Sundsvalls kommun har enligt sin plan ambitionen 
att kommunicera varumärket enhetligt. Det är därför intressant att se hur medarbetare på 
Sundsvalls kommun uppfattar och kommunicerar arbetsgivarvarumärket. Har de en 
budskapsplattform som är stadig och som förmedlas på samma sätt intern som externt?  
 
Om man som kommun kommunicerar sitt arbetsgivarvarumärke effektivt, tydligt och enat 
kan man bli mer attraktiv för både nuvarande och framtida medarbetare. Man får på så sätt 
en konkurrensfördel på den allt mer växande och differentierade arbetsmarknaden. 
Ovanstående bakgrund beskriver hur viktigt det är för kommuner att bygga starka 
arbetsgivarvarumärken. Detta mynnar ut i uppsatsens syfte: 
 
 

                                                
 
4 Sundsvalls kommuns personalsystem, bilaga 1 
5 Sundsvalls kommuns MRP s.43 
6 Backhause & Tikoo (2004) s. 502 
7 Hatch & Schultz (2003) s. 1044-1045  
8 Sundsvalls kommuns MRP s.43 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur medarbetare som är ansvariga för personalfrågor på 
Sundsvalls kommun, uppfattar och kommunicerar kommunens arbetsgivarvarumärke 
internt och externt.  
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
• Hur upplever, de ansvariga medarbetarna, Sundsvalls kommun som arbetsgivare och 

hur anser de att organisationen uppfattas av omvärlden?  
• Vilken betydelse anser de ansvariga medarbetarna att ett arbetsgivarvarumärke har för 

Sundsvalls kommun?  
• Hur kommunicerar de ansvariga medarbetarna kommunens arbetsgivarvarumärke och 

kärnvärden till potentiella arbetstagare?  
 

AVGRÄNSNINGAR  
Studien är avgränsad till ett urval medarbetare på Sundsvalls kommun som är ansvariga för 
personalfrågor. Anledningen till avgränsningen beror på att de personerna besitter goda 
kunskaper om kommunens varumärke och arbete kring det. De är nyckelpersoner som har 
inflytande på arbetsgivarvarumärket, vilket gör att de direkt eller indirekt påverkar 
Sundsvalls kommuns arbetsgivarvarumärke.  
 

DISPOSITION 
I denna uppsats redovisas först de teorier som ligger till grund för studien. I teoriavsnittet 
redogörs för public relations, profil, identitet och image, organisationsvarumärke och 
arbetsgivarvarumärke. Efter det redovisas en diskussion kring val av metod, avgränsningar 
och genomförande. Här förs även en diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet. 
För att få en helhetsbild av studien följer en presentation av Sundsvalls kommun med 
väsentlig bakgrundsfakta, här presenteras även respondenterna som deltagit i studien. 
Avslutningsvis presenteras ett resultat och en analys av det empiriska materialet kopplat till 
teorin, som följs av en slutsats samt förslag på framtida forskning.  
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TEORI  
I detta avsnitt tar vi upp teorier kring arbetsgivarvarumärket. Detta kommer att diskuteras 
tillsammans med public relations, identitet, profil och image och organisationsvarumärke. 
De valda teorierna ligger till grund för studiens utformning och kommer behandlas 
tillsammans med studiens resultat längre fram i vår analys.  
 

PUBLIC RELATIONS 

Begreppet public relations 
Public relations (PR) är ett begrepp som länge varit omdiskuterat inom 
kommunikationsvetenskapen. Grunig och Hunt är två välkända forskare inom ämnet som 
länge hävdat att begreppet är svårdefinierat. Kortfattat är deras definition på PR:  
 
Management of communication between an organization and its publics 9.    
 
Professor Heath är en annan som menar att begreppet PR är svårdefinierat. Han menar att 
det är något som förändras över tid. Under 2001 definierade han begreppet på följande vis:  
 
The heart of the new view of the practice of public relations is the mutually beneficial relationships that an 
organization needs to enjoy a license to operate. Instead of engineering acceptance of a product or service the 
new view of public relations assume that markets are attracted to and kept by organizations that can create 
mutally beneficial relationships10.    
 
Kommunikationsforskarna Cutlip, Center och Broom beskriver i sin bok Effective public 
relations att det råder en förvirring mellan alla de termer som förekommer i diskussionen 
kring vad PR är. Hur man väljer att se på PR, menar de, är något som varierar från 
organisation till organisation. Klart är i alla fall att PR enligt dem handlar om en 
organisations relationer till speciella grupper, eller publics i samhället. Genom att skapa och 
underhålla relationer anpassade till dessa kan en organisation bli effektiv11.  
 
Enligt L’Etang är den förenklade definitionen att PR handlar om publika relationer, som 
mellan organisationen och dess publics, på något sätt berör ”the publics”12. L’Etang som 
skrivit om strategisk PR förhåller sig kritisk till hur vida det är positivt för en organization 
att arbeta med. Han menar att man inte bara kan fokusera på fördelarna med strategisk PR 
utan också den problematik det kan innebära. Enligt han kan strategisk PR bidrar till att 
organisationen bara agerar i egenintresse. Han menar att inget PR-arbete är neutralt, 
organisationen har alltid mål och avsikter med sin strategi13.   

Fokus på att kommunicera rätt och skapa relationer 
När man som organisation vill bygga upp starka relationer med sin omgivning är det viktigt 
att man har en öppen kommunikation. Grunig och Hunt är skaparna bakom de fyra 
kommunikationsmodellerna: publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetrisk 
tvåvägsmodellen och symmetrisk tvåvägsmodellen. Dessa är representativa för olika typer 

                                                
 
9 Grunig & Hunt (1984) s. 6 
10 Heath (2001) s. 1-3 
11 Cutlip et.al (2006) s. 4-6 
12 L’Etang (2010) s. 16-18 
13 L’Etang (2010) s. 29-30 
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av PR, funktioner och kommunikation mellan organisationen och deras publics14. Genom 
dessa har man visat att organisationer kan bygga upp starka relationer och kan skapa 
förtroende hos sina publics om man använder sig av symmetrisk tvåvägskommunikation. 
Genom att organisationen på så sätt för en dialog och skapar en balans mellan dels sina 
egna, men också sina publics intressen15. Dock utsattes modellen för en hel del kritik. En 
av dem som uttryckte kritik var L´Etang16. För att möta denna kritik utvecklade Grunig 
ännu en modell, mixed motives, som var en kombination av den symmetriska- och 
asymmetriska modellen. Utifrån en mix av egenskaper från de tidigare modellerna skapades 
en kommunikation som gav en win-win situation för båda parter, så att kommunikationen 
kunde ske på lika villkor17. Med det menar man att en organisation inte kan gynnas av att 
endast se till sina egna intressen, de måste också ta hänsyn till sina intressenter. På så sätt 
skapar de långsiktiga och gynnande relationer för båda parter18.  
 
Enligt Cutlip, Center och Broom kan man se på en organisation ur ett systemperspektiv. 
Genom att se organisationen som ett system kan organisation bygga på sina relationer med 
sina publics och se till att de underhålls.  
 
A system is a set of interacting units that endures through time within an established boundary by 
responding and adjusting to change pressures form the environment to achieve and maintain goal states19.   
 
Om systemet är slutet mot omvärlden slutar organisationen utvecklas. Är systemet däremot 
öppet, tar man in influenser och impulser från sin omvärld och kan på så sätt utvecklas och 
bli mer framgångsrikt. För att uppnå framgång med sin kommunikation krävs att 
organisationen lyssnar på omvärlden och är villig att anpassa sig20. De olika enheterna i 
organisationen måste skapa långsiktiga relationer med sina publics och skapa fördelar för 
båda parter. Detta gör man genom att anpassa sig till olika situationer och framförallt 
genom att hänga med och ha kolla på läget. Eftersom omvärlden förändras sätter det press 
på organisationen att antingen hänga med eller stå kvar21.  

Klara mål, strategier och anpassade budskap  
Vikten av att börjar se relationskapande och meningsskapande som viktiga hörnstenar i sin 
kommunikation, menar Kent och Taylor, är något som vuxit fram av den ökade 
informationsmängden i samhället. De menar att människor idag får mer information, 
därmed har en organisation allt fler att konkurrera med för att nå fram med just sitt 
budskap. I sin artikel Toward a dialogic theory of public relations beskriver Kent och Taylor att 
dialog och relationsbyggande med omvärlden är något som ligger mycket nära varandra. De 
menar också att dialog och långsiktigt relationsskapande är något som gynnar alla parter, 
både organisationen och omvärlden. Relationen förbättras då de får en större förståelse för 
varandra, samtidigt som det ställer höga krav på deltagarna i dialogen för att den ska bli 
effektiv och nå framgång. Det är viktigt att organisationen ser relationen som betydelsefull 
och därför engagerar sig i den22.  
 

                                                
 
14 Grunig & Hunt (1984) s. 21-22 
15 Grunig et.al (2009) s. 47  
16 Heath (2001) s.17 
17 Heath (2001) s. 25-26 
18 Grunig et.al (2002) s. 15 
19 Cutlip et.al (2006) s. 176-177 
20 Cutlip et.al (2006) s. 181  
21 Cutlip et.al (2006) s. 203 
22 Kent & Taylor (2002) s. 21-27 
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För att kunna kommunicera effektivt och skapa dessa viktiga relationer har allt mer fokus 
hamnat på att kunna anpassa sina budskap. Cutlip, Center och Brom menar att man bör 
tänka på vissa aspekter när man som organisation formulerar ett budskap till sin omvärld. 
De aspekter som de arbetat fram handlar om, trovärdighet, innehåll, tydlighet, 
upprepningar och kompetens. Med dessa i tanken menar de att avsändaren bör anpassa sitt 
budskap och tänka på vid vilken tidpunkt man väljer att kommunicera det. Budskapet ska 
dessutom kräva så lite som möjligt av sin mottagare och måste upplevas som meningsfullt. 
Framförallt gäller det att vara tydlig i sina budskap och sin kommunikation för att 
missförstånd inte ska förekomma. Genom upprepning av budskap, menar forskarna, att 
det lättare tas emot av mottagaren23.   
 
Allt en organisation gör i dag kommunicerar på olika sätt och kan därmed behöva en 
bakomliggande plan, eller rättare sagt, en strategi för att göra det på bästa sätt. En strategi, 
enligt Larssons mening, beskrivs som hur en organisation faktiskt når sina uppsatta mål. 
Något som skall tas fram med hänsyn till medarbetarna och den övriga omvärlden. För att 
en organisation faktisk ska nå sina mål krävs planering, engagemang och motivation från 
alla inom en organisation24. Cutlip, Center och Broom menar att en organisations 
kommunikationsarbete kan bli mer framgångsrikt om man arbetar strategiskt. Det är viktigt 
att en organisation planerar det som ska göras med klart uppsatta mål. De ska också 
identifiera målgrupper organisationen vill nå sitt budskap med och sedan arbeta fram 
strategier för hur det hela ska genomföras på bästa sätt. Författarna menar att alla delar 
måste fungera tillsammans för att på så sätt kunna leda arbetet inom organisationen mot de 
gemensamma mål man satt upp25.  
 
Falkheimer och Heide definierar, även de, en strategi som en bakomliggande plan för 
organisationen, med klart uppställda ramar. Via planen ska alla inom en organisation ledas 
för att uppnå de gemensamma målen. Enligt dem bör organisationen lägga ett 
kommunikativt perspektiv på sina aktiviteter. De menar att kommunikationen är styrande i 
alla delar som rör organisationen, från planering till utvärdering med interna som externa 
intressenter. Kommunikationen inom en organisation är något som bedrivs av alla 
medarbetare inom organisationen och är det fundamentala som gör att organisationen 
lever. Därmed sagt att arbetet med organisationens kommunikation inte enbart ligger i 
händer på en kommunikatör, det är något som alla arbetar med uppifrån och ned i 
organisationen. Alla i organisationen måste vara med på tåget för att den kommunikation 
som sänds ut ska fungera enhetligt och för att man ska arbeta åt samma håll26. Kent och 
Taylor menar att vikten och betydelsen av att föra en dialog, är något som ofta 
förekommer, när organisationer vill skapa externa relationer. De förespråkar dock att 
dialog bör förekomma inom organisationen, något man måste skapa möjligheter för och se 
till att alla inom verksamheten är medvetna om. Det är viktigt att organisationens ledning 
faktiskt främjar dialog i vardagen, visar vägen och lägger fram klara riktlinjer för ett sådant 
arbete. Det är trots allt medarbetarna som sedan deltar i dialogen med organisationens 
publics27.     
 

                                                
 
23 Cutlip et.al (2006) s. 357 
24 Larsson (2008) s. 168 
25 Cutlip et.al (2006) s.312 
26 Falkheimer & Heide (2007) s. 36-38 
27 Kent & Taylor (2002) s. 30-31 
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Inifrån och ut 
Lika viktigt som det är att skapa goda relationer till sin omvärld och publics, lika viktigt är 
det att en organisation har goda relationer till sin stomme. Alltså sina medarbetare. 
Kommunikation inom organisationen är något som förr inte hade så stor vikt, många 
organisationer ansåg sig kunna övertala sina medarbetare för att nå sina mål. Grunig och 
Hunt menar dock att den interna kommunikationen måste fungera lika bra som den 
externa och att organisationer lika väl kan använda sig av tvåvägskommunikation inom en 
organisation som utanför den. De menar att tvåvägskommunikationen gör att man skapar 
en öppen organisation28. Trots allt är organisationens viktigaste relation den man har till 
sina medarbetare, på alla nivåer i verksamheten, deras så kallade interna relationer. Vilket 
också visar att PR funktionen även kan ha en stor betydelse internt. Om organisationen 
inte arbetar för en god kommunikation inom organisationen och förespråkar en effektiv 
intern tvåvägskommunikation kan det resultera i att medarbetarna känner mindre 
förtroende samt tillfredställelse som i sin tur påverkar arbetsinsatserna och organisationen i 
stort. Så för att nå de stora målen måste man börja med att skapa en god grund tillsammans 
med sina medarbetare att jobba utifrån29. Detta kan skapa en känsla av tillhörighet till 
organisationen hos medarbetarna samtidigt som de enklare kan förstå organisationens 
behov30. Om den interna kommunikationen fungerar bra kan organisationen skapa en 
gemensam bild om vad den står för så att alla medarbetare sedan kan kommunicera en 
enhetlig bild utåt31.  
 
I artikeln Using a Marketing Approach to Improve Internal Communications, Employment Relations 
anser författarna Swider och Splitzer att en organisations interna kommunikation har en allt 
viktigare betydelse för en organisation. Till en början bör informationsinnehållet som 
kommuniceras till organisationens medarbetare bli accepterat, uppfattas och skapa relevans. 
Målet med den interna kommunikationen är att informera, motivera och leda medarbetarna 
i deras arbete. En bättre intern dialog i organisationen kan ge fördelar för organisationen i 
form av förbättrade arbetsinsatser, lönsamhet, samt ökad kvalitet på organisationens 
tjänster eller produkter32. Den interna kommunikationen har framförallt två viktiga 
kommunikationsuppgifter att fylla inom en organisation. Dels ska den sprida värderingar 
och normer till medarbetarna så att dessa förankras hos alla. För det andra bör den interna 
kommunikationen bidra till att koordinera alla avdelningar och led inom organisationen, så 
att målen kommuniceras och uppfylls av alla på ett enhetligt sätt. På så sätt kan inte delar 
av en organisation drar åt ett annat håll33. 
 

                                                
 
28 Grunig & Hunt (1984) s. 245 
29 Cutlip et.al (2006) s. 223-224 
30 Welch & Jackson (2007) s. 188 
31 Strid (1999) s. 31 
32 Spitzer & Swidler (2003) s. 70-71  
33 Falkheimer & Heide (2007) s. 79 
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PROFIL, IDENTITET, IMAGE  

Tre viktig begrepp för ett starkt varumärke  
Enligt Larsson är profil, identitet och image tätt sammankopplade och centrala för en 
organisations varumärke. Profil är den bild organisationen vill förmedla av sig själv till sin 
omvärld, både externt till sin marknad och intressenter men också internt till sina anställda. 
Profilen baseras på de värden organisationen vill associeras med. Identitet är hur 
organisationen faktiskt är och skapas av organisationens kultur, historia och värden. Image 
är hur företaget uppfattas av omvärlden, bilden baseras på organisationens agerande och 
finns i vårt medvetande. Det ideala för en organisations varumärke är att profil och 
identitet ligger nära organisationens image. Den bild organisationen vill förmedla av sig 
själv (profil) och hur organisationen faktiskt är (identitet) är något som uppfattas lika av 
omvärlden (image). Tyvärr är det vanligt att det som organisationen vill förmedla inte 
stämmer överens med det som faktiskt uppfattas av omvärlden34.  
 

Profil 
Profil är den bild en organisation vill förmedla av sig själv till sin omvärld, både externt till 
sin marknad och intressenter men också internt till sina anställda. Profil är hur 
organisationen vill uppfattas och vara, vid profilering sätter organisationen upp värden de 
vill associeras med35. Enligt Palm är profilering byggande och vård av företags, 
myndigheters och föreningars varumärken. Vid profilering är det viktigt att organisationen 
vet vad det är som skall presenteras och hur. Organisationen måste veta vilka värderingar 
och kärnvärden som sänds ut. Kärnvärden är ett begrepp som fått stor spridning de senaste 
åren och definieras som de egenskaper organisationen har, så som mod, engagemang, 
ungdomlighet etc. Organisationen vill att sättet kärnvärdena förmedlas på ska mottas på 
samma sätt av omvärlden36.  
 
Marknadskonsulten Agneta Spjuth presenterar i sin bok ”Kommunen som varumärke” Itta 
Johnson, marknadsstrateg på Ystad kommuns, åsikter om kommuner och profil. Hon 
menar att allt fler kommuner borde ta tag i sin profil för att på så sätt förbättra sitt 
varumärke. Om allt fler kommuner arbetar med sitt varumärke kommer det främja och 
stärka hela Sverige37. 
 

