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Sammanfattning  
Employer branding är något som idag kan ses som en självklarhet för många arbetsgivare. De 

anställda ska identifiera sig med arbetsplatsens varumärke och representera det på sådant sätt som 

arbetsgivaren önskar. Det krävs dock en hel del förberedning och hårt arbete för att detta ska nå 

ut till de anställda. Detta är en kvalitativ fallstudie där Karlstad kommun är vårt case. Här 

undersöks närmare hur två olika yrkesgrupper mer specifikt pedagoger och sjuksköterskor mottar 

kommunens employer branding. Det studeras även om det är kommunen eller yrkeskåren som dessa 

individer identifierar sig med och vad grunden till detta kan vara. Denna kvalitativa undersökning 

skedde i form av samtalsintervjuer och baseras på en abduktiv forskningsansats. 

Det som undersökts är följande:  

• Hur tillgodogör sig Karlstad kommuns anställda kommunens employer branding?  

• Upplever anställda inom Karlstads kommun att arbetsgivarens employer branding påverkar 

deras arbets- och privatliv? 

• Identifierar sig anställda inom Karlstads kommun sig främst med kommunen eller den 

egna yrkeskåren? 

 

Arbetet baseras på flertal teorier som behandlar olika områden. Bland annat employer branding, den 

egna identiteten, den sociala identiteten och arbetsidentiteten samt hur dessa hör ihop. Resultatet 

av denna studie visar på något oväntade svar från de åtta respondenterna. Karlstads kommun 

lägger ned mycket jobb på employer branding och varumärkesarbete. Därför fanns en viss förväntan 

på hur svaren från intervjupersonerna skulle se ut. Det visade sig att båda yrkesgrupperna var väl 

medvetna om Karlstads kommuns jobb med att uppnå en god employer branding men trots detta 

kände de ingen större koppling till Karlstads kommun. Respondenterna kände en starkare 

identifikation med sin respektive yrkeskår framför kommunen trots kommunens försök att 

implementera sina värderingar i sina anställda.  

 

Nyckelord: employer branding, identitet, identifikation, yrkesroll, yrkeskår 
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Abstract 
Employer branding is, nowadays, something that for many employers can be seen as something 

natural and self-evident. The employees are supposed to be able to identify themselves with the 

brand of their workplace and represent it as the employer wishes.  However, a great deal of 

preparation and hard work from the employer is required to reach the employees. This is a 

qualitative case study in which Karlstad municipality is the case. Here we examine more closely 

two different professions, more specifically how educators and nurses employed by Karlstad 

municipality recieve their employer branding. We are also examining if it is the Karlstad 

municipality or the respective professions that these individuals are most likely to identify 

themselves with and what the primary cause of this could be. This qualitative study is performed 

by interviews and is based on an abductive discovery approach. Since we have done an earlier 

research on the subject this approach helps us keep a more open and objective view of the reality.  

The following questions are the main areas that are being researched:  

 

• How does Karlstad municipality’s employees benefit from the municipality 's employer 

branding? 

• Do Karlstad municipality’s employees experience that the municipality’s employer 

branding affects their work and private life? 

• Do employees in Karlstad municipality identify themselves primarily with the 

municipality or their own profession? 

 

The work is based on several theories that are applied on different areas. This includes employer 

branding, personal identity, social identity and work identity, and how these are linked together. 

The result of this study shows some unexpected responses from the eight respondents. Karlstad 

municipality is putting a lot of work into their employer branding and branding work overall. 

Therefore, there was a certain expectation of what the answers from the interviewees could be. It 

turned out that both professions were well aware of Karlstad municipality 's attempts to achieve 

good employer branding. Despite this it was not received as expected by the employees. The 

respondents felt that they had a stronger identification with the respective profession rather than 

the municipality itself despite the municipality 's attempts to implement their values in their 

employees. 