Identitet 
Identitet är hur organisationen faktiskt är och skapas av organisationens kultur, historia och 
värden. Syftet med identitet är att internt specificera mening, självbild och mål. Identitet 
kan sägas vara en helhetsbild som en organisation dels uppfattar och dels förmedlar av sig 
själv38. Beteende och kommunikation är viktigt när man vill kommunicera organisationens 
identitet39.  	  
 

                                                
 
34 Larsson (2008) s. 117 
35 Larsson (2008) s. 119 
36 Palm (2006) s. 86-88 
37 Spjuth (2006) s. 43-44 
38 Balmer & Gray (1999) s. 171 
39 Melewar (2008) s. 14 
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I sin bok ”The new Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term” 
skriver Kapferer att varumärkesidentitet är:  
 
(…) brand identity is the common element sending a single messenger aimed the wide variety of it's 
products, action and communication40. 
 
Han menar att kunden måste få enhetliga budskap mellan produkt och kommunikation, 
stämmer de inte överens kan varumärket upplevas som spretigt. För att kunna vara tydlig i 
sin kommunikation måste organisationen veta vilken varumärkesidentitet de besitter. För 
att få reda på det kan man svara på frågorna; vad varumärkets vision och mål är, vad som 
gör det annorlunda, vilket behov varumärket fyller, vilken natur varumärket har, vilka 
värden som finns, vilken kompetens och legitimitet det besitter och vad det är som gör 
varumärket igenkänningsbart. Om man lämnar dessa frågor obesvarade har varumärket 
inte en tydlig identitet. Det innebär att kunden inte kommer kunna svara på frågorna om 
inte organisationen tydligt kommunicerar vad varumärket står för 41.    
 

Image 
Falkheimer menar att image brukar stå för den bild omvärlden har av organisationen42. 
Enligt Larsson är image omvärldens tolkningar av den identitet som en organisation 
presenterar. Identiteten uppstår och värderas hos organisationens intressenter. En 
organisations image tolkas av omvärlden och budskap som levereras via media, anställda, 
familj eller vänner spelar även dem in. Det går inte att organisationen själv styr sin image, 
imagen blir resultatet av hur olika intressenter över tid tolkar signaler som sänds ut av 
organisationen43. Kapferer menar att imagen baseras på det sätt som omvärlden avkodar de 
signaler som organisationen sänder utifrån produkter, tjänster och kommunikation. Det är 
hur kunden tolkar dess budskap och mening som resulterar i varumärkesimagen44. 
 
Begreppet image har definierats otaliga gånger och definitionerna skiljer sig ofta åt 
beroende på vilken typ av objekt som avses. I ”Marketing Places – Attracting Investment, 
Industry and Tourism to Cities, States and Nations” beskriver Kotler och hans medförfattare att 
det gällande platsimage kan röra sig om platser i allmänhet, länder, städer eller 
destinationer. De flesta är överens om att platsimage är en uppsättning uppfattningar, 
intryck och associationer som en person eller en grupp delar om en viss plats45. Kotler och 
hans kollegor menar också att det är viktigt att konstruera en stark och attraktiv image när 
man marknadsför platser. För att marknadsföra och kommunicera en plats image krävs det 
undersökningar om hur kommunen uppfattas av människorna inom och utanför den. Det 
är svårt att skapa och förändra en image, en sådan process kan ta flera år46. En positiv 
image är något man kan framhäva för att bli mer attraktiv. Organisationer som har en tydlig 
positiv image bör arbeta med att förstärka och leverera den till rätt målgrupp47.   
 

                                                
 
40 Kapferer (2004) s. 172 
41 Kapferer (2004) s. 172 
42 Falkheimer (2001) s. 105 
43 Larsson (2008) s. 114-115 
44 Kapferer (2004) s. 174 
45 Kotler et.al. (1993) s. 141 
46 Kotler et.al. (1993) s. 25 
47 Kotler et.al. (1999) s. 52 
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Att integrera identitet och image 
Det kan finnas en lucka mellan ett varumärkes image och identitet. För att upptäcka om så 
är fallet måste man göra en analys.  Luckan uppstår om omgivningens bild och uppfattning 
av organisationen både i nuläget och i framtiden inte stämmer överens med hur 
organisationen faktiskt är, det vill säga deras identitet. En undersökning som analyserar 
identitet och image, ger organisationen en god kännedom om det egna varumärket. Detta 
gör att organisationen får en möjlighet till att förändra varumärket och anpassa varumärket 
så att identiteten och imagen kan stämma överens48. Roy och Banjeree beskriver 
varumärket som en samling egenskaper en organisation erbjuder. Det kan vara allt från en 
produkt, en uppsättning värderingar till organisationens personlighet. Det är en position 
organisationen vill ta i människors medvetande, den bild av dem själv de vill sälja till sin 
omvärld49. Melin menar att varumärkets kärnvärden först måste identifieras för att få 
varumärkets identitet och image att stämma överens. Efter det utvecklas positioneringen 
som tillsammans med kärnvärdena ligger till grund för de kommunikativa budskapen som 
sänds ut till kunden.50.    
 
För att ett varumärke skall kunna ta eller behålla en position på marknaden är det viktigt att 
man arbetar med frågor som berör varumärkets identitet och image. Organisationen måste 
se till att det inte är för stor lucka mellan organisationens identitet och den image, alltså bild 
som omvärlden har av dem. Om dessa två delar inte integreras på ett bra sätt kan det bidra 
till allvarliga konsekvenser eftersom organisationen då inte sänder ut en bild som 
omvärlden uppfattar. Om omvärlden har en annan bild än den organisationen vill förmedla 
kan organisationens varumärke inte växa sig starkt.  
 
Roy och Banjeree har utvecklat matrisen Brand derby matrix. Matrisen möjliggör för 
organisationer att identifiera sin nuvarande ställning på marknaden genom en 
kundundersökning. Resultatet av undersökningen jämför de med en häst i ett lopp. Om 
varumärkets image visar sig vara strak och identitet svag är hästen halt och kommer inte 
hitta rätt på marknaden. Om varumärkets image är starkt men identiteten svag är hästen 
svart och osynlig i varumärkets lopp. Den vet om sina konkurrenter men man ser den inte 
på marknaden. Om varumärket har en svag image och stark varumärkesidentitet är hästen 
blind. Problemet ligger i hur man valt att positionera sig på marknaden. Det är bara vid 
stark image och stark identitet som hästen kan gå i mål som vinnare. Genom att undersöka 
hur organisationens nuvarande integration mellan image och identitet ser ut kan man 
besluta om man arbetar rätt med varumärket, eller om man bör ändra strategi och agerande 
för att både identitet och image inte är tillräckligt starkt51. 
 
 

                                                
 
48 Erikson (2007) s. 138-139 
49 Roy & Banerjee (2007) s. 142 
50 Melin (1997) s. 151  
51 Roy & Banerjee (2007) s.142.145 
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ORGANISATIONSVARUMÄRKE 

Produkt- och organisationsvarumärke. Två begrepp som bör särskiljas  
När man förr talade om en organisations varumärke menade man själva organisationens 
varumärke, men också en produkter eller tjänst varumärke som organisationen levererade. 
Ett varumärke var helt enkelt allt i ett. Numer är det vanligare att man skiljer på 
produktvarumärket och organisationsvarumärket. Hatch och Schultz beskriver 
globaliseringen i världen och förändringen på dagens marknad som en förklaring till att allt 
fler satsar på att stärka sitt organisationsvarumärke. Att kunna skilja sig från andra liknande 
organisationer på marknaden har blivit allt svårare. Organisationer kan idag inte 
differentiera sig endast med sin produkt, utan måste ta till andra medel. Känslor och 
associationer som kopplas ihop med organisationen, det vill säga deras 
organisationsvarumärke, blir viktigare än produkter eller tjänster i arbetet att differentiera 
sig på marknaden52. Dock menar de att en annan betydelse av organisationsvarumärke 
handlar om tillhörighet, alltså inte bara att skilja sig från mängden. De beskriver en 
organisations varumärke som en mittpunkt som ska innehålla framträdande associationer 
som gör organisationen igenkännbar för olika intressenter. När ett organisationsvarumärke 
är starkt uttrycker de sådana associationer som gör att människor runt omkring 
uppmärksammar och vill tillhöra organisationen53.   
 

Hur och vem marknadsför ett organisationsvarumärke 
Till skillnad från ett produktvarumärke riktar sig ett organisationsvarumärke inte bara till 
kunder som vill köpa en produkt eller tjänst, utan också till organisationsmedlemmar, 
investerare, miljögrupper, leverantörer och andra viktiga grupper som påverkar 
organisationen. Att marknadsföra organisationens varumärke är både svårare och kräver 
mer än traditionell marknadsföring. Produktmarknadsföring är något som kan skötas av en 
marknadsavdelning medan organisationsvarumärket sköts av alla inom organisationen. 
Varje enskild medarbetare blir i sitt vardagliga arbete förmedlare av organisationens 
varumärke54. Två andra forskare som också anser att man ska skilja mellan 
produktvarumärke och organisationsvarumärke hos en organisation är forskarna Knox och 
Bickerton. De menar att ett organisationsvarumärke innefattar, till skillnad från 
produktvarumärket, de immateriella värdena och associationer människor har till 
organisationen ifråga och blir därmed mer komplicerat att marknadsföra än en produkt55.   
 
Professor Palm följer samma linje. I sin bok Kommunikationsplanering: en handbok på 
vetenskaplig grund, förklarar han att det finns goda grunder varför man inom en organisation 
bör skilja på produktvarumärke och organisationsvarumärke. Han menar att ett 
produktvarumärket uppstår genom att marknadsföra det, medan organisationsvarumärket 
uppstår av medarbetares kommunikation kring organisationen. Palm poängterar två andra 
betydande olikheter mellan produkt- och organisationsvarumärket. Dels att 
produktvarumärket förmedlas av marknadsavdelningen och organisationsvarumärket 
genom kommunikation av organisationens medlemmar. Men också att ett 
produktvarumärkets livslängd är betydligt mer begränsat och kortlivat än ett 

                                                
 
52 Hatch & Schultz (2003) s. 1041  
53 Hatch & Schultz (2003) s. 1047 
54 Hatch & Schultz (2003) s. 1044-1045  
55 Knox & Bickerton (2003) s. 999-1000 
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organisationsvarumärke. Detta anser han kan leva lika länge som organisationen själv56. 
Liknande tankar kring skillnader tar Balmer och Gray upp i artikeln Corporate brands: What 
are they? What of them? Där lyfter de också, som en av de mest framträdande skillnaderna 
men också en av styrkorna, medarbetarnas roll i att förstärka och utveckla ett 
organisationsvarumärke. Enligt dem har medarbetarna en central roll i 
organisationsvarumärkesprocessen genom att de är förmedlare av varumärket då de verkar 
mittemellan organisationens interna och externa atmosfärer57.  

Medarbetarna – viktiga budbärare av organisationsvarumärket 
Aaker finns också med i diskussionerna kring varumärkets olika ansikten. Han definierar 
organisationsvarumärket som de associationer andra personer har till en organisation. Hit 
kopplas alla de kärnvärden som organisationen valt att stå för, vill förekomma tillsammans 
med och som sedan kommuniceras ut. En viktig del i kommunikationen kring ett 
organisationsvarumärke är att det man vill förknippas med också levereras och därmed 
uppfylls. Det måste finnas en verklighet bakom innehållet, inte bara fina ord. Både 
produkt- och organisationsvarumärken har en viktig betydelse för organisationer, men 
Aaker menar att organisationvarumärket ofta har mer tyngd och blir därmed mer värt än 
produktvarumärket om det är starkt. Vidare påpekar även han medarbetarnas betydelse, 
påverkan och delaktighet i arbetet kring organisationsvarumärket. Organisationens 
medarbetare möter i sitt vardagliga arbete de personer som finns utanför organisationen 
och kan i kommunikationen med dessa vara med och skapa positiva associationer kring 
organisationen. I sin kommunikation sänder medarbetarna ut organisationens värderingar 
som på så sätt kan stärka organisationsvarumärket58.    
 
Att medarbetarna är en viktig bärare av organisationens värderingar, i det här fallet hos 
kommuner, tar även Agneta Spjuth upp i Kommunen som varumärke – Att stärka kommunens 
profil. Likt de andra menar hon att medarbetarnas dagliga kommunikation i arbetet är det 
som utvecklar och stärker organisationens varumärke. Dessutom anser hon att klara värden 
och goda riktlinjer kan vara till hjälp när man vill bygga ett starkt organisationsvarumärke, 
eftersom medarbetarna då är införstådd med vad organisationen står för, och kan använda 
det som stöd i sin kommunikation med personer utanför organisationen. Vet alla vad 
organisationen står för skapas en mer enhetlig bild av organisationen utåt. Klara värden 
och riktlinjer är också en hjälp i deras vardagliga arbete. Bemöts omvärlden av en 
organisation som har professionella, drivna och engagerade medarbetare är chansen större 
att associationerna till varumärket stärks. Och just i den direkta kommunikationen med 
andra, poängterar Spjuth, är då attityder och inställningar verkligen kan påverkas59.   
 

                                                
 
56 Palm (2006) s. 85-86 
57 Balmer & Gray (2003) s. 979 
58 Aaker (2004) s. 11 
59 Spjuth (2006) s. 12-13 
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ARBETSGIVARVARUMÄRKE   

Organisationens ansikte internt och externt 
Enligt Parment och Dyhre är en av organisationens viktigaste tillgångar deras anställda. 
Organisationer måste idag vara attraktiva för att kunna rekrytera ny kunnig personal, men 
också duktiga på att behålla befintlig. Anledningen är dagens förändringsbenägna samhälle 
där människor inte drar sig för att byta jobb. I det stora hela är det organisationer som 
arbetar framgångsrikt med arbetsgivarvarumärke som kan dra fördelar i form av en ökad 
trivsel och engagemang hos medarbetarna samtidigt som de också kan öka sin lönsamhet60.  
Ofta tas arbetet med arbetsgivarvarumärket förgivet att endast vara aktuellt för 
kunskapsintensiva organisationer, men i dag är det även en viktig del för andra typer av 
organisationer i samhället, som till exempel kommuner61.  
 
Arbetsgivarvarumärke är ett begrepp skapat av de två ekonomerna Ambler och Barrow. De 
förklarade begreppet som en sammansättning av psykologiska, ekonomiska samt 
funktionella fördelar för en organisation, bildligt sätt deras värde som arbetsgivare. Därmed 
beskrivs det som ett mervärde den anställda får om denna väljer att arbeta för 
organisationen. Inom en organisation kan dessa fördelar visa sig genom en större känsla av 
tillhörighet hos medarbetarna samt möjligheter för utveckling inom organisationen62.  
Mangolds och Miles beskriver begreppet arbetsgivarvarumärke som ett sätt att 
kommunicera ut de fördelar eller värden som organisationen besitter som arbetsgivare mot 
tidigare, befintliga samt möjliga medarbetare. De anser att man som organisation måste 
vara lyhörd mot marknaden och föränderlig eftersom de fördelar man förmedlar utåt 
ständigt behöver förändras63.   
 
Backhaus och Tikoo beskriver arbetsgivarvarumärke som en process för organisationen att 
marknadsföra sitt varumärke på lång sikt. Enligt dem är arbetsgivarvarumärket den bild 
man sänder ut som kan attrahera potentiella medarbetare och ett verktyg som 
kommunicerar organisationens värde utåt. De menar att arbetsgivarvarumärket även ska 
fungera, samt bedrivas internt, med syftet att engagera nuvarande anställda inom 
organisation till goda ambassadörer av varumärket64. Enligt dem har arbetsgivarvarumärket 
en betydelse både internt och externt, det vill säga för både de potentiella medarbetarna 
men också för nuvarande anställda och deras dagliga arbete. Har man väl lockat till sig en 
medarbetare genom löften i sitt arbetgivarvarumärke måste man som organisation se till att 
leva upp till dessa värden, annars förlorar varumärket dess trovärdighet vilket kan ha 
konsekvenser i framtiden. Alla de associationer som kommuniceras om organisationen 
påverkar den bild människor utanför organisationen har, det vill säga deras upplevda 
arbetsgivarimage. Denna kan ses som ett resultat av organisationens arbete med sitt 
arbetsgivarvarumärke 65.  Sertain beskriver också att engagemang i organisationens interna 
arbetsgivarvarumärke medför att organisationen i längden har lättare att behålla sina 
medarbetare inom organisationen, dessutom har de lättare att trivas i sin arbetsmiljö 66.   

                                                
 
60 Parment & Dyhre (2009) s. 13-14 
61 Falonius (2010) s. 24 
62 Ambler & Barrow (1996) s. 186-187 
63 Mangold & Miles (2007) s. 424 
64 Backhause & Tikoo (2004) s. 502 
65 Backhaus & Tikoo (2004) s. 505-506 
66 Sartain (2005) s. 89-93 
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Summerat går alla definitioner av arbetsgivarvarumärke in på att värdet av ett stark sådant 
är viktigt. Framförallt att det inte bara är något som ska förmedlas externt, det kan också ha 
en positiv effekt internt. Vidare ska diskuteras vad som organisationen faktiskt bör 
förmedla med sitt arbetsgivarvarumärke och vad som gör det framgångsrikt. En 
organisations engagemang kring sitt arbetsgivarvarumärke kan sägas bidra till att skapa 
kännedom som i sin tur påverkar associationer och tankar kring varumärket i potentiella 
medarbetares medvetande. Detta kan ha stor betydelse för organisationen på lång sikt, till 
exempel när de behöver rekrytera ny personal67. Även Falonius anser att det är viktigt att 
förknippas med de rätta associationerna, han menar att organisationens olika målgrupper 
faktiskt bara ser till en väldigt liten del av hela organisationen, oftast ser de bara till logotyp 
eller namn68.   

Employer value proposition – För ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke 
En av de viktiga grunderna i ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke är att organisationen 
har ett så kallat employer value proposition (EVP), som är starkt. Det är EVP som är 
grunden i arbetsgivarvarumärket och det organisationen väljer att kommunicera utåt för att 
engagera, attrahera och behålla befintliga- och potentiella medarbetare. Det är dessa 
positiva egenskaper som organisationen sänder ut som ska skilja dem från andra liknande 
arbetsgivare på marknaden. En organisations EVP ska kunna svara på frågan: Varför ska 
en begåvad person välja att jobba för vår organisation? Parment och Dyhre går igenom tre 
viktiga punkter för att ett EVP ska kunna bli framgångsrikt. För det första måste det en 
organisation säger och uttalar sig om vara äkta. För att i en mer transparent värld upptäcks 
lögner snabbt. Det andra är att det som organisationen faktiskt erbjuder måste vara 
attraktivt hos den tänkta målgruppen. Organisationen måste för det tredje också vara 
annorlunda, sticka ut och plocka fram det som gör att målgruppen ska välja just dem 
framför andra. Genom att organisationen börjar med att identifiera och skapar ett starkt 
och äkta EVP kan det skapa en konkurrensfördel för organisationen.  
 
För att identifiera organisationens EVP gör man en analys av den nuvarande imagen, 
profilen och identiteten. Genom analysens resultat kan organisationen få fram viktig 
information om hur man uppfattas och hur väl deras image, profil och identitet stämmer 
överens. Vidare ger analysen också internt en grund för den kommunikation man sänder ut 
dagligen, så att alla medarbetare är enhetliga i det dem kommunicerar69.  
Backhouse och Tikoo går enligt samma linje och beskriver i sin studie värdet av att 
identifiera en organisations EVP i arbetet med arbetgivarvarumärket, samt betydelsen av att 
detta är något som kommuniceras lika från alla led70.  
 
Samma tankar återfinns även i Moroko och Uncles artikel Characteristics of successful employer 
brands corporate branding. De belyser tre liknande punkter som är av stor betydelse för att en 
organisation ska kunna skapa ett framgångsrikt arbetgivarvarumärke.  De tre punkterna är; 
1) Vara välkända och synliga, författarna menar att en organisations arbetsgivarvarumärked 
måste synas och vara välkänd hos dels deras nuvarande medarbetare men också hos 
potentiella. 2) Erbjuda något relevant, organisationens EVP är alla de fördelar man erbjuds 
av organisationen som anställd. För att man ska vara framgångsrik i sitt 
arbetsgivarvarumärke gäller det att kunna erbjuda fördelar som känns relevanta och 
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meningsfulla för sina anställda samt potentiella. 3) Att kunna differentiera sig, att som 
organisation kunna differentiera sig på arbetsmarknaden mot tänkbara konkurrenter är en 
avgörande faktor för att kunna lyckas med sitt arbetsgivarvarumärke. Genom att kunna 
sticka ut och skilja sig från mängden kan man vinna kampen om den kompetens man är i 
behov av71. En organisations EVP kan även liknas med det som marknadskonsulten Spjuth 
tar upp i sin bok Kommunen som varumärke. Hon menar att det blir allt viktigare för 
kommuner att differentiera sig och ta fram det som kommunerna faktiskt är riktigt bra på. 
Detta skapa något att utgå ifrån så att det som är positivt kommuniceras entydigt ut i alla 
led i organisationen. Det gör också att det blir det lättare att kunna sticka ut och i längden 
förbättra uppfattningen av kommunen i samhället72.    

 

METOD 
I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod, avgränsning, urval och genomförande. Vi 
kommer här även föra ett resonemang av de metodproblem vi stött på samt redogöra kring 
studiens validitet och reliabilitet. 

KVALITATIV METOD 
I vår studie har vi valt att genomgående använda oss av en kvalitativ metod. Detta val har 
vi gjort eftersom vi vill undersöka djupare tankestrukturer och information för att kunna 
besvara våra frågeställningar och därmed syftet med vår studie. Ett kvalitativt metodval 
möjliggör för oss att upptäcka hur ett visst fenomen gestaltar sig och ta del av personliga 
upplevelser73. I valet av metoder skiljer man mellan kvantitativa- och kvalitativa metoder 
för insamlingen av data. Där den sistnämnda lämpar sig bäst för oss då vi vill ta del av 
verbala formuleringar74.  

AVGRÄNSNINGAR OCH URVAL  
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka Sundsvalls kommun av Sveriges 
kommuner. Det skulle vara intressant att undersöka andra kommuner för att kunna 
jämföra hur man på olika sätt arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke, men vi har valt att 
endast undersöka Sundsvalls kommun då deras problem är högst aktuellt i dagsläget. Valet 
stärktes även av att Sundsvalls kommun har insett problemet de står inför och själva 
efterfrågade en undersökning som stöd i deras arbete, så detta är något vi också gör på 
uppdrag av Sundsvall kommun. För vår studie består den valda populationen av 
medarbetare på Sundsvalls kommun som är ansvariga för personalfrågor i sitt arbete och 
därmed berör arbetet kring kommunens arbetsgivarvarumärket. Detta var en av de första 
sakerna vi fastställde i vår studie för att precisera vad vi ville uttala oss om75. Av 
populationen valde vi sedan att genomföra ett strategiskt urval. I vårt strategiska urval ville 
vi ha så kallat intensitet i urvalet, vilket betyder att vi valt respondenter som vi anser har 
störst erfarenhet om det vår studie belyser76. För att få tag på personer med de kriterier vi 
efterfrågade valde vi också att göra ett så kallat snöbollsurval för att komma åt just de 
specifika personerna. Vi har alltså med hjälp av andra att hitta våra respondenter som 

                                                
 
71 Moroko & Uncles (2008) s. 163-164 
72 Spjuth (2006) s. 83-84 
73 Esaiasson et.al. (2007) s. 284  
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uppfyllde kriterierna77. I vårt första steg har vi fått hjälp av Camilla Nilzén, marknadsförare 
på Sundsvalls kommun. Hon rekommenderade två personer som har lång erfarenhet av 
området vi undersökt. Vidare rekommenderade hon oss att prata med Siv Thun som är 
projektledare inom kommunen och har mycket kontakter. Siv rekommenderade sex 
personer ur kommunens HR-nätverk, samtliga ur skilda förvaltningar. Vi kontaktade dessa 
personer för intervjuer då vi ansåg att dessa uppfyllde våra kriterier. En av dessa personer 
kunde inte ställa upp, men vi fick med hjälp av henne tag på en annan medarbetare som var 
representativa för vår studie.  
 
Vårt urval består av totalt åtta personer, varav sex personer ingår i Sundsvalls kommuns 
HR-nätverk. Vi valde personer från kommunens HR-nätverk eftersom de med sin 
specialkunskap ska säkerställa att kommun arbetar strategiskt inom HR-området. För att 
göra detta krävs att de har god kunskap om hur verksamheten fungerar i kombination med 
strategiska planeringen och styrningen i organisationen.  De är högt uppsatta 
nyckelpersoner och har stort inflytande på arbetsgivarvarumärket och var därför relevant 
för oss att intervjua. De respondenter som inte ingår i HR-nätverket har ändå en stark 
anknytning till personalfrågor. Urvalet för vår studie har valts utifrån studiens syfte som är 
av en beskrivande och kvalitativ form. Eftersom vi med våra samtals intervjuer vill 
undersöka personers olika tankar och uppfattningar, på ett mindre antal personer har vi 
valt våra respondenter själva, något som är vanligt vid denna typ av metod78.   
 
Vi gjorde valet att intervjua personer från olika förvaltningar i kommunen eftersom vi tror 
att det kan finnas, för studien, intressanta olikheter mellan dessa. De sex förvaltningar som 
respondenterna kommer ifrån, är de största förvaltningarna inom kommunen. Vi ansåg att 
det skulle kunna finnas intressanta olikheter trots att de valda personerna vid första anblick 
är homogen. Att det finns olikheter representerad i urvalet kan vara av betydelse för att 
kunna få djupgående svar79. För att få ytterligare variation hos våra respondenter har vi 
intervjuat personer med olika lång erfarenhet av arbete på Sundsvalls kommun. Vi har 
också valt att intervjua HR-direktören på kommunen och en verksamhetsutvecklare som 
har kunskap och insikt i varumärket. De har en stor påverkan när beslut som berör 
organisationens varumärke skall tas, därför anser vi att deras kunskap och erfarenheter är 
viktiga för vår undersökning. Samtliga respondenter är i åldrarna 38-64 år, vilket i 
genomsnitt är ganska hög ålder, men åldersgruppen står för 75 % av kommunens anställda 
i dag, därför tycker vi att det ger ett representativt urval80. Studien består av sju kvinnor och 
en man, könsfördelningen är alltså ganska snäv. Anledningen till denna fördelning är att det 
mestadels är kvinnor som är verksamma i HR-nätverket. Det är också övervägande kvinnor 
som sitter med den position och kunskap vi efterfrågat. Därför blir vårt urval också 
representativt.     

INTERVJUFORM 
Om man väljer att samla in data till sin studie genom samtal med människor finns två val 
av undersökningar att välja på, respondent- eller informantundersökning. Till vår studie 
anser vi att kvalitativa samtalsintervjuer i form av en respondentundersökning är mest 
lämplig eftersom vi vill studera hur anställda på Sundsvalls kommun tänker och upplever, 
alltså deras personliga erfarenheter av arbetsgivarvarumärket. Det är personen vi ställer 
frågor till som är själva studieobjektet. Det vi observerar i vår undersökning är 
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återkommande mönster i de olika svar vi får. Vi vill kunna beskriva samt förklara olika 
personers perspektiv utifrån de svar de ger. Genom att intervjua flera anställda på 
Sundsvalls kommun kan vi finna olikheter som kan vara viktiga för oss i vår studie. Hade 
vårt mål med studien istället varit att ta reda på hur Sundsvalls kommuns medarbetare 
faktiskt arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke, hade informantundersökningar besvarat 
frågan bättre81.  

KVALITATIV SAMTALSINTERVJU  
Vår studie genomfördes med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer. Målet var som nämnt 
ovan att undersöka medarbetares personliga tankar, uppfattningar och erfarenheter kring 
kommunens arbetsgivarvarumärke. Kvalitativa samtalsintervjuer var därför att föredra. 
Samtalsintervju är ett bra val av metod om man vill kunna ha möjlighet till uppföljning 
samt kunna upptäcka oväntade svar. Vi ville, om något oväntat kom fram, kunna ställa 
följdfrågor och på så sätt kunna upptäcka nya intressanta saker som vi kanske inte tänkt på 
innan. Eftersom vi ville ta del av personliga uppfattningar var det viktigt för oss att kunna 
ha ett så bra samspel som möjligt mellan oss och våra respondenter. Detta är något som 
samtalsintervjuer ger upphov till82. Om vi valt en kvantitativ metod istället, anser vi att vi 
hade gått miste om djupare information och därmed inte kunnat svara på studiens syfte.  
Det har höjts vissa kritiska röster mot den kvalitativa samtalsintervjun. Man menar att den 
ofta bygger på ledande frågor och därmed inte är tillförlitlig och trovärdig83. Detta är något 
vi har tagit i beaktning. Vi har varit noggranna i att inte ställa för ledande frågor, våra 
respondenter har fått svara utifrån sig själva för att få trovärdiga svar.  

METODPROBLEM  
Något vi fått ta ställning till är att en av författarna är anställd på Sundsvalls kommun. 
Detta kunde ställa till problem eftersom personen dels har en viss förkunskap och inblick i 
organisationen som kan påverka tolkningar av respondenternas svar. Men också på grund 
av hennes relation till de utvalda respondenterna, som kan bidra till att de är mer hämmade 
i sina uttalanden. För att motverka detta ställdes frågorna under våra samtalsintervjuer av 
den författare som inte jobbar på Sundsvalls kommun. Författarna har under hela studiens 
gång balanserat bådas perspektiv för att resultatet i studien inte ska bli färgad av 
förkunskaper eller relationer.  

GENOMFÖRANDE  
Den första kontakten med de valda respondenterna togs till en början via mail, där vi 
presenterade oss och syftet med vår studie84. Efter att respondenterna godkänt sin 
medverkan bokade vi en tid hos personerna vi intervjuade. Endast en av våra respondenter 
ville kolla på frågorna innan intervjun, vilket vi inte såg som något problem då vi inte anser 
att det påverkat vår studie. Vi valde att genomföra samtliga intervjuer på Sundsvalls 
kommun och respondenternas kontor eftersom vi ville genomföra samtalsintervjuerna på 
en plats som de kände sig bekväm på85.  Att vi har genomfört intervjuerna i en, för dem, 
bekväm miljö är inget vi anser påverkat svaren på våra frågor. Snarare anser vi att det är 
positivt eftersom respondenten i annat fall kan känna sig obekväm i en okänd miljö, då vi 
är två personer som intervjuar och respondenten är ensam. Under intervjuerna närvarade 
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båda författarna. Vi valde att ställa frågorna av en och samma person under samtliga 
intervjuer. Dels för att vi ville ha kontinuitet i genomförandet och säkerställa att samtliga 
frågor ställs på samma sätt. Och som nämns ovan för att vi ansåg att den ena författaren 
skulle kunna påverka respondenterna i och med sin anställning på kommunen.  
 
Till våra intervjuer utformades två olika intervjumanualer. En till HR-direktören och 
verksamhetsutvecklaren, och en till de övriga deltagarna. Vi har valt att använda oss av två 
olika intervjumanualer, då vi ansåg att vi behövde olika information beroende på vilket 
arbetsuppdrag och ansvar man har inom organisationen. I våra intervjumanualer har vi 
använt oss av uppvärmningsfrågor, tematiska frågor, direkta frågor, tolkande frågor och 
avslutande frågor. Detta upplägg valde vi för att få så bra struktur på manualen som 
möjligt. Uppvärmningsfrågorna användes för att få personliga uppgifter om den vi 
intervjuade och för att lätta på stämningen. Tematiska frågor användes för att 
intervjupersonen själv skulle få förklara viktiga aspekter och upplevelser av det fenomen 
som är i centrum för undersökningen. Dessa frågor var öppet formulerade för att 
respondenterna själva skulle få berätta om fenomenet, med så lite påverkan som möjligt 
från oss som intervjuar. Uppföljningsfrågorna ställdes för att få ut mer kärnfulla svar, där 
intervjupersonen kunde få utveckla sina svar eller ge egna exempel. Tolkande frågor 
användes för att stämma av intervjupersonens svar. Avslutande frågor användes för att ge 
svarspersonen möjlighet att tillägga något eller ställa egna frågor. Direkta frågor användes 
för att få svar på sådant som inte framkom i personens svar men som hade betydelse för 
intervjun86. Dessa frågor ställdes väldigt sällan för att vi inte ville påverka respondenterna. 
Vår ambition var också att alla intervjuerna skulle ha ett så flytande och öppet samtal som 
möjligt, detta för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Vi valde därför att vara 
öppna för spontana följdfrågor under genomförandet87.  
 
Vi testade våra frågor innan våra intervjuer på en medarbetare på kommunen som inte 
ingår i studien. Detta valde vi att göra för att kunna säkerställa att våra frågor var lätta att 
förstå, följde en logisk ordning och på så sätt fick samtalet att flyta på88. Under våra 
intervjuer valde vi att anteckna och spela in svaren från våra respondenter. Att spela in 
intervjun kan ha både fördelar och nackdelar. Dock ansåg vi att det för vår studie bara hade 
fördelar, detta för att kunna säkerställa att vi inte gick miste om någon viktig information 
eller hade missuppfattat svaren. Att detta skulle kunna vara något som hämmade våra 
respondenter ansåg vi inte, då samtliga respondenter inte såg några problem med att 
intervjuerna spelades in. Alla respondenterna blev tillfrågade innan intervjun och hade 
därmed möjligheten att avböja om de skulle uppleva det som obekvämt89. Vi har valt att i 
studiens resultat och analys genomgående låta samtliga respondenter vara anonyma. Detta 
var något som vi ansåg skulle underlätta för respondenterna under intervjuerna, så att de 
verkligen kunna säga vad de tyckte och tänkte. Att låta respondenterna vara anonyma anser 
vi inte påverkat studiens resultat, vi tycker snarare att vi kommit åt mer djupgående och 
personliga svar. 
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VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet innebär frånvaro av systematiska fel i en undersökning och att vi mäter det vi 
påstår oss mäta. Man kan också välja att skilja på en studies interna och externa validitet90.  
Den externa validiteten för studien handlar alltså om graden av att våra resultat ska kunna 
generaliseras. Att vår studie är av kvalitativ form och att vi enbart studerat ett urval 
medarbetare på Sundsvalls kommun, vilket är en väldigt liten del av organisationen, skulle 
kunna rikta kritik mot vår studies externa validitet, alltså att våra resultat ska kunna vara 
gällande för en större population. Många forskare menar att det kan vara svårt, om inte 
omöjligt, att generalisera och dra slutsatser utifrån resultaten av enstaka fall91. Men genom 
noggrant genomförda studier av enskilda människor kan man upptäcka saker som ändå är 
allmängiltigt92. Vi menar därför att vår studie visst går att generalisera men har sina 
begränsningar. Det resultat som vi får fram i studien går inte att generalisera till Sundsvalls 
kommuns alla 7500 anställda, inte heller till andra kommuner. Dock går de valda 
intervjupersonernas tankar och uppfattningar att generalisera till personer med liknande 
arbetsposition och blir därmed intressant i sig.  

Den interna validiteten gäller hur väl vi mätt det vi avser oss att mäta, om det vi empiriskt 
undersökt stämmer med det som vi säger oss göra på den teoretiska nivån93. För att skapa 
en god intern validitet har vi varit noggranna i hur vi har valt att mäta fenomenet vi 
undersökt. Vi har i våra teoretiska definitioner och översättningar av begrepp varit 
noggranna för att därmed verkligen kunna få svar på det vi påstår oss undersöka. Vi har 
också varit noggranna i vårt urval av respondenter, för att på så sätt minska risken för att 
välja fel personer som inte besitter den kunskap som behövdes för att svara på våra frågor. 
För att undvika detta har vi varit noggranna i vårt urval av respondenter och endast valt 
personer vi anser ha kunskaper för att kunna besvara våra frågor och därmed syftet med 
vår studie.   
 