 

Keywords: employer branding, identity, identification, profession 
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Förord 
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1. Introduktion 
I kommande kapitel presenteras arbetets bakgrund, dess syfte samt frågeställningar. Förutom 

detta presenteras även anledningen till varför Karlstads kommun undersöks, uppsatsens bidrag 

till existerande forskning och vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund  
Dagens arbetsmarknad genomgår just nu en stor förändring. Den allmänna synen på arbete, 

maktstrukturer och organisationers varumärke håller på att ändrats (Martin & Wikström, 2012). 

En bra lön eller en fin titel är inget som människor generellt lägger stor vikt vid längre. Istället vill 

de ha utmaningar, utvecklingsmöjligheter och meningsfullhet i sitt yrke. Dessutom är många 

intresserade av hur företaget de jobbar för bidrar till samhället. Arbetstagarna är inte rädda för att 

flytta på sig eller byta arbete. Häri ligger utmaningen för många företag. Duktiga, drivna 

medarbetare är eftertraktade och jagas konstant av andra arbetsgivare. Ett företag som lyckats 

rekrytera en duktig medarbetare kan därför inte vara säker på att de får behålla denne särskilt 

länge. Detta eftersom att personen i fråga kommer byta jobb om hen blir erbjuden något som 

passar den bättre (Martin & Wikström, 2012).  

 

Inte nog med att det är svårt för företagen att behålla kompetent personal utan det blir också allt 

svårare för företag att rekrytera personer med rätt typ av kompetens (Martin & Wikström, 2012) 

Kanalerna för att synas är många och det kan vara svårt för företagen att veta hur de på bästa sätt 

når sin tänkta målgrupp. Det finns dock vissa strategier som blivit mer populära än andra 

gällande detta ändamål. En av dessa kallas employer branding. Fenomenet employer branding grundar 

sig i att de anställda verkar som ambassadörer för företaget (Dyhre & Parment, 2013). De både 

profilerar företaget och sig själva. Tanken är att genom gott ambassadörskap skapa en bild av hur 

anställda på företaget beter sig och förväntas vara. Detta ska i sin tur verka för att personer som 

identifierar sig med ambassadörernas värderingar och beteenden söker sig till organisationen. 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Ämnesområdet employer branding är intressant eftersom att det idag förekommer på många 

arbetsplatser och förenar HR-avdelningar och kommunikationsavdelningar i ett gemensamt 

arbete. Organisationer i dagens samhälle lägger stora resurser på att branda sig (Dyhre & 

Parment, 2013). Mycket av forskningen kring employer branding är fokuserad kring arbetsgivaren 

och vilka fördelar denne åtnjuter av att använda sina anställda som ambassadörer. Employer 



branding framställs också som den främsta vägen till att nå en status som en attraktiv arbetsgivare. 

Genom vårt arbete kommer vi belysa medarbetarens perspektiv på employer branding. Arbetet 

genomförs inom offentlig sektor vilket kan generera intressanta och relevanta svar för både 

arbetsgivare och arbetstagare. Arbetet kommer undersöka om organisationers hårda arbete inom 

området alltid genererar slipade medarbetare som är ett ansikte utåt för organisationen, eller kan 

det finnas andra faktorer som påverkar medarbetarens ambassadörskap? Kan modellen för  

employer branding appliceras på alla organisationer eller kan arbete med employer branding i vissa fall 

vara överflödigt? Undersökningen syftar också till att ta reda på hur anställda inom organisationer 

ser på sig själva som ambassadörer. Hur upplever de att ambassadörsskapet ser ut? Är det helt 

och hållet styrt från arbetsgivaren eller kan exempelvis den egna yrkeskåren vara betydande? 

Upplever de att ambassadörsskapet tar plats i deras privatliv? 

 

1.2 Undersökningsområde 
Vi har gjort en fallstudie där Karlstads kommun är vårt case och det som undersöks är employer 

branding inom offentlig sektor. Vi har studerat hur väl Karlstads kommun lyckats implementera 

sitt arbete med employer branding på två olika yrkesgrupper; sjuksköterskor och pedagoger. Har de 

anställda samma syn på verksamheten och dess gemenskap som Karlstads kommun själva har? 