För att vi i vår studie ska uppnå hög reliabilitet har vi dels varit noggranna i arbetet kring 
hur vi gått tillväga i studien. Utöver detta har den intervjumanual vi utformat bifogats, för 
att andra enkelt ska kunna ta del och granska vårt tillvägagångssätt. Det underlättar också 
för andra att vid ett annat tillfälle upprepa vår studie. Frånvaron av slumpmässiga eller 
osystematiska fel, har förhindrats genom att vi varit uppmärksamma och noggranna under 
studiens datainsamling och bearbetning. Reliabiliteten kan också beskriva studiens 
trovärdighet samt möjligheterna för att kunna upprepa den med samma resultat94. I 
kvalitativ forskning finns mer utrymme för egen tolkning, vilket är fallet för vår studie, 
något som samtidigt talar emot att forskning bör vara intersubjektiv95. Vi är medvetna om 
att våra egna tankar kan karaktärisera den studie vi genomfört i och med att den ger 
möjlighet till egen tolkning. Dock anser vi att detta kan motverkas till viss del då vi är två 
personer, med olika tankar och uppfattningar.      
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BAKGRUND  
I detta avsnitt redogör vi för Sundsvalls kommuns HR- avdelning samt ger en kort 
presentation av respondenterna som medverkat i studien.  

PRESENTATION AV SUNDSVALLS KOMMUNS HR-AVDELNING 
HR-avdelningen utvecklar verktyg, stöd och arbetssätt, så att varje individs kompetens och 
engagemang används för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Idag ansvarar 
linjechefen för de flesta personalaktiviteterna. HR-funktionen ska utveckla de processer 
och tjänster som behövs inom organisationen. Att stödja organisationens mål och vision är 
utgångspunkten för HR:s uppdrag. Detta sker genom att skapa enkla verktyg och metoder, 
att ge professionellt specialiststöd och att ta fram strategiska planer för långsiktiga 
förändringsbehov utifrån verksamhetsmålen och förändrade krav.  

PRESENTATION AV STUDIENS RESPONDENTER  
Marianne Matsson   
Ålder: 56 år 
Antal år på kommunen: 32 år 
Förvaltning: Arbetsmarknad och integration   
Arbetsposition: Personalstrateg, ingår i HR-nätverk. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Personalfrågor, arbetsmiljö, samverkan och 
förhandlingar. Allt från rekryter till avskedning och jobb däremellan.  
 
Helen Fagerström  
Ålder: 55 år 
Antal år på kommunen: 25 år  
Förvaltning: Stadsbyggnadskontoret 
Arbetsposition: Personalstrateg, ingår i HR-nätverk.   
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Alla HR-frågor, så som arbetsmiljö, löneöversyn och 
arbetsrätt.  
 
Victoria Sjöbom   
Ålder: 38 år 
Antal år på kommunen: 7 månader  
Förvaltning: Socialtjänsten 
Arbetsposition: HR-chef, ingår i HR-nätverk 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Alla HR-frågor som rör personalen och organisationen 
för socialförvaltningen.  
 
Rolf Bergbom   
Ålder: 64 år 
Antal år på kommunen: 35 år  
Förvaltning: Koncernstaben 
Arbetsposition: Utredare, tidigare personaldirektör, ingår inte i HR-nätverk. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Jobbar med ett av kommunens projekt som heter 
Valfrihet och mångflad. Arbetar med frågor som har att göra med arvode, 
ersättningssystem för dem förtroendevalda men också som medhjälpare vid olika 
rekryteringar.   
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Charlotte Sandelius   
Ålder: 45 år 
Antal år på kommunen: 3 år  
Förvaltning: Koncernstaben 
Arbetsposition: HR-direktör, ingår i HR-nätverk 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Samordnar det strategiska HR-arbetet och sätter ihop så 
att det strategiska, taktiska och operativa håller ihop i hela kommunen. Leder det 
strategiska HR-arbetet så att kommunen jobbar långsiktigt. Håller koll på krav och behov, 
utvecklar strategier, policys och processer för HR-arbetet. Följer upp så att kommunen 
jobbar efter deras arbetsgivarinriktning och efter de strategier som finns. 
 
Renée Lundström   
Ålder: 44 år 
Antal år på kommunen: 10 år  
Förvaltning: Kultur och fritid 
Arbetsposition: Personalsekreterare, ingår i HR-nätverk. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Arbetar som konsultativt stöd till chefer i förvaltningen. 
Arbetar med alla möjliga personalfrågor, det är allt ifrån lönefrågor, rekryteringar, 
miljöfrågor, mångflad, förändringsarbete och arbetsrättsliga frågor som spänner över hela 
registret. 
 
Ewa Östman   
Ålder: 60 år 
Antal år på kommunen: 14 år  
Förvaltning: Service och teknik  
Arbetsposition: Tituleras personalchef men har ingen egen personal, utan jobbar som 
internkonsult och stöd till förvaltnings- och avdelningschefer. Ingår i HR-nätverk.  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Traditionella personal- och HR-arbetsuppgifter. Från 
strategi till ”hands on”-uppgifter.  
 
Eva Moberg  
Ålder: 59 år 
Antal år på kommunen: 34 år 
Förvaltning: Barn och utbildning 
Arbetsposition: Personalsekreterare, ingår inte i HR-nätverk.  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Arbetar övergripande med personaladministration inom 
skolområdet tillsammans med personalchef. Arbetar också med förhandlingar, samverkan 
och arbetsrätt. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat från det insamlade empiriska materialet. Resultatet 
redovisas i en flytande text där intressanta och representativa citat har lyfts fram.  

DEN INTERNA BILDEN AV KOMMUNEN SOM ARBETSPLATS OCH 
ARBETSGIVARE 
I frågan om varför man valde Sundsvalls kommun som arbetsplats är respondenterna 
enade kring att man inte gjorde ett aktivt val när de sökte en tjänst där. Flertalet har från en 
början sökt sig dit genom en annons de sätt i media, så som tidningsannons, internet eller 
via kontakter. Samtliga respondenter valde inte Sundsvalls kommun, på grund av 
organisationen i sig som arbetsgivare, utan de har på ett eller annat sätt hamnat just där på 
grund av utbildning, bortrationaliseringar eller av den anledningen att de blivit erbjuden ett 
jobb. På grund av att man inte aktivt sökt sig till kommunen, fanns heller inga stora 
förväntningar på kommunen som arbetsgivare. De respondenter som hade några 
förväntningar innan de började sitt arbete var positiva till den upplevelse de fått under den 
tid de jobbat där. Även de som inte hade några förväntningar menar att kommunen absolut 
lever upp till det de ha efterfrågat och mer därtill.  
 
När respondenterna beskriver Sundsvalls kommun som plats att arbeta på framkommer 
ofta begrepp som stor och spretig. Detta i både negativ och positiv bemärkelse. De menar 
att det generellt är svårt att få helhetsgrepp, det blir trögt när saker ska kommuniceras och 
vid omorganiseringar samt förändringar tar det väldigt lång tid. Flera av respondenterna har 
svårt att se en kommunal helhet, policys, regler och strategier kan gälla för en avdelning 
men inte för en annan. Det blir svårt att hålla en enhetlig profil och för alla inom 
organisationen att agera som en gemensam arbetsgivare.  
 
Det är ju det här att hålla ihop det. Att ha en gemensam profil. På det sättet vi borde agera som en 
gemensam arbetsgivare. Det kan ju upplevas som spretigt. Man blir behandlad på olika sätt, vilket inte är 
bra. /…/ Man kan ju om man vill ”leva sitt eget liv” på något sätt och som gör att det kan skilja sig hur 
man blir bemött.  

-Intervju 11-11-24 
 
Å andra sidan menar några av respondenterna att det är just den spretiga och stora 
verksamheten som ger möjligheter andra mindre organisationer inte kan ge. 
Organisationens dynamik skapar möjlighet att testa olika verksamhetsområden, bidrar till 
mångfald och bred kompetens, ger möjlighet till utveckling och flexibilitet. Respondenterna 
upplever i stort att det finns möjlighet för karriärsbyten inom organisationen och att man 
har en stor variation i sina arbetsuppgifter samtidigt som organisationen beskrivs som 
trygg, generös och varm. Några av respondenterna nämner alltså de praktiska fördelarna 
som finns i organisationen medan några tar upp de mer emotionella fördelarna. De menar 
att man får ett mervärde när man arbetar i kommunen. Att man får ”göra det goda livet 
möjligt” för kommunens medborgare. Man har en direkt betydelse i samhället i och med 
att man arbetar med demokratifrågor. Det man levererar är inte bara en statisk produkt 
eller tjänst, det är en känsla av att bidra till något bättre.  
 
Överlag tycker respondenterna att Sundsvalls kommun som arbetsplats har en bra 
arbetsmiljö med en variation av unga, gamla, kvinnor och män. De menar att det är högt i 
tak och det är lätt att samarbeta och prata med andra människor inom kommunen även om 
man inte arbetar i samma förvaltning. Respondenternas åsikter om kommunens materiella 
delar är dock mer splittrade. Några av dem menar att det är en unik miljö med stora 
korridorer, öppna ytor och ett bra kontorslandskap medan andra menar att huset är 
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gammalt och omodernt och därför behöver renoveras. Medan andra menar att byggnadens 
struktur hämmar kommunikationsmöjligheter och borde därför helst se ut på ett annat sätt 
än det gör idag.  

 

SYNEN PÅ VARUMÄRKET 
När respondenterna ska definiera ett varumärke visar sig en del skilda åsikter. Vissa säger 
att det är en känsla, något man ska reagera på, något alla vet eller något man häftar vid en 
verksamhet. Några andra menar att ett varumärke är något som sticker ut från mängden 
och att det är vad man laddar det med. Gemensamt är ändå att ett varumärke är något man 
känner igen när man ser det och att det ska stå för något specifikt.  
 
Det är någonting som alla ska känna igen. Det är ju att man ska få, förhoppningsvis, positiva 
associationer och att det ska vara så känt att om man bara får en liten bit, ska man ändå veta vad det 
handlar om. 

-Intervju 11-11-25 
  
Varumärken som respondenterna nämner som framgångsrika, men också poängterar är 
starka, är IKEA, Mc Donalds, Viking Line, Google och Apple. När de definierar ett starkt 
varumärke går tankarna i samma banor som innan. De ska ge positiva känslor, veta vad det 
står för, bli förknippat med något speciellt men framförallt att det ska gå ihop med vad 
organisationen bakom varumärket säger att de står för, och vad de faktiskt gör. Vissa anser 
att ett starkt varumärke karakteriseras av någon slags slogan eller logotyp medan andra 
menar att det mer är känslor och associationer som varumärket är laddat med.  
 
Om det stämmer överens, då tänker jag på identitet, image och profil. Alltså det vi uppfattar själva, det 
man uppfattar utifrån och det vi tror att andra ska uppfatta om det, att det stämmer överens. Att det blir 
en harmoni.  

-Intervju 11-12-01 
 
Om en organisation vill bygga ett starkt varumärke tycker respondenterna att det är viktigt 
att lyfta egenskaper som trygghet, kontinuitet, ärlighet och öppenhet. Det som fler 
respondenter menar är att man måste vara ärlig med det man kommunicerar, om man inte 
är sann i det man säger kommer det upptäckas förr eller senare. Man måste kunna leverera 
det man säger sig stå för eftersom det inte går att ljuga till sig ett gott varumärke. Flera 
respondenter lyfter kommunens egna egenskaper, där tycker de att det är viktigt att lyfta 
den goda arbetsmiljön, det självständiga arbetet, öppenheten och den mångfacetterade 
verksamheten. Samtliga menar också att man måste ta fram fördelarna som organisationen 
har. Man måste fundera på vad som är attraktivt hos de människor man söker och locka till 
sig dem. Bland annat nämner ett flertal av respondenterna att de måste vara mer modern, 
nytänkande och anpassa sig mer efter dagens ungdomar.    
 
Jag tror det är väldigt viktigt att bland ungdomar, att man lockar till sig dem, för de vill ju inte jobba på 
en kommun. Det märker man när man ställt frågor till unga, att de inte vill arbeta på en kommun. 

-Intervju 11-11-28 
 
Respondenterna tror att anledningen till att organisationer jobbar för att få ett starkt 
varumärke handlar mycket om attraktionskraften. De anser att man behöver ett starkt 
varumärke för att kunna anställa de personer man vill anställa, inte bara personer man 
behöver utan också de som är riktigt duktiga. De menar att varumärket kan bidra till att 
attrahera personal, men också behålla befintlig. Ett starkt varumärke blir en stabil grund för 
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organisationen att stå på, att man har något att kommunicera med ett innehåll. På så sätt 
blir organisationen också igenkänd. Som en respondent beskriver behöver man inte 
presentera organisationen i kommunikationen med andra, de vet redan innan vad 
organisationen står för. Å andra sidan anser två personer att man arbetar för ett starkt 
varumärke för att alla andra organisationer gör det. De syftar på att det är en ”modefluga”, 
och man vill inte hamna efter.  
 
När respondenterna definierar varför ett starkt varumärke har betydelse för en organisation 
förklarar de att det skapar tillhörighet och igenkännande. Andra vet vad det är, och man vet 
själv vad man står för. Man skapar en stolthet hos befintliga medarbetare för sin 
organisation. Ett starkt varumärke ger en tydlig bild om vart man står och vad man vill som 
arbetsgivare. Resonemanget kring attraktionskraft och rekryteringar kommer tillbaka även 
här. De menar att ett starkt varumärke har betydelse när man ska rekrytera medarbetare. 
Har man ett starkt varumärke blir man uppsökt av arbetstagare, istället för att 
organisationen söker upp dem. På så sätt får man till bra kompetens. Vissa säger till och 
med att det är helt avgörande. Har man möjlighet att välja, väljer man inte dem som inte 
har en solid grund att stå på och som man inte har någon uppfattning om.  
 
Det är jätteviktigt, naturligtvis. Det har inte bara en betydelse för dem som tittar på oss, utan även dem 
som finns här. Jobbar man i en organisation med ett starkt varumärke så ökar det självkänsla i 
organisationen och det blir den goda spiralen på något sätt. 

-Intervju 11-12-01 
 

DEN INTERNA SYNEN PÅ SUNDSVALLS KOMMUNS VARUMÄRKE  
När det gäller respondenternas uppfattning om Sundsvalls kommun är ett varumärke finns 
delade uppfattningar. Dels finns åsikten om att det inte är ett varumärke idag på grund av 
att det inte är starkt, det omfattar inte hela kommunen då verksamheten är spretig, eller av 
den anledningen att man inte profilerat sig som ett varumärke på det viset. Det finns också 
uppfattning om att det är någon typ av varumärke, exakt vad det är för varumärke är oklart 
eftersom det upplevs luddigt och diffust. Endast några få av respondenterna anser att 
Sundsvalls kommun självklart är ett varumärke i dag, man menar att alla organisationer som 
existerar är ett varumärke. Dock anser man att varumärket inte är starkt idag, man tycker 
heller inte att det är tydligt.  
 
För mig ska ett varumärke omfatta hela organisationen, omfatta alla. Som kommunen ser ut idag så 
pratar vi om att vi tillhör delar av kommunen. Många har egna loggor. Enligt mig om man är ett starkt 
varumärke då är det en enhetlighet som ska synas överallt. Det ska inte synas att man kommer från 
koncernstaben eller socialtjänsten, det ska synas att man kommer från Sundsvalls kommun. 

-Intervju 11-11-24 
 
Det vi saknar är stolthet. Jag tror att det är få som sätter på sig en medalj och säger att man är anställd på 
Sundsvalls kommun. Har man ett starkt varumärke går man ut stolt och säger att man är anställd på 
Sundsvalls kommun. Har man ett bra varumärke är alla ambassadörer för det. 

-Intervju 11-12-01 
 
Det varumärke som ändå finns idag upplever respondenterna som negativt om 
missvisande. Flera av dem anser att kommunens varumärke är problematiskt eftersom 
organisationen har en väldigt varierad verksamhet. Återigen tas de negativa aspekterna 
kring den spretiga verksamheten upp. Det exemplifieras med att man kan tycka att 
förskolan är bra, men att snöröjningen är skit. De menar att kommunen inte är enhetlig, 
utan delar av kommunen blir sina egna varumärken eftersom man gör så olika saker. Detta 
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är något som förstört helheten. Några menar att de inte tror att det finns en missvisande 
bild av kommunen ute i samhället, medan några inte har någon uppfattning om vad andra 
tycker. De som inte har någon uppfattning är personer som oftast inte pratar om sitt arbete 
på kommunen med andra personer än släktingar och vänner. Anledningen är inte att de 
skäms över det jobb de gör, det är inte av principiell anledning, de blir bara inte av. De som 
har en uppfattning om vad andra tycker anser också att kommunen präglas av en gammal 
uppfattning om hur man har varit och inte hur man faktiskt är idag. Överlag menar flera 
respondenter att kommunen bär på en tung ryggsäck som man inte riktigt lyckats ta av sig. 
Många nämner begreppet att folk har uppfattningen om att anställda på kommunen 
”hänger på spaden”. Med det menar de att det finns en uppfattning om att 
kommunanställda inte gör så mycket. 
 
Nackdelen är att kommuner blivit känd för att ”vad gör man på kommuner”, ”vuxendagis” eller att man 
”hänger på spaden”. Jag vet att man inte riktigt känner till vad man gör på kommunen, och det är inte 
bra. Kommunen speglar en gammal uppfattning om hur vi har varit, den bilden stämmer inte idag men 
finns fortfarande kvar där ute. 

-Intervju 11-11-25 
 
Respondenterna menar att om man har en positiv bild av Sundsvalls kommun så är 
varumärket bra, har man en negativ bild är det tvärt om. Samtidigt menar en respondent att 
man som offentlig organisation har svårt att gå ut och blir för mycket ett varumärke, det får 
inte bli för flashigt eller för stora varumärkesdiskussioner kring dem som organisation 
eftersom det då kan anses som något negativt av omvärlden.  
 
Att använda Sundsvalls kommuns varumärke som stöd i sin dagliga kommunikation med 
andra är inget någon av respondenterna på Sundsvalls kommun upplever sig kunna göra 
idag. De menar att de i dagsläget inte riktigt vet vad varumärket står för och kan därför 
heller inte använda det som stöd i sin kommunikation med andra. Det som efterfrågas är 
något konkret, något som går att definiera och något som de vet att de och alla andra 
medarbetare kan stå för. Enligt de flesta är ett varumärkesstöd något efterfrågat som de 
anser att de borde bli bättre på.  
 
Jag tycker inte att det är något starkt varumärke idag. Vad blir det då för stöd? Jag tror att vi kan bli 
bättre på det här, det tror jag. Jag skulle behöva bättre stöd när jag ska berätta om Sundsvalls kommun. 

-Intervju 11-11-28 

SUNDSVALLS KOMMUNS KÄRNVÄRDEN 
Enligt Sundsvalls kommuns respondenter finns det en värdegrund inom organisationen. 
De ord som värdegrunden baseras på är mod, öppenhet och helhetssyn. Detta är något 
som de flesta av respondenterna på Sundsvalls kommun väl känner till. Trots det definierar 
flertalet av dem inte värdegrunden när vi frågar efter organisationens kärnvärden, 
kärnvärden och värdegrund är inget respondenterna direkt associerar med varandra. Till en 
början talar de om ord som trygghet, omsorg, omtanke, demokrati och meningsfullhet. De 
beskriver också Sundsvalls kommuns kärnvärden som ett samhällsuppdrag, att skapa ett 
gott samhälle för dem som bor i Sundsvall.  Det är inte förrän efter ett tag som 
respondenterna börjar referera till mod, helhetssyn och öppenhet som kärnvärden. De 
flesta tror att det är dessa ord som övriga medarbetare skulle nämna om man frågade efter 
kommunens kärnvärden. Men det många poängterar är att det förmodligen är olika 
beroende på vart i organisationen man arbetar.  Det råder också skilda åsikter om hur väl 
kommunens värdeord är förankrade hos organisationens alla medarbetare. De tror att vissa 
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delar av organisationen förmodligen skulle använda begreppen omsorg om medborgarna 
och att vissa inte skulle kunna definiera dem överhuvudtaget.  
 
Alla kan definiera dem, man skulle kunna väcka en medarbetare i sömnen och de skulle kunna rabbla 
orden.  

-Intervju 11-11-25 
 
Jag tror inte att man kan väcka en medarbetare i sömnen och de kan orden utantill, men de finns nog med 
på ett sätt ändå. Det är flummigt med orden eftersom vi precis börjat jobba med dem. Det är jobbet med 
händerna som är viktigt. 

-Intervju 11-11-28 
 
Det finns ingen tydlig bild av vem som definierat orden mod, öppenhet och helhetssyn och 
valt att just dessa ska fungera som kärnvärden. De flesta refererar dock till 
kommundirektören Stefan Söderlund, men med en viss osäkerhet. Några refererar även till 
kommunstyrelsekontoret, förvaltningsledningen, att det beslutats centralt eller av 
kommunens politiker. Enligt respondenterna förankras kärnvärdena inom organisationen 
på bland annat chefsdagar, planeringsdagar och arbetsplatsträffar för att sedan 
implementeras nedåt i organisationen. Några respondenter nämner också att orden finns 
med på kommunens intranät och kaffemuggar. Andra nämner att kärnvärdena finns med 
vid lönekriterier, detta är dock inte något som nämns av samtliga. När man ska 
kommunicera och förankra orden går de i linjen, uppifrån och ned i organisationen. 
Cheferna tar med det till förvaltningarna där de diskuterar vad orden har för betydelse för 
just deras förvaltning. Tanken är att man ska bryta ner orden på varje arbetsplats för att få 
en mer nära och bättre förståelse för ordens innebörd. På detta sätt förankras även orden 
över tid. Man pratar kontinuerligt om vad de står för, så att medarbetarna förstår vad de 
handlar om. Dock är det några som upplever att man inte varit professionell när orden ska 
förankras, dels för att de anser att man inte gör det på ett tillräckligt konkret sätt, men 
också för att vissa respondenter inte är riktigt säker på om det är just de orden som är 
kärnvärdena. En respondent kan inte nämna vilka kommunens kärnvärden är. Anledningen 
till detta menar man är att det inte gjort speciellt mycket för att man som medarbetare ska 
kunna ta till sig orden. Därmed menar man också att de bestämda kärnvärdena inte är 
förankrade i organisationen.  
 
Enligt flera av respondenterna säkerställer man att samtliga medarbetare i organisationen 
förstått kärnvärdena på arbetsplatsträffar, genom lönesamtal och utvecklingssamtal. Men 
flera respondenter är ändå inte säkra på om kärnvärdena verkligen nått ända ut i 
organisationen. Några tror till och med att de absolut inte är förankrade längst ut till 
rötterna och man är heller inte säker på att alla är införstått med vad orden egentligen 
handlar om. Det finns på Sundsvalls kommun inga klara riktlinjer på hur man säkerställer 
att varje medarbetare är införstådda med kärnvärdena och vad de betyder för dem och 
organisationen. Att ha kärnvärden inom en organisation tycker de flesta av respondenterna 
är viktigt. Har man kärnvärden anser dem att de ska vara något man känner igen sig i, det 
ska bottna i hela organisationen, och det ska vara något som hela organisationen kan stå 
för. Kärnvärdena ska vara något konkret, som är enkelt att förstå för alla. Flera av 
respondenterna anser att kärnvärden är viktiga genom att de skapar något gemensamt som 
förenar hela verksamheten. Speciellt viktigt är det om man har olika verksamhetsgrenar. 
Två av respondenterna anser inte att kärnvärden är viktiga, de menar att de endast tar tid 
från det vardagliga arbetet. En annan medarbetare menar att de kan ha betydelse, men då 
ur ett marknadsföringssyfte. Trots att kärnvärdena är något diffusa i organisationen och att 
det finns skilda uppfattningar om hur de ska se ut, anser ändå de flesta respondenterna att 
kärnvärden är viktiga för de anställda på Sundsvalls kommun. Dock anser man att de kan 
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bli lite för teoretiska och att det är svårt att kommunicera dem inom organisationen 
eftersom den är så pass komplex. De tror att uppfattningen av dem är väldigt olika. Därför 
krävs en ständig diskussion kring dem, så att man får en gemensam förståelse, även om det 
för varje medarbetare ändå är på en väldigt individuell nivå. För de respondenter som 
intervjuats har kärnvärdena ändå över lag en stor betydelse för dem personligen. De värden 
som finns idag inom kommunen menar de är något som en kommun ska stå för, de har 
blivit naturliga eftersom de ”lever med dem”. Flera anser att det är bra ord som skapar 
gemenskap i arbetsgrupper och är något de känner att de kan stå för.  
 
Dom har en stor och bra betydelse på det sätt att jag tycker att det är det som förenar oss. Sedan tycker jag 
att det är bra ord också, som jag själv kan stå för. I alla fall vissa av dem. Jag tycker dem är väldigt bra 
att ha med mig och påminna om i olika sammanhang för att verkligen föröka få till det i praktiken. 

-Intervju 11-11-24 
 
Att kommunicera kommunens kärnvärden externt är inte något som samtliga 
respondenterna tänker på. Det finns en återkommande oklarhet hur och framförallt om 
kärnvärdena ska kommuniceras ut ur organisationen. Det finns ingen klar uppfattning hos 
respondenterna om detta är något som görs idag. De flesta av respondenterna antar att 
orden finns på webben och att de kommuniceras via sammankomster, rekryteringar och i 
annonser. Några anser att orden bara ska leva internt i organisationen och att det inte är så 
himla intressant att kommunicera dem externt. Några menar att orden i sig inte ska 
kommuniceras, bara spegla hur man uppträder utåt. Andra anser att det är upp till varje 
medarbetare att kommunicera och prata om kärnvärdena med andra, de menar att 
medarbetarna ska vara budbärare av orden.  

 

DEN FÖRMEDLADE BILDEN AV SUNDSVALLS KOMMUN   
Enligt respondenterna är samtliga överens om att arbetet med kommunens 
arbetsgivarvarumärke ska bedrivas av alla i organisationen. Dock poängterar några att det 
behövs en central styrning, så att alla arbetar mot samma mål och med en gemensam bild 
av arbetsgivarvarumärket. De menar att det måste finnas en bakomliggande struktur som 
genomsyrar hela organisationen, från ledning hela vägen ner. De nämner ändå vissa 
avdelningar som passar bäst för att driva det arbetet, där nämner de kommunikation- och 
marknadsavdelningen och HR-avdelningen. Medarbetarna menar att alla i Sundsvalls 
kommun har ett ansvar att berätta om organisationen som arbetsgivare. De anser att det är 
viktigt eftersom det skapar en trovärdighet och ger mer nyanserade bilder av arbetsplatsen, 
vilken man benämner som de ”verkliga” och ”riktiga” bilderna av Sundsvalls kommun. De 
anser inte att en marknadsförare kan sköta jobbet att prata om kommunen då det 
förmodligen inte skulle uppfattas som trovärdigt.  
 
Alla som över huvudstaget berättar om oss som arbetsgivare ger en bild av oss, vilket är en del i vårt 
arbetsgivarvarumärke. 

- Intervju 11-11-25 
 
När respondenterna pratar om Sundsvalls kommun som arbetsgivare tycker de att det är 
viktigt att berätta om den öppna atmosfären, den demokratiska arbetsprocessen, de flexibla 
arbetstiderna, semesterdagarna, friskvårdsavtalet och deras möjlighet att påverka inom 
organisationen. De tycker också att det är viktigt att berätta om sitt meningsfulla uppdrag 
och vad de som kommun står för. Hur man själv berättar om Sundsvalls kommun som 
arbetsgivare är hos medarbetarna väldigt splittrat. Något som de flesta nämner är återigen 
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att man är ärliga och sann i det man säger. De menar att det aldrig är ”locket på” hos 
kommunen och att man både inom organisationen och utanför inte är rädd för att säga det 
man verkligen tycker. Några nämner att man endast pratar formellt om Sundsvalls 
kommun som arbetsgivare och det är i dessa fall väldigt faktainriktat. Det är inte alla som 
självmant pratar om sin arbetsplats, men svarar självklart på frågor om de skulle dyka upp.  
 
Vi håller ju på med en del rekrytering nu, då blir det mer att man tänker på det man sitter och säger, man 
säljer in sig då för vi har ju svårt att få vissa arbetsgrupper. Det blir lite som att vi försöker marknadsföra 
oss för att vi har så få sökanden. Då tänker man på att prata lite om hur det är här, för att folk ska 
förstå. 

- Intervju 11-12-01 
 
De flesta av respondenterna uppfattar att övriga anställda på kommunen överlag pratar bra 
om sin arbetsplats, men det beror återigen lite på var i organisationen man befinner sig och 
att det kan skilja sig från individ till individ. Några nämner att man inte inom gamla 
kulturer pratar så gott om sin arbetsplats, samma gäller längst ut i organisationen. De 
menar ändå att det finns hela spannet, vissa talar väldigt gott om kommunen. Det som 
några respondenter påpekar är också att de har låg personalomsättning inom 
organisationen. De menar att det är få som slutar, och det tycker att detta borde tyda på att 
man ändå trivs.  
 
Generellt tror jag att nästan alla är väldigt nöjda att arbeta på kommunen och med sin arbetsplats när 
man är där. Men sedan tyvärr tror jag att man inte riktigt är stolt över sitt arbete inför vänner och 
bekanta, man ”vågar” inte berätta att man trivs bra på Sundsvalls kommun. 

-Intervju 11-11-28 
 
Respondenterna har delade uppfattningar om vad de tror att omvärlden har för bild av 
Sundsvalls kommun. Uppfattningen är till största del att omvärlden har en negativ, förlegad 
och missvisande bild. Dels tror några av respondenterna att omvärlden har bilden av en 
organisation som inte gör så mycket. Som flera uttrycker det, att man ”hänger på spaden”. 
Man tror också att bilden av ett rött styre, industritung och en liten Norrlandskommun 
finns. Det många nämner är också att omvärlden har svårt att uppfatta kommunen som en 
enhetlig arbetsplats. De tror att man bara ser delar av kommunen, och främst de delar som 
inte fungerar på grund av att media målar upp en sådan bild. Att omvärlden inte har en 
generell bild av organisationen tror de beror på att verksamheten är så pass splittrad och att 
man som organisation inte varit tydlig och enhetlig när man kommunicerat organisationens 
varumärke utåt.  
 
Det finns en förlegad bild av Sundsvalls kommun som arbetsplats för man har inte lagt så mycket resurser 
på att förmedla den bilden av hur de ser ut idag. 

-Intervju 11-12-02 
 
De tror ändå att de som har haft en bra kontakt med någon som arbetar på kommunen har 
en positiv bild på grund av den insikt de haft i organisationen. Samma gäller för bekanta till 
Sundsvalls kommuns medarbetare eftersom de menar att dessa vet vad man arbetar med.  
 
Respondenterna tycker att Sundsvalls kommuns arbete att differentiera sig mot andra 
organisationer med liknande yrke är något de måste bli bättre på. Enligt vissa är detta något 
man inte alls arbetar med. Några tror att anledningen till det beror på att man inte haft 
problem att kompetensförsörja och därmed heller inte behövt jobba för att sticka ut eller 
vara unik på något sätt. De menar att de människor man behöver i organisationen har 
funnits där ändå. Några menar att man ibland gör vissa riktade insatser till specifika 
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grupper som är svårrekryterade. Men allmänt i organisationen finns inget strukturerat 
arbete kring hur man ska differentiera sig eller varför det skulle vara viktigt. Vid de riktade 
insatserna är personliga möten det vanligaste sättet att kommunicera på. Det sker till 
exempel via mässor eller träffar på andra platser där personer de söker befinner sig. Flera 
av respondenterna tycker att de borde profilera sig bättre som arbetsgivare så att 
omvärlden förstår att de inte bara är en kommun, utan också en organisation med 
arbetande människor. För att nå ut med det budskapet tycker de att man ska marknadsföra 
sig genom arbetsmässor och bli duktigare på att kommunicera rätt budskap i 
rekryteringsannonser. De tycker också att det är viktigt att bli bättre på att använda sociala 
medier som de menar börjar bli en allt mer vanlig kanal. De tycker också att man ska bli 
bättre på att synas där studenter finns för att tidigt väcka deras tankar om att Sundsvalls 
kommun är en alternativ arbetsgivare inom många olika yrken.  
 
Nu är jag dålig på det här, men de nya sociala medierna tror jag. Vi måste bli bättre på att kommunicera 
via sociala medier, då får man tycka vad man vill om det. När yngre söker information, söker dem på 
nätet. Inte köper de tidningar. Jag tror att vi som kommun måste bli bättre på att använda de nya 
kanalerna. Jag tror också att man måste våga satsa. Alla marknadsföringsinsatser är dyra, men man 
måste ändå någonstans sätta ner foten, våga satsa och göra en stor drive. 

- Intervju 11-11-24 

FRAMTIDEN 
I framtiden ser respondenterna, överlag, Sundsvalls kommun som ett helt förändrat 
varumärke. Många tror dels att det kommer vara mer känt, tydligare och starkare. De tror 
också att varumärket kommer uppfattas på det sätt de vill uppfattas men också hur de 
faktiskt är. Det är ändå inte en enighet hos respondenterna. Två stycken tror att varumärket 
kommer se ut precis som det gör idag, de menar att det är svårt att se in i framtiden, men 
kan inte tänka sig att varumärket skulle se ut på ett annorlunda sätt.  
 
När respondenterna sedan reflekterar över hur de tycker att det borde se ut visar det sig 
ändå att de vill att det ska vara en tydlig skillnad från idag. De tycker framförallt att man 
borde bli bättre på att visa på den samhällsnytta man gör som medarbetare på Sundsvalls 
kommun. De menar att man arbetar med välfärdstjänster, har möjlighet att påverka i 
samhället och får privilegiet att jobba nära politikerna. De tycker också att man i 
varumärket ska lyfta den höga kvalitén på Sundsvalls kommun. Överlag tycker de att 
varumärket borde vara mer enhetligt och att det tydligare symboliserar vad man får om 
man arbetar för Sundsvalls kommun.  
 
Respondenterna tror att Sundsvalls kommun som arbetsgivare i framtiden kommer satsa på 
mer externa insatser. De nämner bland annat mässor, reklam, möten med andra människor 
för att skapa ambassadörer och att användningen av sociala medier kommer öka. De menar 
att man måste samverka och skapa externa kontakter för att kunna möta förväntningar och 
nya behov som uppstår. Det är endast en person som tror att man kommer satsa på 
kommunikationsinsatser internt, om vad arbetsgivarvarumärket ska innehålla.  
 
För att nå dit man önskar råder en enlighet hos respondenterna, nämligen att det krävs ett 
långsiktigt och hårt arbete. De menar att det inte är någon ”quick fix” utan att det handlar 
om att styra om ett helt tankesätt för att lyckas. De anser att man måste jobba med 
processer och strukturer för att få en sammanhållning och ett samstämmigt varumärke 
inom hela kommunen. Några nämner att man måste jobba med den grafiska profilen för 
att få ett gemensamt uttryck för hela kommunen även visuellt. Det anser att kommunen 
idag spretar alldeles för mycket i sin externa kommunikation, och det är något som 



 
 

36 
 

påverkar varumärket. Det tar upp att det kommer krävas både externt och internt arbete 
för att det ska vara hållbart. Externt menar de bland annat att man måste tänka på hur man  
kommunicerar med vissa grupper, man måste rikta och anpassa budskapet. Inte skjuta 
samma pil åt alla håll. Internt menar de att man måste arbeta med värdegrundsarbetet för 
att få en bra plattform att stå på. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att man i 
framtiden måste hålla ihop mer än att hålla isär.  
 
Vi måste förstå att andra kan göra det minst lika bra – om inte bättre. Vi måste jobba med att 
strukturera och planera. En tydlig kommunikationsplan. Tillsätta resurser och kompetens för att få det att 
hända.  