Påverkar kommunens värdegrund personalens vardagliga arbete eller kan det finnas andra 

faktorer som påverkar personalen i större utsträckning än vad kommunen gör? Arbetet syftar 

också till att undersöka om personalen känner ansvar för att vara ett ansikte utåt för sitt arbete 

även efter arbetstid, och om så är fallet, vem är de en ambassadör för; Karlstads kommun eller 

yrkeskåren i sig? 

 

1.3 Varför Karlstads kommun? 
Karlstads kommun är en organisation som jobbar mycket med employer branding. Det är viktigt för 

kommunen att locka nya medarbetare. Det är också viktigt att medarbetarna ska marknadsföra 

kommunen som arbetsgivare och att dessa medarbetare ska skapa trivsel för sig själva inom 

organisationen såväl som för karlstadsborna (Karlstads kommun, 2018).  Karlstads kommuns 

centrala budskap är “vi tillverkar bra dagar”. När kommunen presenterar sig själv som 

arbetsgivare används följande text.  
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“Koncernen Karlstads kommun består av 7 000 stolta samhällsbyggare som bidrar till hur 

kommunen uppfattas. Vår värdegrund genomsyrar ledar- och medarbetarskapet och fungerar 

som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Värdegrunden bygger på att vi är till fo ̈r 

Karlstadsborna och ligger till grund för vårt varumärke. Styrkan i varumärket avgo ̈rs i slutändan i 

varje medarbetares möte med Karlstadsborna” (Karlstads kommuns varumärkesplattform, 2018). 

Här visas tydligt förväntan på att varje medarbetare ska vara ett ansikte utåt för kommunen och 

att värdegrunden kommunen arbetat fram är central i varje anställds arbetsdag.  

 

Innan studien påbörjades utfördes en expertintervju. Dess syfte var att samla information om hur 

kommunen arbetar med employer branding genom att intervjua en högt uppsatt anställd som jobbar 

mycket med att utveckla kommunens arvbetsgivarvarumärke. Vi ville också ta reda på till vilken 

grad kommunen själva tror att detta arbete genomsyrar medarbetarnas arbetsliv. Intervjuguiden 

finns som en bilaga (nr 3) till studien. Denna intervju gav oss arbetsgivarens perspektiv på 

Karlstads kommuns arbete med employer branding. Namnet på respondenten är fingerat.  

 

Värdegrunden är väldigt förankrad i verksamheten, vi pratar om den jätteofta. Folk 

känner till den och känner också verkligen att det är väldigt självklart. [...] det är inget 

dokument som bara sitter i bokhyllan, utan den återkommer hela tiden i det vi gör [...] 

Man jobbar ju mycket med värdegrund för att hitta, det är som den kompassen, men sen 

tror jag kanske också att vi har kommit längre än många andra kommuner. 

– Gunnel 

 

Gunnel talar om att kommunen jobbar konstant med sin värdegrund och att implementera denna 

hos sina medarbetare för att nå framgång i sitt arbete med employer branding. Exempel på insatser 

som görs är att vid löneförhandlingar ta hänsyn till hur väl den anställde efterföljer kommunens 

värdegrund. Man har medarbetarsamtal där värdegrunden och gemenskap diskuteras. Utöver 

detta anpassas all kommunikation som kommer från ledning eller chefer för att påminna om 

värdegrunden och Karlstads kommuns gemenskap. Kommunen ser också till att all extern 

kommunikation går ihop med den interna och följer värdegrundstemat. På detta vis ges en 

samlad bild av kommunen till både anställda och icke anställda. Gunnel förklarar att kommunens 

ledning tycker att det är en självklarhet för alla anställda att känna till värdegrunden och dagligen 

arbeta utifrån den. Det är viktigt att värdegrunden är levande snarare än att den står i en bokhylla 

och samlar damm. Hon tror även att Karlstads kommun har kommit längre än andra kommuner 

när det gäller att jobba med sin värdegrund och se till att den återspeglas i personalens arbete.  
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Man har ju ändå sin identitet på sin arbetsplats, så allt det med kläder och loggor det är ju 

till för att bryta barriären och för att man ska känna att man är en del av en arbetsplats 

och känna att man är en del av något mycket större.  

– Gunnel 

 

Hon menar även att identiteten på arbetsplatsen är det man lägger mest fokus på och denna 

förstärks med hjälp av kläder och loggor. Hon påpekar att kläder och loggor skapar en större 

gemenskap och en vi-känsla, det ska få medarbetarna att känna att de är en enad organisation. 

Expertintervjun tillsammans med kommunens värdegrund (bifogad som bilaga 1) och 

varumärkesplattform gav intrycket att kommunen som arbetsgivare mycket effektivt påverkar 

sina anställda att agera på ett visst sätt. Att medarbetarnas värdegrund kommer från arbetsgivaren 

snarare än dem själva eller från medarbetarnas egna yrkeskår. Detta leder oss vidare till syftet med 

arbetet.  

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om anställda inom Karlstads kommun upplever att 

kommunens vision om employer branding genomsyrar deras arbetsliv och privatliv samt om de 

anställda identifierar sig som kommunens varumärkesambassadörer eller representerar sin egen 

yrkeskår.  

 

1.5 Frågeställningar  
 

• Hur tillgodogör sig Karlstad kommuns anställda kommunens arbete med employer 

branding?  

• Upplever anställda inom Karlstads kommun att arbetsgivarens arbete med employer 

branding påverkar deras arbets- och privatliv? 

• Identifierar sig anställda inom Karlstads kommun sig främst med kommunen eller den 

egna yrkeskåren? 
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1.6 Uppsatsens bidrag till existerande forskning  
Det finns en hel del forskning kring arbete med employer branding ur arbetsgivarens perspektiv. 

Något som däremot inte varit lika lätt att finna är forskning som syftade till att belysa 

arbetstagarens syn på employer branding. Därför togs beslutet att studera hur anställda mottar 

employer branding och hur detta påverkar deras arbets- och privatliv. Förhoppningen är att bidra till 

att öka medvetenheten kring området och ge perspektiv på hur employer branding kan mottas hos 

medarbetare inom stora organisationer i offentlig sektor.  

 

1.7 Avgränsningar  
Med tid- och resursbegränsningar i åtanke gjordes en urvalsbegränsning till två yrken, 

sjuksköterskor och pedagoger verksamma inom Karlstads kommun. Sammanlagt utfördes åtta 

intervjuer där balansen mellan yrken fördelades jämnt. Utöver detta gjordes en expertintervju 

som fungerat som grund för kommunens perspektiv på employer branding. Studien är inte 

geografiskt beroende eftersom den skulle kunna genomföras i en annan kommun på annan ort 

med förutsättningen att den kommunens arbete med employer branding liknar Karlstads kommuns.  

 

1.8 Uppsatsens disposition  
För att underlätta för läsaren har uppsatsen delats upp i sju olika kapitel. Först och främst 

introduceras studiens bakgrund, syfte och frågeställningarna. Därefter presenteras det teoretiska 

ramverket tillsammans med tidigare forskning. Vidare presenteras en djupgående reflektion kring 

valet av metod och åtgärder som vidtagits för att höja studiens reliabilitet och validitet. Nästa 

kapitel består av resultatredovisning samt analys. Där analyseras intervjumaterialet med hjälp av 

det teoretiska ramverk som presenteras i teorikapitlet. Därefter diskuteras resultat- och 

analyskapitlet. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser, framtida forskning och 

implikationer för samhället.  
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1.9 Definitioner  
1.9.1 Employer branding 

“The employer brand establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses the 

firm’s value system, policies and behaviours toward the objectives of attracting, motivating and 

retaining the firm’s current and potential employees” (Dell & Ainspan, 2001, s.10).  

 

Citatet ovan påvisar vad employer branding innebär. Nämligen att arbetsgivaren genom 

kommunikativa handlingar påverkar arbetstagaren så att denne kan identifiera sig med företaget 

och dess värderingar och mål (Backhaus & Tikoo, 2004). Det handlar inte enbart om att jobba 

inom organisationen utan även att vara en del av den. Den anställde blir ett ansikte utåt för 

organisationen med hjälp av att denne tar sig an organisationens värderingar.  