- Intervju 11-11-24 
 
Kommunikationsinsatser kring Sundsvalls kommun som arbetsgivare som respondenterna 
på kommunen tror är viktiga i framtiden handlar mycket om att satsa på ungdomar och bli 
bättre i sociala medier. De menar att man måste profilera sig som en mer modern 
arbetsplats som yngre människor drar sig till. Flera tror att framtiden mycket ligger i 
ungdomarna och att man därför måste närma sig dem i tidigt stadie för att kunna påverka 
inställningar och attityder. Det som flera respondenter nämner är att man måste bli bättre 
som medarbetare på att tala gott om kommunen i sitt vardagliga möte med andra för att på 
så sätt påverka bilden omvärlden har av kommunen. De menar att det är i mötet med 
människor som man kan påverka beteende och uppfattningar i någon mening vilket är 
viktigt att tänka på.  
 
Att vi som jobbar här kommunicerar och kan stå för arbetsgivarvarumärket på ett tydligt sätt – ha en 
strategi som fungerar. Vi måste poängtera att vi är en bra arbetsgivare och att det är oss man ska välja – 
annars är vi inte kvar som organisation, så är det bara.  

- Intervju 11-11-30 

 

ANALYS 
I detta avsnitt sammanställs vårt resultat tillsammans med vår teoretiska bakgrund i en 
analys.   

HUR DEFINIERAR RESPONDENTERNA BEGREPPET VARUMÄRKE OCH HUR 
TÄNKER DE KRING SUNDSVALLS KOMMUNS VARUMÄRKE?  
Det ideala för en organisations varumärke är att profil, identitet och image hänger tätt 
samman. Det menar i alla fall Larsson96. Roy och Banjeree beskriver varumärket som en 
samling egenskaper en organisation erbjuder och vill sända ut till sin omvärld. Det kan vara 
allt från en statisk produkt till organisationens värderingar och personlighet97. 
Respondenterna på Sundsvalls kommun har något skilda uppfattningar om vad ett 
varumärke är och framförallt vad som karaktäriserar ett starkt varumärke. Några nämner 
att ett starkt varumärke ska gå ihop med vad organisationen står för och hur de agerar, med 
vad man som kund uppfattar. De menar också att det handlar om att man måste vara sann 
i det man säger, för om man lovar något som man sen inte håller, kan konsekvenserna bli 
förödande. Respondenterna säger ungefär desamma som Aaker säger i teorin. Nämligen att 
det är viktigt att det man vill förknippas med levereras och uppfylls. Det måste finnas en 
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verklighet bakom innehållet när man skall kommunicera en organisations varumärke98. 
Respondenternas uppfattning av ett starkt varumärke stämmer till stor del överens med det 
teorin tar upp. Dock är uppfattningen av ett starkt varumärke, eller ett varumärke 
överhuvudtaget inget de kopplar till Sundsvalls kommuns verksamhet. Konsekvensen av 
det kan resultera i att Sundsvalls kommun inte kommunicerar sin organisation som ett 
varumärke. Om de inte gör det kan det heller inte växa sig starkt och utvecklas. Som teorin 
säger är det viktigt att det som organisationen sänder ut också uppfattas på samma sätt av 
mottagaren. Om Sundsvalls kommun inte är medveten om vad de sänder ut, kan de heller 
inte vara säker på att de uppfattas på det sätt som de vill uppfattas på. Kommunikationen 
blir inte ett fördelaktigt konkurrensmedel som gynnar varumärket och kommunen som 
organisation, det blir istället diffust och kan i vissa fall även uppfattas som otrovärdigt i och 
med att det inte är enhetligt.  
 
De flesta respondenterna anser inte att Sundsvalls kommun är ett starkt varumärke idag, 
några anser inte att det är ett varumärke över huvud taget. Anledningen kan vara att man 
inte ser en koppling på sin egen definition av ett varumärke och hur man upplever 
Sundsvalls kommun. Respondenterna menar också att kommunens olika delar är spretiga, 
de ser inte organisationen som en helhet vilket de anser är problematiskt. Enligt 
respondenterna skapar organisationens olika verksamheter egna varumärken, något som 
förstör helhetsbilden av Sundsvalls kommun som arbetsgivare. Medarbetarna på 
kommunen kommunicerar inte varumärket enhetligt, det finns bland annat ingen tydlig 
direktion på den grafiska profilen eller vilka värden kommunen står för och som ska sändas 
utåt. Om alla vet vad organisationen står för så skapar det en mer enhetlig bild utåt, säger 
Spjuth i teorin99. Teorin tar även upp att ett starkt arbetsgivarvarumärke har ett stort värde 
för en organisations externt men också internt. Ambler och Barrow beskriver att ett 
arbetsgivarvarumärke ger mervärde till den anställde och kan skapa en större känsla av 
tillhörighet hos medarbetarna100. Backahaus och Tikoo tar upp att ett arbetsgivarvarumärke 
engagerar medarbetarna att agera som goda ambassadörer för varumärket101.  
 
Att några av respondenterna inte ser kommunen som ett varumärke kan tyda på en nackdel 
eftersom ett starkt varumärke kan har klara fördelar både internt och externt för en 
organisation. Om medarbetarna har en tydlig bild av varumärket använder de sig också av 
det i sin kommunikation med andra, något som stärker arbetsgivarvarumärket. Det blir 
lättare för medarbetarna att ge en mer enhetlig bild av organisation utåt. Detta är en 
paradox i sig då det är oklart om respondenterna uppfattar kommunen som ett varumärke, 
eller om det bara är så pass svagt att respondenterna inte upplever att det existerar. Hur 
som helst kan man se att det kan skapa problem för Sundsvalls kommun. Om inte 
medarbetarna, som är stommen i organisationen, ser Sundsvalls kommun som ett 
varumärke kan de heller inte vara delaktiga i arbetet att stärka det. Ser man inte 
organisationen som ett varumärke tyder det utifrån teorin på att de inte kan ta del av de 
fördelar som ett starkt varumärke har.  
 
Backhaus och Tikoo tar i teorin upp att arbetsgivarvarumärket är den bild man sänder utåt 
som ska attrahera potentiella medarbetare. Via arbetsgivavarumärket kommunicerar man 
organisationens värde utåt102. Samtliga respondenter kommunicerar på ett eller annat sätt 

                                                
 
98 Aaker (2004) s. 11 
99 Spjuth (2006) s. 12-13 
100 Ambler & Barrow (1996) s. 186-187 
101 Backhaus & Tikoo (2004) s. 502 
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om kommunens värde utåt, men ur sitt eget perspektiv. Utifrån teorin tyder det därför på 
att kommunen är ett varumärke, vare sig respondenterna reflekterat över det eller inte. Om 
inte respondenterna ser organisationen som ett varumärke blir det svårt att kommunicera 
dess rätta värden, den profil organisationen vill ha och kan stå för. De budskap som sänds 
ut ur organisationen blir därför otydliga. Kommunens profil blir luddig vilket kan skapa ett 
glapp mellan profil och image som i sin tur påverkar varumärket i negativ riktning. Om det 
finns ett glapp mellan profil och image sätter sig inte varumärket i omvärldens medvetande. 
Organisationen blir då svag och får svårt att differentiera sig. Konsekvensen kan visa sig 
vid till exempel rekryteringar. Om omvärlden inte har positiva och starka associationer till 
Sundsvalls kommun är det förmodligen ingen arbetsplats som ligger ”top of mind” hos 
potentiella arbetstagare. I och med Sundsvalls kommuns framtida utmaning att rekrytera 
krävs att det finns en positiv bild hos omvärlden. De måste vara igenkännbara för att de 
ska kunna vara den självklara framtida arbetsgivaren.   
 
De flesta respondenterna anser att ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigt för Sundsvalls 
kommun eftersom det skapar tillhörighet och stolthet internt i organisationen. De menar 
också att organisationen kan dra fördelar av det externt i form av rekrytering. I teorin säger 
Hatch och Schultz att en organisations varumärke handlar om tillhörighet. När det är starkt 
uttrycker det sådana associationer att människor runt omkring uppmärksammar 
organisationen och vill tillhöra den103. Backhaus och Tikoo tar upp att det också kan bidra 
till att skapa kännedom som påverkar omvärldens associationer till organisationen och 
därmed potentiella medarbetares tankar kring varumärket. Något som påverkar 
organisationen på lång sikt då de kan attrahera personal104.  
 
Respondenterna ser samma fördelar på ett starkt varumärke som teorin redogör för. De 
förstår vikten av ett varumärke, framförallt ett starkt varumärke, men det är inte något de 
upplever existerar idag. Två respondenter har uttryckt att de tror att arbetet med 
varumärken helt enkelt är en modefluga. De anser att organisationer jobbar för ett starkt 
varumärke bara för att alla andra gör det. Trots att de har dessa åsikter kan de ändå 
diskutera kring varför ett varumärke är viktigt för en organisation. Det råder alltså 
konsensus mellan respondent och teori, då teorin tar upp alla de fördelar som starka 
varumärken har. Dessa fördelar är också något respondenterna insett, ändå ser de arbetet 
som ett sorts ”följa John”. De kan i realiteten inte applicera fördelarna till ett verkligt 
arbete. Vi funderar över varför dessa respondenter kan tolka arbetet med att stärka 
varumärket som en trend trots att de besitter kunskapen om de fördelar som teorin tar upp. 
Om organisationen inte går från tanke till handling, alltså inte bara förstår fördelarna utan 
också arbetar aktivt för att ta del av dem kommer de stå inför problem i framtiden. Som 
problembakgrunden behandlar så behöver Sundsvalls kommun en bättre image för att 
kunna attrahera personal. Som teorin tar upp så skapar ett varumärke kännedom och 
associationer som gör att människor vill tillhöra organisationen. Det tyder på att Sundsvalls 
kommun aktivt måste börja arbeta med de tankar de faktiskt har och kommunicera 
kommunens värde för att stärka varumärket och då vara med i konkurrensen om 
framtidens arbetstagare.  
 

                                                
 
103 Hatch & Schultz (2003) s. 1047 
104 Bachaus & Tikoo (2004) s. 505-506 
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HUR UPPLEVER RESPONDENTERNA ATT SUNDSVALLS KOMMUN ARBETAR FÖR 
ATT DIFFERENTIERA SIG?  
Moroko och Uncles tar i teorin upp att man som organisation måste kunna differentiera sig 
och sticka ut på marknaden för att lyckas med sitt arbetsgivarvarumärke105. Enligt 
respondenterna arbetar inte Sundsvalls kommun för att differentiera sig på marknaden. 
Några anser att anledningen till detta är för att det inte finns något behov. De flesta menar 
ändå att Sundsvalls kommun i framtiden tydligt måste sticka ut för att kunna attrahera 
personal. Respondenterna anser att organisationen idag är ett ganska slutet system. De 
menar att de inte följer med i utveckling på det sätt de kanske borde. De menar att de 
måste börja rikta sina budskap bättre för att nå resultat. Det finns inget strukturerat arbete 
kring hur man skall differentiera sig och inga tydliga incitament till varför det är viktigt. 
Cutlip, Center och Broom tar i teorin upp att organisationer med öppna system tar in 
influenser och impulser från sin omvärld, vilket gör att de kan utvecklas. Man anpassar sig 
till sin omvärld, något som gör att en organisation kan bli framgångsrik106. De menar också 
att man kan skapa långsiktiga relationer genom att hänga med och ha koll på läget. 
Omvärlden förändras, därför måste organisationen också göra det107. Detta tyder på att 
Sundsvalls kommun inte arbetar som ett öppet system. Något man i teorin rekommenderar 
om man som organisation vill bli framgångsrik.  
 
Respondenterna för resonemanget att det är viktigt att arbeta mer för att sticka ut, för att 
på så sätt kunna attrahera personal. Men som slutet system blir det svårt att nå den 
utvecklingen. Teorin tyder på att kommunen i dagsläget arbetar med mer kortsiktiga 
relationer, de gör en så kallad ”quick fix” genom att stå på mässor när de behöver rekrytera 
en viss typ av kompetens. Det långsiktiga arbetet har fallit mellan stolarna. Här kan man 
åter igen se att respondenterna går i samma tankar som teorin gör. De förstår vikten av att 
differentiera sig och har även konkreta förslag på hur man praktiskt skulle kunna arbeta. 
Problemet är att man inte går från tanke till handling. Utifrån teorin tyder det på att 
organisationen måste börja arbeta mer som ett öppet system för att de ska kunnaF nå den 
utveckling de vill och som det tyder på att de behöver. En faktor som kan bli viktig för 
deras framtida rekrytering. De kan inte luta sig tillbaka och tro att nya arbetstagare ska välja 
dem av alla organisationer när de faktiskt konkurrerar med verksamheter i hela världen.  
 

HUR DEFINIERAR RESPONDENTERNA SUNDSVALLS KOMMUNS 
KÄRNVÄRDEN?  
I teorin tar Spjuth upp att klara värden och goda riktlinjer är en hjälp när man vill stärka en 
organisations varumärke, eftersom medarbetarna då är införstådd med vad organisationen 
står för, och kan sedan använda det i sin kommunikation med andra108. Enligt 
respondenterna på Sundsvalls kommun finns det en värdegrund som baseras på tre ord; 
mod, öppenhet och helhetssyn. Värdegrunden är något som alla respondenter utom en kan 
nämna, dock är det ingen självklarhet att man förknippar kommunens värdegrund med 
ordet kärnvärden, det begrepp som användes under intervjun. När respondenterna till en 
början ska nämna kommunens kärnvärden pratar de om trygghet, demokrati, omsorg och 

                                                
 
105 Moroko & Uncles (2008) s. 163-164 
106 Cutlip et.al (2006) s. 181 
107 Cutlip et.al (2006) s. 203 
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meningsfullhet men framförallt om det samhällsuppdrag man som kommunanställd har. 
De menar att värdena hos organisationen ligger i att man gör livet bättre för medborgarna. 
Utifrån teorin kan man se ett glapp mellan hur det teoretiskt borde vara och hur det är på 
Sundsvalls kommun eftersom det finns en så pass varierad bild av hur respondenterna 
definierar kärnvärdena. Det verkar helt enkelt inte vara tillräckligt förankrat. Något 
intressant är att respondenterna inte associerar kärnvärden och värdegrund med varandra. 
Det är för dem ingen självklarhet att det står för samma sak. Istället nämner de begrepp 
som har störst betydelse och relevans för dem personligen.  
 
Falkheimer och Heide tar i teorin upp att det är viktigt att, i den interna kommunikationen, 
sprida värderingar och normer till medarbetarna så att dem förankras hos alla109. Utifrån 
respondenternas svar verkar det som att Sundsvalls kommuns värderingar och normer inte 
spridits till alla. Det verkar dessutom som att de har olika betydelse. I och med att de inte 
uppfattas på samma sätt, sprids de heller inte vidare enhetligt. Detta kan skapa en diffus 
bild av organisationen både intern och externt i och med att det är medarbetarna som är 
budbärare av kärnvärdena. Tudelningen visar på att det inte finns en enad definition av 
kommunens kärnvärden, vad de faktiskt står för och vad de vill förmedla. Något som kan 
försvåra för Sundsvalls kommun när de vill förmedla och stärka sitt varumärke. Detta kan 
möjligtvis ha en förklaring på kommunens glapp mellan image och profil. Eftersom de inte 
sänder samma bild utåt, blir det svårt för omvärlden att få en korrekt uppfattning av 
kommunen som arbetsgivare och vad dem står för. Resultatet blir ett svagt och diffust 
varumärke som i sin tur påverkar organisationen som arbetsgivare.  
 

HUR FÖRANKRAS KÄRNVÄRDENA INOM ORGANISATIONEN OCH VILKEN 
BETYDELSE ANSER RESPONDENTERNA ATT DE HAR?  
Splitzer och Swidler menar att den information som förmedlas till organisationens 
medarbetare bör bli accepterat, uppfattas och skapa relevans och att den informationen ska 
vara till för att leda och motivera medarbetarna110. Några respondenter har tagit till sig 
kärnvärdena. De tycker att de har en mening för dem personligen och i deras vardagliga 
arbete, därför har de lätt att sprida det vidare till övriga anställda på kommunen samtidigt 
som de sprider dem i sin externa kommunikation. Några kan inte se dess betydelse 
eftersom de anser att orden är diffusa, därför har dem ingen relevans i arbetet och det blir 
heller inte något som de talar om utanför organisationen. Palm tar i teorin upp att det är 
viktigt att en organisation vet vad den står för när den vill profilera sig. Han menar att 
organisationen måste veta vilka värderingar, kärnvärden och egenskaper organisationen vill 
sända ut111. Falkheimer och Heide tar också upp vikten av kommunikationen när man vill 
stärka sitt varvarumärke. Kommunikation är något som bedrivs av alla i organisationen, 
därför måste alla veta vad som ska kommuniceras, så att det som sänds ut är enhetligt112.  

Det är viktigt att det som sänds ut är enhetligt eftersom omvärlden då får en starkare bild 
av organisationen. Särskilt viktigt är det att kärnvärdena kommuniceras enhetligt eftersom 
det är grunden i organisationen. Kärnvärdena bygger en grund att kommunicera ifrån för 
medarbetarna vilket gör att man kommunicerar en enhetligare bild. Sundsvalls kommun 
har en värdegrund, dock är den inte tillräckligt förankrad i hela organisationen. Något som 
teorin hävdar är viktigt. Det är intressant att majoriteten av respondenterna kan nämna 
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värdegrunden, men inte konkretisera vad den står för. Utifrån teorin tyder det på att 
respondenternas spretiga uppfattning om vad kommunen står för kan vara en svaghet när 
de vill profilera sig. Som Falkheimer och Heide nämner är det viktigt att veta vad som ska 
kommuniceras så att det görs enhetligt. Respondenterna verkar inte riktigt veta vad 
kommunen står för, inte heller hur de ska kommunicera det vidare. Det tyder på att det 
saknas klara riktlinjer och vägledning som hjälper medarbetarna att dels få förståelse för 
vilka värden organisationen står för men också för hur de ska bära det med sig i sin vardag 
både i sitt arbete, men också i sin kommunikation med andra för att på så sätt stärka 
varumärket.  

 

För att Sundsvalls kommuns kärnvärden ska kunna förankras inom hela organisationen, 
menar flertalet respondenter, att det ska spridas via linjen. Det är upp till varje chef att ta 
med sig kärnvärdena till sin verksamhet och skapa en betydelse. Dock tvivlar några av 
respondenterna på om kärnvärdena är förankrade inom hela organisationen, om alla vet 
vad de handlar om. Några tror att det speciellt längst ute i organisationen saknas en 
förankring och förståelse. Ett antal av respondenterna menar att det inte existera några 
klara riktlinjer idag för hur organisationen säkerställer hur väl medarbetarna är införstådda 
med kärnvärdenas betydelse så att de på så sätt ska kunna kommunicera dem vidare. I 
teorin nämner Kent och Taylor att det är organisationens ledning som måste främja dialog, 
lägga fram klara riktlinjer och visa vägen för ett sådant arbete113. Här finns en koppling men 
samtidigt ett glapp mellan teori och respondent. Det verkar finnas riktlinjer på hur man ska 
kommunicera kärnvärdena i organisationen. Dock verkar de inte fungera i praktiken 
eftersom flera respondenter hävdar att det inte är förankrat i hela organisationen. I 
organisationen främjar man dialog genom att ge chefer tid till förankring av kärnvärdena. 
Dock missar de på uppföljningen. Där saknas insatser för att säkerställa om det man 
kommunicerat verkligen är uppfattat och införstått. Detta kan ge konsekvenser. Eftersom 
kärnvärdena inte är förankrade i hela organisationen kan de heller inte spela den funktion 
de har. Det ger helt enkelt ingen effekt eftersom de inte omfamnar alla i organisationen.  

 

HUR KOMMUNICERAS KÄRNVÄRDENA EXTERNT ENLIGT RESPONDENTERNA?  
Respondenterna använder inte kärnvärdena i sin externa kommunikation. Det finns en stor 
oklarhet kring hur, och om, kärnvärdena ska kommuniceras ut ur organisationen. Några 
hävdar att orden endast är till för den interna verksamheten. Dock nämns det att orden 
förekommer externt vid rekryteringar, på webben och vid diverse sammankomster. I teorin 
säger Aaker att en organisations varumärke är de associationer andra personer har till 
organisationen. Kärnvärdena som organisationen valt att stå för och vill förekommas med 
kopplas till varumärket och måste därför kommuniceras ut114. Detta kan tyda på att 
Sundsvalls kommuns image och profil kan hamna i obalans om medarbetarna inte aktivt 
kommunicerar det organisationen vill stå för. Utifrån teorin kan det vara problematiskt att 
genomföra i praktiken då respondenterna själva inte vet om en extern kommunikation av 
kärnvärdena har någon betydelse. Teorin säger att det man kommunicerar ska vara 
enhetligt, något som blir svårt då det enligt respondenterna finns så pass skilda 
uppfattningar om vad kommunen faktiskt står för. Något som tidigare begrundades 
återkommer: respondenterna har inte samma uppfattning om kärnvärdena, hur ska de då 

                                                
 
113 Kent & Taylor (2002) s. 30-31 
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kunna sända samma budskap. En uppfattning från en respondent är att kärnvärdena 
förmodligen benämns olika beroende på i vilken verksamhet man arbetar. Frågan är då om 
kommunens värdegrund verkligen är kärnvärdena. Det som kommunen och dess anställda 
står för och det som omvärlden ska uppfatta som trovärdigt. Det är svårt att få ett starkt 
varumärke om medarbetarna inte sänder samma budskap. Som Cutlip, Center och Broom 
nämner i teorin så bör de budskap en organisation sänder ut vara trovärdigt, tydligt och det 
behöver upprepas eftersom det då blir lättare att mottas av mottagaren115.  

 

PÅ VILKET SÄTT ANSER RESPONDENTERNA ATT DET KAN ANVÄNDA 
VARUMÄRKET SOM STÖD NÄR DE SKA KOMMUNICERA VARUMÄRKET 
EXTERNT?  
Respondenterna på Sundsvalls kommun upplever att de idag inte kan stödja sig på 
varumärket i sin kommunikation, eftersom de flesta inte vet vad Sundsvalls kommuns 
varumärke står för. Vissa menar till och med att det inte är ett varumärke idag. På grund av 
osäkerheten, menar dem, att det är svårt att använda det i kommunikationen med 
potentiella medarbetare. Något som Spjuth poängterar i teorin är att det är medarbetarnas 
vardagliga kommunikation med omvärlden som är den viktigaste faktorn när man vill 
stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det är i den direkta kommunikationen med andra som 
värderingar man vill förmedla når omvärlden116. Utifrån teorin tyder detta på att 
kommunikationen från Sundsvalls kommun brister. Som teorin nämner är det viktigt att 
medarbetarna inom organisationen är budbärare av varumärket eftersom det är i deras 
kommunikation med andra som det kan stärkas. Att medarbetarna inte ser kommunen som 
ett varumärke har möjligtvis en förklaring till varför de inte kommunicerar kärnvärdena 
utåt. Om de på ett tydligt sätt kopplar kärnvärden med organisationens varumärke skulle de 
förmodligen kunna använda det i sin dagliga kommunikation på ett mer fördelaktigt sätt.  
 
Aaker tar i teorin upp att det är viktigt att medarbetarna påverkar och är delaktiga i 
organisationens varumärke eftersom det är dem, som i kommunikationen med andra, kan 
skapa positiva associationer kring organisationen117. Detta är något som samtliga 
respondenter är eniga om, de menar att alla anställda inom Sundsvalls kommun, är 
ansvariga att arbeta med varumärket. De menar att det är medarbetarnas uppgift att prata 
om organisationen i möten med andra, för att på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket. 
Dock poängterar dem att arbetet bör styras av organisationens ledning. De är dem som 
måste skapa struktur och direktiv, som sedan skall arbetas in i organisationen så att det 
sköts enhetligt från alla led. Larsson menar att allt en organisation gör idag kommunicerar. 
Något som gör att organisationen behöver en strategi för att göra det på bästa sätt118. 
Utifrån teori och respondenternas ganska gemensamma uppfattningar tyder detta på att 
respondenterna vet hur arbetet bör skötas för att nå framgång. Dock framkommer att det 
inte finns några tydliga riktlinjer och mål för hur organisationen ska jobba med 
arbetsgivarvarumärket idag. Något som går emot det bland annat Larsson beskriver. Detta 
tyder på att det finns en vilja och förståelse, men en saknad av central styrning som får 
arbetet att fungera. Att få bukt på det blir väsentligt för organisationen eftersom ett starkt 
arbetsgivarvarumärke kommer ha stor betydelse för dem i framtiden.  

                                                
 
115 Cutlip et.al (2006) s. 357 
116 Spjuth (2006) s. 12-13 
117 Aaker (2004) s. 11 
118 Larsson (2008) s. 168 
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VEM ANSVARAR FÖR ATT KOMMUNICERA VARUMÄRKET ENLIGT 
RESPONDENTERNA?  
Palm, tar i teorin upp att arbetet med organisationens varumärke inte ska utförs av en 
marknadsförare. Det ska skötas av hela organisationen119. Respondenterna tycker, likt Palm, 
att arbetet med att kommunicera varumärket inte ska skötas av en eller några specifika 
personer. Även om de tycker att någon ska ha det övergripande ansvaret. Respondenterna 
anser att det är viktigt att alla i organisationen kommunicerar varumärket externt eftersom 
deras kommunikation då blir mer trovärdig.  Just att kunna förmedla den ”riktiga” och 
”verkliga” bilden av kommunen menar de är väldigt viktigt. I teorin nämner Balmer och 
Grey att organisationens beteende och kommunikation är viktig när de vill kommunicera 
sin identitet utåt120. Melin tar upp att organisationens kärnvärden först måste identifieras 
för att det som organisationen står för ska kunna uppfattas på samma sätt av omvärlden. 
Det är kärnvärdena som ligger till grund för hur organisationen positionerar och formulerar 
sina budskap121.  
 
När respondenterna pratar med andra om kommunen som arbetsgivare ger de väldigt 
skilda bilder. Samtliga har olika uppfattningar om vad som är viktigt att förmedla utåt. I 
frågan om vad de själva skulle ta upp när de pratar med andra, nämner de bland annat det 
meningsfulla uppdraget, friskvårdsavtal, semesterdagar och flexibla arbetstider. Ingen av 
dem nämner vikten av att kommunicera kommunens kärnvärden, vad organisationen står 
för. Återigen finns en koppling men samtidigt ett glapp mellan teori och respondent. Som 
teorin tar upp är det alla medarbetares ansvar att kommunicera varumärket, något som 
respondenterna är införstådd med. Problematiken ligger i att man inte kommunicerar 
enhetligt, något teorin nämner som viktigt. Som Melin säger så måste kärnvärdena 
identifieras för att för att det som organisationen står för ska kunna uppfattas på samma 
sätt av omvärlden. Vår uppfattning av respondenterna är att kärnvärdena inte är tillräckligt 
identifierade, samtidigt som det saknas en förståelse av kärnvärdenas innebörd. Som teorin 
nämner så marknadsförs organisationens varumärke av alla inom Sundsvalls kommun, 
därför bör de också ha en gemensam bild av vad man ska kommunicera ut ur 
organisationen i form av klara och konkreta kärnvärden. Utifrån kärnvärdena kan de sedan 
positionera sig och formulera budskap som når ut till sin målgrupp.   

 

HUR ANSER RESPONDENTERNA ATT OMVÄRLDEN SER PÅ KOMMUNENS 
VARUMÄRKE? 
Balmer och Grey tar i teorin upp att medarbetarna är länken mellan de interna och externa 
miljöerna, det är medarbetarna som är förmedlare av organisationens varumärke och är 
därför väldigt viktigt när man vill stärka en organisations varumärke122. Respondenterna ger 
varierade åsikter kring hur man kommunicerar Sundsvalls kommuns varumärke. En del av 
respondenterna menar att de sällan pratar om Sundsvalls kommun mer än formellt, 
kommunikationen består då mestadels av fakta. Andra menar att de inte självmant pratar 
om kommunen, men svarar om de får frågor. Respondenterna tar också upp att de tror att 

                                                
 
119 Palm (2006) s. 85-86 
120 Balmer & Gray (1999) s. 171 
121 Melin (1997) s. 151  
122 Balmer & Gray (2003) s. 979 
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det inom organisationen är en spridd skur på hur man pratar om organisationen med andra. 
Några respondenter tror att de flesta sprider en positiv bild av Sundsvalls kommun som 
arbetsplats medan några respondenter menar att det kan skilja sig beroende på vilken 
verksamhet man arbetar inom, och i vilken rangordning man befinner sig på som 
medarbetare. Några respondenter tror att de som befinner sig längst ut i organisationen 
inte pratar så gott om sin arbetsplats. De tror heller inte att de tänker på att de 
kommunicerar och påverkar kommunen varumärke. Som teorin tar upp är det viktigt hur 
medarbetarna förmedlar organisationens varumärke i sitt möte med andra. Att 
respondenterna inte förmedlar organisationens värden på samma sätt och inte aktivt i 
mötet med andra kan därför ses som ett problem när de vill stärka varumärket. Det man 
kan se är att det råder konsensus om hur vida man borde eller inte borde prata om 
kommunen på ett formellt sätt. Det råder också en skillnad beroende på var i 
organisationen man befinner sig. Eftersom medarbetarna är länken mellan de interna och 
externa miljöerna borde det finnas mer tydliga incitament på hur man skall kommunicera 
varumärket till andra. Här skulle kommunens kärnvärden kunna vara till god hjälp och vara 
en stadig grund som alla kan utgå ifrån. Det tyder på att det finns en osäkerhet hos 
respondenterna på vad man ska säga, så istället säger man inget alls vilket i sig inte bidrar 
till att stärka varumärket, snarare tvärt om. Medarbetarna har en viktig roll i att sprida en 
bild av Sundsvalls kommun varumärke, eftersom det är dem som påverkar omvärldens 
tankar och associationer till Sundsvalls kommun.  
 
Många av respondenterna tror att omvärlden generellt har en ganska negativ och 
missvisande bild av kommunen som arbetsgivare. Mycket på grund av att man återigen 
bara ser delarna av kommunen och inte helheten. Något de anser är kommunens fel då 
man inte kommunicerat enhetligt eller tydligt. Larsson tar i teorin upp att omvärldens bild 
skapas av de budskap som levereras. Organisationen kan inte själv styra sin image eftersom 
det är resultatet av hur omvärlden tolkar de signaler som organisationen sänder ut123. Spjuth 
menar att det blir allt viktigare för kommuner att plocka fram de delar de är bra på och 
kommunicera ut dem i organisationen. På så sätt har de anställda något att utgå ifrån när de 
ska kommunicera med andra för att förändra uppfattningen av kommunen i samhället124. 
Parment och Dyhre menar att en av de viktigaste grunderna i ett framgångsrikt 
arbetsgivarvarumärke är att man tar fram ett så kallat EVP, alltså det man väljer att 
kommunicera ut för att attrahera, engagera och behålla medarbetare125. Det tyder utifrån 
teorin på att kommunen inte sänder rätt signaler till omvärlden eftersom de anser sig ha en 
väldigt bra arbetsplats, ändå tror de att omvärlden inte har den bilden. Det tyder också på 
att kommunen inte arbetar framgångsrikt med sitt varumärke i och med att de inte 
kommunicerar det enhetligt och förmånligt. Utifrån respondenternas perspektiv finns inget 
direktiv på vad man ska kommunicera och hur. Det råder återigen konsensus mellan teori 
och respondent. Parment och Dyhre tar upp att man som organisation ska välja det man 
vill kommunicera eftersom man på så sätt kan möta omvärlden förväntningar och stärka 
varumärket. Det tyder åter igen på att respondenterna inte har en förbestämd plan på hur 
de ska kommunicera varumärket. Ansvaret ligger till mestadels hos medarbetarna som 
saknar central styrning och vägledningen, något man i teorin nämner som viktigt.  
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SLUTSATS 
Nedan redovisas vår slutsats där vi svarar på de frågeställningar vi ställt upp. Resultaten 
besvarar syftet med vår studie.  

HUR UPPLEVER, DE ANSVARIGA MEDARBETARNA, SUNDSVALLS KOMMUN 
SOM ARBETSGIVARE OCH HUR ANSER DE ATT ORGANISATIONEN 
UPPFATTAS AV OMVÄRLDEN?  
Hur de ansvariga medarbetarna upplever Sundsvalls kommun som arbetsgivare kan 
diskuteras ur två perspektiv. Som medarbetare på Sundsvalls kommun är man väldigt 
positiv och nöjd eftersom det är en god arbetsmiljö med högt i tak. Man är inte rädd för att 
uttrycka åsikter. Det är en arbetsplats att växa och utvecklas på eftersom det finns så pass 
många olika verksamhetsgrenar. Organisationen är väldigt stor vilket ger möjlighet att 
klättra och utvecklas. Men det finns också nackdelar med organisationens volym. Spannet 
mellan tanke och verksamhet kan göra organisationen långsam och krånglig, det påverkar 
också omvärldens bild av organisationen eftersom man inte ser Sundsvalls kommun som 
en helhet. De delar som finns inom organisation framstår och uppfattas som egna 
varumärken, både i den fysiska logotypen men också i de värden man anser speglar 
verksamheten.  
 
Resonemanget i studien visar på att det finns en missvisande bild av Sundsvalls kommun 
som arbetsgivare i omvärlden. De värden man har inom organisationen är inte de man tror 
uppfattas av omvärlden. Det framkommer att de tror att omvärlden har en gammal och 
förlegad bild av kommunen som den var förut, en organisation med anställda som ”hänger 
på spaden” och arbetar på ett ”vuxendagis”.  Det verkar därmed finnas ett glapp mellan 
verklighet och uppfattning. Något som förmodligen vuxit fram på grund av felaktig 
kommunikation. Det kan vid första anblicken framstå som tämligen enkelt att lösa en 
sådan felaktighet, men det ligger mer arbetet bakom att minska gapet. De ansvariga 
medarbetarna på kommunen vet själva inte vad organisationen står för, därför blir det 
svårt, om inte omöjligt om man inte bringar ordning och reda i kommunens kärnvärden. 
Organisationens värderingar måste på ett tydligt sätt lyftas fram internt för att de sedan ska 
kunna silas ut i omvärlden. På så sätt kan man sudda ut den förlegade bilden, levererar 
värderingar som organisationen och samtliga medarbetare kan stå för och blir mer attraktiv 
på marknaden. Detta arbete kan bli avgörande för Sundsvalls kommun som verkar slåss 
mot en relativt djupt rotad bild av hur det är att arbeta på Sundsvalls kommun.  

 

VILKEN BETYDELSE ANSER DE ANSVARIGA MEDARBETARNA ATT ETT 
ARBETSGIVARVARUMÄRKE HAR FÖR SUNDSVALLS KOMMUN?  
I studien framkommer att det råder konsensus i hur vida Sundsvalls kommun har ett 
arbetsgivarvarumärke eller inte. Å ena sidan menar man att det är ett varumärke, dock inget 
starkt sådant. På grund av att det är svagt är det heller inte till någon fördel. Varumärket 
uttrycker inte vad kommunen står för, det uttrycker heller inte någon enhetlighet. På grund 
av den spretiga verksamheten får man inget helhetsgrepp på varumärket. Å andra sidan är 
Sundsvalls kommun ett varumärke. Vårt resonemang vilar på att alla organisationer är ett 
varumärke, vare sig man vill eller inte. Starkt eller svagt. Bra eller dåligt.  
 