 

1.9.2 Varumärkesambassadör 

Att vara en varumärkesambassadör innebär att vara ett ansikte utåt för ett varumärke. En livs 

levande representant. Inom många organisationer anses detta vara en extraroll. Med det menas att 

det inte är en del av arbetsuppgifterna men ändå något som en anställd förväntas vara 

(Xiong, L., King, C., & Piehler, R., 2013).  

 

1.9.3 Identitet 

Identitet kan beskrivas som en medvetenhet om sig själv, en självbild. Detta innebär att man är 

medveten om sitt jag, att man lever, bestämmer över sina egna handlingar och tankar och förblir i 

grunden densamma trots att livet förändras (Johansson, 2006).  
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2. Tidigare forskning och teorier 
I följande kapitel beskrivs tidigare forskning samt teorier kring problemområdet. Här presenteras 

det teoretiska ramverket som ska ge läsaren en bättre inblick i studien och vilka teorier som 

kommer användas för senare analys. Employer branding är den första teorin som beskrivs. Den 

förklarar hur organisationer arbetar med sina anställda för att påverka dem till att bli de 

representanter de önskar att de ska bli. Teorin kommer att användas för att undersöka om 

Karlstads kommuns kommunikativa handlingar kring employer branding når fram till anställda på 

det sättet som organisationen tror. Vidare presenteras individens roll i detta med beskrivningar av 

dennes olika identiteter. Dessa omfattar den egna identiteten, den sociala identiteten och 

identiteten på arbetet. Anledningen till att dessa beskrivs i detta kapitel är för att de är väsentliga 

för analysen och de olika teman som behandlar individens roll i organisationen. Detta gäller både 

arbetsgivarens perspektiv och den anställdes perspektiv. Det vi vill göra är att lyfta fram de 

anställdas perspektiv på arbetsgivarens arbete med employer branding och hur de känner att de 

påverkas. I slutet av kapitlet finns även en beskrivning av varumärkesidentitet som ett 

komplement till employer branding. Det som anses vara väsentligt att ta hänsyn till i detta fall är att 

varumärkesidentitet inte är samma som employer branding. Det är snarare en förlängning av teorin, 

en effekt eller en roll som har utvecklats av employer branding.  

 

2.1 Employer branding  
Employer branding är för många arbetsgivare svaret på frågan “hur attraherar man rätt medarbetare 

och hur får man dem att stanna?” (Ellemers, Haslam, Platow & van Knippenberg, 2003). Detta 

grundar sig i teorin om social identitet, en teori som funnits länge och där många 

vidareutvecklingar har gjorts. Under 1990-talet började många organisationer intressera sig för 

vilka omständigheter som krävs för att en individ ska sätta gruppen eller i detta fall 

organisationens intressen först. I tillägg till detta blev det aktuellt att undersöka vad som får 

människor att söka sig till en organisation och vad som får dem att stanna. Det forskades också 

vad som får människor att lämna en organisation (Ellemers et al, 2003). Resultatet är 

mångfacetterat och kommer diskuteras närmare i kommande kapitel. Övergripande går det dock 

att konstatera att employer branding kan ses som ett av verktygen som kommit ur dessa 

frågeställningar. Backhaus och Tikoo (2004) förklarar employer branding som ett sätt för en 

organisation att påverka sina medlemmar till att representera organisationen på sådant sätt de 

önskar. Det handlar alltså inte längre om att enbart tycka att det är en bra arbetsplats utan det ska 
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även förmedlas utåt. Genom denna typ av representation söker sig människor som identifierar sig 

med de befintliga medlemmarna till organisationen. Sammanhållning skapad genom identifiering 

med andra skapar starka band och får ofta medlemmarna i organisationen att vilja stanna inom 

den (Backhaus & Tikoo, 2004). Sammantaget är det alltså medarbetarna inom organisationen 

som lockar nya medarbetare och dynamiken inom gruppen får dem att stanna.  

 

Wikström och Martin (2012) påpekar att all kommunikation som riktas mot medarbetare, 

potentiella medarbetare eller före detta medarbetare påverkar hur organisationen uppfattas som 

arbetsgivare. Dyhre och Parment (2013) talar om vikten av en kontinuerlig samt strukturerad 

dialog mot medarbetarna. I tillägg till detta behövs ett tydligt förhållningssätt för organisationen 

som talar om hur den ska agera mot medarbetarna.  

När det gäller att locka rätt typ av medarbetare bör organisationen ha vissa saker i åtanke. Bland 

annat att organisationens arbete med employer branding leder till en minskad respekt för titlar och 

större fokus på den enskilde individens prestationer. Unga människor som lockas till 

organisationen kommer känna förtroende för kompetenta och vägledande personer snarare än 

någon som har en fin titel. Man kan därför inte heller förlita sig på att rätt människor söker en 

tjänst med en “bra” titel. Detta för att de som lockas av titlar oftast inte är de personer 

organisationen söker. Här återkommer vi till vikten av en god attraktionsförmåga samt väl 

etablerad employer branding (Wikström & Martin, 2012).  

2.1.1 Employer branding ur ett externt perspektiv  

Nedan presenteras en figur som visar hur employer branding kan ses ur ett internt och externt 

perspektiv. Gällande det externa perspektivet handlar employer branding först och främst om 

varumärkesassociationer. I modellen visas hur arbetsgivarvarumärket påverkas av 

varumärkesassociationer. Backhaus och Tikoo (2004) förklarar vad dessa associationer innebär. 

Det är tankar och idéer som väcks hos den enskilde individen när organisationens namn nämns. 
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Employer branding framework. fig.1. Presenterad i Conceptualizing and researching employer branding 

s.505 (Backhaus & Tikoo, 2004)  

 

Dessa associationer leder i sin tur till arbetsgivarvarumärket. Här finns självklara delar med såsom 

lön, personalförmåner, semestermöjligheter och liknande. Dessa delar bidrar enligt författarna till 

en grundläggande bild av en arbetsplats är ett attraktivt ställe att jobba på. Det är dock inte det 

som utmärker en organisation eftersom det tillhör normen att kunna erbjuda sina medarbetare 

dessa typer av tjänster och förmåner. Till dessa kan man också tillägga de symboliska delarna. 

Med det menas vilken uppfattning människor har av en viss organisation, vilka sociala fördelar de 

tror att de kommer få om de börjar jobba inom organisationen. Vidare menar Backhaus och 

Tikoo (2004) att människor dras till organisationer som matchar deras egna värderingar och 

tankar.  

 

2.1.2 Employer branding ur ett internt perspektiv 

Hittills har det externa perspektivet av employer branding presenterats. Enligt Backhaus och Tikoos 

(2004) modell som visas ovan finns också ett internt spår för organisationers arbete med employer 

branding. Detta spår består likt det externa av tre olika delar i följd av varandra. Dock består den 

första delen av två olika bitar som sammankopplas till en och samma i steg två. Den första delen 

handlar om organisationsidentitet och organisationskultur. Kort sagt beskrivs organisationens 

identitet som de centrala och bestående attribut hos en organisation som skiljer denna från andra 

organisationer. Whetten (2006) kallar dessa attribut för CED (central, enduring, distinctive). Han 

menar att CED attribut fungerar som vägvisare för organisationens medlemmar att falla tillbaka 

på när de ska agera i organisationens namn, bilda andra i vad organisationen innebär eller 

utveckla sin egen uppfattning av organisationen. Vidare säger författaren att dessa attribut är 
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sådana som organisationen själv valt ut för att framstå som unik gentemot andra organisationer. 

Det har därför inget att göra med allmänhetens uppfattning av en organisation. 