Det framkommer också att några anser att arbetet med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke 
är en modefluga. Det handlar om att göra något som alla andra gör, en trend man hoppar 
på för att inte hamna efter. Det komplexa är att samtliga medarbetare kan uttrycka flertalet 
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fördelar med ett starkt arbetsgivarvarumärke, men är inte överens om varför Sundsvall 
kommun ska arbeta för att få ett tydligare och starkare varumärke.  
Oavsett om åsikterna varierar framkommer att ett arbetsgivarvarumärke är viktigt för 
Sundsvalls kommun. Speciellt ett starkt sådant. Att arbeta med arbetsgivarvarumärket i 
framtiden lyfts fram som något viktigt och det tyder på en insikt i det arbete som 
Sundsvalls kommun i framtiden kommer att ställas inför. I studien framkommer en tydlig 
förståelse och insikt om fördelarna med ett starkt arbetsgivarvarumärke, något som kopplas 
till begrepp som bättre rekryteringsmöjligheter och attraktiv arbetsgivare. Något som 
framkommer är att ett starkt varumärke skapar en tydligare bild av kommunen, något som 
kan kopplas till frågeställningen ovan. De ansvariga medarbetarna på Sundsvalls kommun 
har kommit långt i sitt tankearbete, det handlar nu om att gå från tanke till handling för få 
effekt. Frågan är hur snabbt de är handlingskraftiga, om det finns tid innan varumärket 
urholkas och delar av det som är positivt går förlorat.  

 

HUR KOMMUNICERAR DE ANSVARIGA MEDARBETARNA KOMMUNENS 
ARBETSGIVARVARUMÄRKE OCH KÄRNVÄRDEN TILL POTENTIELLA 
ARBETSTAGARE?  
I studien framkom att flera av de ansvariga medarbetarna tycker att det är svårt att veta vad 
Sundsvalls kommuns arbetsgivarvarumärke står för i dag, vilket gör det svårt att använda 
det i sin kommunikation med potentiella arbetstagare. Omvärldens bild av kommunen 
varierar beroende på vem man pratar med inom organisationen. Personer inom olika 
verksamheter ger olika bilder, eftersom alla ger sin egen uppfattning om vad Sundsvalls 
kommun står för. Något som är gemensamt är att medarbetarna i möten med andra säger 
sanningen, vilket resulterar i en ganska mångfacetterad bild av kommunen eftersom att 
sanningen kan se ganska olika ut från person till person. Det finns inte några direkta 
incitament på vad kommunen står för, vad man som medarbetare skall kommunicera till 
omvärlden. I studien framkom att det saknas klara riktlinjer för hur organisationen ska 
kommunicera varumärket enhetligt. Medarbetarna vet inte riktigt vad organisationen står 
för. Deras kommunikation blir därav ganska självcentrerad. Enkelt uttryckt finns det ett 
behov att fylla hos medarbetarna, men det handlar samtidigt om att förklara varför behovet 
finns. Det blir åter igen viktigt att organisationen förmedlar ett unisont budskap för att 
minska glappet mellan profil och image. Sundsvalls kommun riskerar annars att det 
budskap som förmedlas uppfattas som delat, något som kan vara förvirrande för den 
målgrupp de vill nå. Detta kan i sin tur resultera i att de löften som organisationen ger kan 
uppfattas som tomma och missvisande.  
 
Förutom den dagliga dialogen, som framstår som ganska snäv, så gör man en del riktade 
insatser för att kommunicera varumärket. De insatserna är inte utformade för att stärka 
varumärket på lång sikt, utan handlar mer om direkta marknadsföringsaktiviteter, i form av 
medverkan på arbetsmässor, för att kunna nå en svårrekryterad yrkesgrupp. Det 
framkommer att det finns ett behov att utveckla och anpassa sig mer. Kommunen borde 
dels bli mer aktiv i sina möten med andra men också anpassa kanaler efter målgrupp. 
Samtliga insatser bidrar till att organisationen kommunicerar mer öppet, effektivt och på ett 
sätt som möter målgruppen. Genom att möta målgruppen agerar kommunen inte 
självcentrerat. I vissa fall måste man våga öppna upp sig och gå halva vägen för att skapa 
de långsiktiga relationerna som i slutändan ger resultat.  
 
I studien framkommer att Sundsvalls kommun har en värdegrund som baseras på orden; 
mod, öppenhet och helhetssyn. Dessa ord är inget man kopplar ihop med kärnvärden, det 
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begrepp som användes under studiens intervjuer. Kärnvärdena definieras istället utifrån 
eget tycke och beskrivs som de värden man får som medarbetare på Sundsvalls kommun. 
Något som var särskilt utmärkande i studien var det samhällsuppdrag man har. Detta är 
något som förmedlas både internt i organisation, men också externt. Som medarbetare 
känner man sig stolt över sitt yrke, att man gör det bättre för medborgarna i Sundsvall. 
Värdegrunden med orden mod, öppenhet, helhetssyn upplevs som svårare att 
kommunicera. Det är ett arbete som sker av chefer runt om i organisationen. De 
kommunicerar orden via arbetsplatsträffar, löne- och utvecklingssamtal och andra forum. 
Kommunikationen kring värdegrunden sker i linje, som respondenterna beskriver, är uppåt 
och nedåt i organisationen. På så sätt ska värdegrunden brytas ned för att få större 
betydelse för medarbetarna i sitt vardagliga arbete. Några menar att det inte sker någon 
daglig och spontan kommunikation kring värdegrunden medan andra menar att man tar 
med dem i allt man gör. På grund av den diffusa bilden av värdegrunden, vad den står för 
och vad den i praktiken innebär blir det svårare att förmedla den till omvärlden. I studien 
framkom också att det inte är något som förväntas av medarbetarna.   
 
En viktig aspekt är att respondenterna inte kunde koppla samman kärnvärden med 
organisationens värdeord. Det råder fortfarande oklarheter kring om värdeorden är 
kärnvärdena. Något som är värt att begrunda. Och något som Sundsvalls kommun bör 
fundera över. Om värdeorden skall fungera som kärnvärden, det vill säga det 
organisationen står för, bör detta både klargöras och konkretiseras för att det ska kunna få 
genomslag i hela organisationen. Det bör också tydligt klargöras att det är de värdena man 
vill sända utåt. Om inte borde Sundsvalls kommun identifiera sina kärnvärden. Då handlar 
det först och främst om att precisera dem och göra dem levande och verkliga för alla 
anställda. Viktigt är då att de arbetar fram kärnvärden som hela organisationen kan stå för. 
Något som framkom tydligt i studien var just deras samhälleliga uppdrag. Detta kan vara 
ett budskap som kan ge stor genomslagskraft för kommunen, både externt och internt. Det 
skulle kunna bli en hjälp när medarbetarna ska kommunicera om kommunen eftersom det 
kan skapa en mer enhetlig bild av kommunen som arbetsgivare.  
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EGNA REFLEKTIONER 
Här redogör vi för egna reflektioner och tankar som kommit upp under studiens gång och 
som vi tycker är intressant att lyfta.  
 
Under studiens gång har det varit intressant att se den ganska eniga bilden av Sundsvalls 
kommuns arbetsgivarvarumärke. Trots att samtliga respondenter var verksam inom olika 
förvaltningar och inte hade samma kunskap om varumärken, har de överlag ganska 
liknande uppfattningar, något vi inte hade förväntat oss i början av studien. Det som 
framkommit är att respondenterna anser att Sundsvalls kommun inte har ett 
arbetsgivarvarumärke, något vi tycker var ganska överraskande. De som anser att det finns 
tycker att det är väldigt svagt och missvisande. Utifrån våra förkunskaper anade vi att 
respondenterna skulle ha en positiv bild av kommunen och ha åsikten att omvärlden har en 
missvisande och negativ bild. En intressant del var att de flesta respondenterna inte ansåg 
att Sundsvalls kommun är ett varumärke idag. Ändå redogjorde de i sina svar för 
Sundsvalls kommuns varumärke och specifikt arbetsgivarvarumärket. Tanken som slog oss 
var om de helt enkelt inte tyckte att kommunen är ett varumärke, eller om de bara anser att 
det är för svagt för att betraktas som ett varumärke. Det som var mest intressant var att 
respondenterna klart och tydligt kunde redogöra kring fördelarna och hur man bör arbeta 
med ett arbetsgivarvarumärke, men de kunde inte i realiteten applicera det på sin 
verksamhet. Det vi tänkte då var att respondenterna förmodligen inte är van vid begreppet 
och saknar kunskap om ett sådant arbete. De har en teoretisk men inte en praktisk 
förståelse.  
 

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Här för vi ett kort resonemang kring förslag på vidare forskning inom vårt valda 
ämnesområde.  
 
I många kommuner har arbetet med arbetsgivarvarumärket sen ett tag tillbaka varit ett 
viktigt och prioriterat område och det blir allt mer uppmärksammat. Även om den 
övergripande forskningen kring arbetsgivarvarumärken är rätt så renommerad så anser vi 
att det behövs mer forskning som är specifikt inriktad på icke-vinstdrivande organisationer 
så som kommuner och myndigheter.  
 
I denna studie har vi endast fokuserat på Sundsvalls kommun men vi tycker att det skulle 
vara intressant att göra en studie som jämför hur olika kommuner arbetar med sitt 
arbetsgivarvarumärke för att kunna urskilja vad som gör dem mer eller mindre 
framgångsrik. Det vore också intressant att göra en studie som tar reda på vilka fördelar 
kommuner drar av arbetet med arbetsgivarvarumärket.   
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Bilaga 1 
 
 
Åldersfördelning för anställda på Sundsvalls kommun  
   

 
 

 
   2011-12-08 
 

 
 
 
Åldersfördelning tillsvidareanställda november 2011 – Sundsvalls kommun 
 
  
Ålder    %  Totalt  
   
0 – 19 år   0   0  
   
20 – 29 år    4,7  329  
   
30 – 39 år    19,3  1348  
   
40 – 49 år    29,3  2044  
   
50 – 54 år    15,9  1109  
   
55 – 59 år    16,3  1140  
   
60 – 64 år    13,7  949  
   
65 år och äldre   0,8  52  
   

 
Antal tillsvidareanställda totalt: 100   6971  
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Bilaga 2 
 
Intervjumanual 1 (6 medarbetare) 
Att berätta innan: När vi pratar om Sundsvalls kommuns varumärke, menar vi inte Sundsvalls 
kommun som stad och plats. Vi menar Sundsvalls kommun som organisation att arbeta i.  

 

Inledning 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du arbetat på kommunen?  

 

3. Vilken arbetsposition har du? 

 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

Den egna bilden av kommunen som arbetsgivare 

1. Kan du kort berätta varför du valde Sundsvalls kommun som arbetsgivare?  

 

2. Hur fick du information om den tjänsten du har?  

 

3. Hur skulle du beskriva Sundsvalls kommun som arbetsgivare?  

 

4. Vilka är kommunens styrkor och tillgångar för dig som medarbetare?  

 

5. Ser du några svagheter hos kommunen som arbetsgivare? 

- Om ja, vilka?  

 

6. Hur nöjd var/är du med din första tjänst på kommunen i relation till dina 

förväntningar när du började arbeta på kommunen? 

 

7. Hur anser du att Sundsvalls kommun är som arbetsplats? 
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Varumärke 

1. Vad är ett varumärke för dig?  

 

2. Vad tycker du karaktäriserar ett starkt varumärke?  

 

3. Kan du nämna några varumärken du anser är framgångsrika? 

 

4. Vilka egenskaper hos en organisation tycker du är viktigt att kommunicera när 

organisationen vill bygga ett starkt varumärke?  

 

5. På vilket sätt tror du att ett starkt varumärke kan ha betydelse för en organisation?  

 

6. Vad tror du är anledningen till att organisationer arbetar för att få ett starkt 

varumärke?  

- Utveckla på vilket sätt.  

 

7. Skulle du säga att Sundsvalls kommun är ett varumärke? 

- Utveckla på vilket sätt?  

 

8. Vilka för- och nackdelar tror du Sundsvalls kommun har av sitt varumärke?  

 

Kärnvärden 

1. På vilket sätt upplever du att Sundsvalls kommun som varumärke kan vara ett stöd 

för dig när du pratar med andra om kommunen som arbetsplats?   

 

2. Vilken betydelse anser du att kärnvärden har för en organisation?  

 

3. Vilka är kommunens kärnvärden?    

 

4. Hur tror du att andra medarbetare definierar kärnvärdena?  

 

5. Vem tror du har beslutat att det är kommunens kärnvärden? 
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6. Kan du förklara hur era kärnvärden förankras i organisationen?  

 

7. Vilken betydelse har kommunens kärnvärden för dig?  

 

Kommunikation om kärnvärden och varumärke 

1. Vem i organisationen, anser du, har ansvaret att berätta om Sundsvalls kommun 

som arbetsplats för omvärlden?  

- Utveckla varför. 

2. Vem skulle du säga arbetar med kommunens arbetsgivarvarumärke?  

- Vem tycker du borde arbeta med kommunens arbetsgivarvarumärke?  

 

3. När du pratar med andra om Sundsvalls kommun som arbetsplats, vad tycker du är 

viktigt att berätta?  

 

4. Hur upplever du att övriga medarbetare pratar om Sundsvalls kommun som 

arbetsplats?  

 

5. Vilken bild tror du att omvärlden har av Sundsvalls kommun som arbetsplats?  

- Vad tror du är anledningen till att de har den bilden?  

 

6. Hur anser du att kommunen arbetar för att differentiera sig mot andra 

organisationer med liknande yrken?  

- På vilket sätt anser du att ni kommunicerar detta?  

- Vilka kanaler använder ni er av då? 

- På vilket sätt tycker du att det ska kommuniceras? 

 

Framtiden 

1. Hur tror du att Sundsvalls kommun som varumärke kommer att se ut om 10 år?  

- Hur tycker du att Sundsvalls kommuns varumärke borde se ut om 10 år?  

- Vilka insatser tror du krävs för att nå dit?  
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2. Vilka kommunikationsinsatser kring Sundsvalls kommun som arbetsgivare tror du 

kommer att genomföras inom den närmsta framtiden? 

-Varför tror du det?  

 

3. Vilka kommunikationsinsatser om Sundsvalls kommun som arbetsgivare anser du 

är viktiga inom den närmsta framtiden? 

- Varför tycker du det?   

 

Avslutande  

1. Utifrån det vi har pratat om, finns det något du vill tillägga som du anser är viktigt 

att lyfta?  
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Bilaga 3 
 

Intervjumanual 2 (HR-direktör & verksamhetsutvecklare) 

Att berätta innan: När vi pratar om Sundsvalls kommuns varumärke, menar vi inte Sundsvalls 

kommun som stad och plats. Vi menar Sundsvalls kommun som organisation att arbeta i.  

 

Inledning 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du arbetat på kommunen?  

 

3. Vilken arbetsposition har du? 

 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

Den egna bilden av kommunen som arbetsgivare 

1. Kan du kort beskriva varför du valde Sundsvalls kommun som arbetsgivare?  

 

2. Hur fick du information om den tjänsten du har?  

 

3. Hur skulle du beskriva Sundsvalls kommun som arbetsgivare?  

 

4. Vilka är, enligt dig, kommunens styrkor och tillgångar för medarbetare inom 

kommunen?  

 

5. Vilka svagheter har kommunen som arbetsgivare enligt dig? 

 

6. Hur nöjd var/är du med din första tjänst på kommunen i relation till dina 

förväntningar när du började arbeta på kommunen? 

 

7. Hur anser du att Sundsvalls kommun är som arbetsplats? 
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Varumärke 

1. Vad är ett varumärke för dig?  

 

2. Vad tycker du karaktäriserar ett starkt varumärke?  

 

3. På vilket sätt tror du att ett starkt varumärke kan ha betydelse för en organisation?  

 

4. Kan du nämna några varumärken du anser är framgångsrika? 

 

5. Vilka egenskaper hos en organisation tycker du är viktigt att kommunicera när 

organisationen vill bygga ett starkt varumärke?  

 

6. Vad tror du är anledningen till att organisationer arbetar för att få ett starkt 

varumärke?  

 

7. Skulle du säga att Sundsvalls kommun är ett varumärke? 

- Utveckla på vilket sätt?  

 

9. Vilka för- och nackdelar tror du Sundsvalls kommun har av sitt varumärke?  

 

Kärnvärden 

1. På vilket sätt kan Sundsvalls kommun som varumärke kan vara ett stöd, för 

kommunens medarbetare, när de pratar med andra om kommunen som 

arbetsgivare?   

 

2. Vad finns det för kärnvärden inom Sundsvalls kommun?  

 

3. Vem har beslutat att det är kommunens kärnvärden?  

 

4. Hur gör kommunen när de ska förankras kärnvärdena i organisationen?  

- Hur kommuniceras dem över tid?  

- Hur säkerställer ni att samtliga medarbetare förstått kärnvärdena?  
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5. Hur tror du att medarbetare på Sundsvalls kommun definiera kärnvärdena?  

 

6. Vilken betydelse tror du att kärnvärdena har för medarbetare inom kommunen? 

 

Kommunikation om kärnvärden och varumärke 

1. Vem i organisationen, anser du, har det ytterst ansvaret att berätta om Sundsvalls 

kommun som arbetsplats? 

- Utveckla varför.  

 

2. Vem skulle du säga arbetar med kommunens arbetsgivarvarumärke? 

-Vem tycker du borde arbeta med kommunens arbetsgivarvarumärke?  

 

3. När medarbetare pratar om Sundsvalls kommun som arbetsplats, vad tycker du är 

viktigt att berätta?  

 

4. Vad tror du att medarbetarna tycker är viktigt att berätta?  

 

5. Vad tror du att omvärlden har för bild av Sundsvalls kommun som arbetsplats?  

 - Vad tror du att detta kan bero på?  

 

7. Hur anser du att kommunen arbetar för att differentiera sig mot andra 

organisationer med liknande yrken?  

- På vilket sätt anser du att ni kommunicerar detta?  

- Vilka kanaler använder ni er av då?  

- På vilket sätt tycker du att det ska kommuniceras?  

 

Framtiden 

1. Hur tror du att Sundsvalls kommun som varumärke kommer att se ut om 10 år?  

- På vilket sätt tycker du att det bör utvecklas? 

- Vilka insatser tror du krävs för att utvecklas?  

 

 

 



 
 

60 
 

2. Vilka kommunikationsinsatser om kommunen som arbetsgivare planerar ni att 

bedriva i framtiden?  

-Varför planerar ni att göra just dessa insatser? 

- Vilken betydelse tror du att dessa insatser har? 

 

Avslutande 

1. Utifrån det vi har pratat om, finns det något du vill tillägga som du anser är viktigt 

att lyfta? 

 
 
 