 

Organisationskulturen och organisationsidentiteten sammanstrålar och ger upphov till lojaliteten 

hos medlemmarna inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Lojaliteten handlar i detta fall 

om hur hängivna de anställda är till sin arbetsgivare. Hängivenheten kan visas i form av hur 

mycket de anställda ställer upp för företaget, hur engagerade de är i frågor som rör företaget, hur 

starkt de identifierar sig med företaget och om de är beredda att ta sig an och dela de värderingar 

och mål som finns eller uppstår inom företaget. Hängivenhet kan också belysas genom att ta reda 

på vilka mål de anställda har. En lojal och hängiven medarbetare är intresserad av att det ska gå 

bra för företaget och kan tänka sig att stanna inom organisationen under en längre tid för att 

arbeta hårt mot de mål som finns. Den anställde känner sig fäst vid organisationen och skulle inte 

byta arbetsgivare trots att det möjligtvis skulle vara mer fördelaktigt att välja ett annat arbete 

(Backhaus & Tikoo, 2004). En anställd som inte är lojal lägger inga värderingar i företagets 

framgångar och skulle utan problem kunna byta jobb om något “bättre” dök upp. Hängivenheten 

eller lojaliteten påverkas av vilken typ av kultur som finns internt och vilken bild den anställde har 

av organisationen. Kulturen är det som sätter grunden för hur man “ska” bete sig som anställd i 

företaget. Det är med hjälp av kulturen som nyanställda lär sig hur saker och ting fungerar och 

vilket beteende som förväntas. Som tidigare nämnts är det en utmaning för arbetsgivaren att 

identifiera grunderna till organisationskulturen. Trots detta lägger många arbetsgivare ned mycket 

tid och resurser på att skapa en bra kultur inom organisationen. Detta för att den allmänna 

uppfattningen är att om medarbetarna lever efter företagets värden kommer de trivas och uppnå 

resultat. För att återgå till Backhaus och Tikoos (2004) modell har vi nu nått den sista delen av 

det interna perspektivet för employer branding. Nämligen produktivitet eller resultat. Antagandet är 

att om organisationen lyckas att implementera en god kultur på arbetsplatsen får de lojalitet från 

de anställda på köpet. Med lojalitet kommer goda arbetsprestationer och cirkeln är sluten.  

 

Det kan lätt ses som att kulturen inom organisationen är det som är viktigt på riktigt medan 

organisationsidentiteten är som ett porträtt av organisationen. Ett fast porträtt utan dynamik och 

förändringsmöjligheter. Detta kan liknas vid uppfattningen vi skapar av andra människor. Har vi 

en gång fått en uppfattning av en människa är det svårt att ändra den trots att människan i fråga 

kanske ändrar sig i takt med att åren går. Whetten (2006) förklarar att något som kan ses som 

problematiskt eller paradoxalt i sammanhanget är att en organisation likställs med en människa. 

Organisationers identitet värderas ofta lika högt som en persons identitet. Att en organisation har 
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vissa intressen ses lika naturligt som att en person har det. Organisationer kan därför ses som 

karismatiska och samhällsbetydande. Trots detta är det svårt att sätta fingret på vem som 

egentligen talar för organisationen. Vem är organisationens röst och vart kommer 

organisationens åsikter från? Organisationer är ju i själva verket en samling av flera människor. 

Det är därför omöjligt att organisationen i sig har en enad uppfattning i olika frågor. Backhaus & 

Tikoo (2004) talar om hur upplevelsen av social samhörighet kan få en potentiell målgrupp att 

tycka gott om en organisation. För att känna social samhörighet behöver målgruppen uppleva att 

organisationen delar samma värderingar som den själv. Om denna typ av samhörighet blir 

upplevd och sedan bekräftad vid interaktion med organisationen stärks organisationens identitet i 

målgruppens ögon.  

 

Presentationen av employer branding är viktig inom denna studie eftersom läsaren behöver förstå 

hur varumärken kan arbeta med sina anställda för att uppnå de önskade resultaten men det är 

även väsentligt att ge inblick i hur individens identitet spelar en roll i detta. Nedan presenteras 

olika perspektiv på individens identiteter. Den närmaste förklarar hur personer antar vissa roller 

för att passa in och möta vissa förväntningar.  Senare behandlas hur individer identifierar sig med 

andra individer och bildar grupper i samhället och till sist ges inblick i hur en persons identitet 

kan påverkas av den arbetsplats den jobbar på.  

 

2.2 Den egna identiteten  
Goffman (1956) studerade hur människor går in i vissa roller beroende på det sociala 

sammanhanget de befinner sig i och vad de tror andra individer förväntar sig av dem. Han jämför 

detta med teatraliskt skådespel och påpekar att detta är något som inte kan genomföras av enbart 

en individ på egen hand eftersom det även beror på publiken och deras vilja att samarbeta. Det 

handlar inte heller om vad som är verkligheten utan snarare om vad människor uppfattar som 

verklighet. Goffman (1956) beskriver individens liv som två olika scener - en front-stage och en 

back-stage.  Front-stage är där själva uppträdandet sker och back-stage är där individen kan vara 

sitt sanna jag. Nedan förklaras mer om front-stage:  

 

Goffman (1956) menar att vid nya möten försöker individer utvinna så mycket information som 

möjligt om den andre för att kunna sätta den i ett visst fack och veta vad som kan förväntas. Han 

beskriver arbetsplatsen som ett typiskt exempel på ett ställe där en individ behöver anta en viss 

social roll och anpassa sig till de andra medlemmarna i guppen för att passa in. 
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Enligt Goffman (1956) handlar sociala interaktioner om uttryck som kan liknas vid en 

skådespelare som förvaltar sin roll på en scen. Det är viktigt att förstå att skådespelet ser olika ut 

vid olika sociala konstellationer. En individ innehar alltså inte en eller två roller utan oftast ett 

större antal beroende på hur många sociala kontexter denne infinner sig i. Detta skådespeleri kan 

ses utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet är hur vi vill framstå och aktivt jobbar för 

att ge ett visst intryck av oss som personer medan det andra är hur vi faktiskt framstår. En individ 

tenderar att aktivt jobba med ett visst uppträdande och tänker ofta på vad den säger och hur den 

säger det (Goffman, 1956). Vi tenderar att vilja visa den ideala bilden av oss själva. Den ideala 

bilden är oftast inget som uttalas av publiken utan snarare den bild vi tror att publiken förväntar 

sig att se. I vissa fall kan individen till och med bli så pass tagen av sitt eget skådespeleri och bli 

uppriktigt övertygad vilket kan få den att tro att uppträdandet faktiskt är själva verkligheten. Om 

så är fallet är det endast några få inom publiken som kan låta bli att bli övertygade. Publiken är 

ständigt ute efter att snappa upp vissa tecken som kan tyda på att personen inte är det den utger 

sig för att vara. Det kan vara ett visst beteende som lyser igenom och är oavsiktligt eller ett 

misstag gällande fysiska attribut så som opassande klädsel.  

 

Detta beskriver Goffman (1956) som ett läge för förhandling. Här har mottagaren av 

framträdandet möjlighet att bestämma om den ska acceptera det skådespel som framställs och 

samarbeta eller helt enkelt vägra. Författaren menar att samhället är organiserat enligt vissa 

principer, alla erhåller vissa sociala egenskaper och ska behandlas och utvärderas i enlighet med 

dessa. Om publiken inte känner till individen sen innan försöker de hitta ledtrådar från hens 

uppförande och utseende som kan hjälpa till att tillämpa sina tidigare erfarenheter av liknande 

individer. Detta förutsätter även att människor ska hålla fast vid det de hävdar att vara och i annat 

fall blir de dömda. 

 

Att alltid anta sin sociala roll kan dock vara väldigt krävande och oftast omöjligt. därför påpekar 

Goffman (1956) hur viktigt det är för en individ att också ha ett back-stage -liv. När en person är 

inne i sin back-stage -personlighet innebär det att den bejakar sitt innersta och mest sanna jag, det 

ses som det mest bekväma där hen har möjlighet att slappna av och förbereda sig för sitt nästa 

uppträdande. Goffman (1956) är dock noggrann med att påpeka att dessa jag inte är fullständigt 

separerade från varandra utan påverkar varandra i viss mån, de har också tendens att flyta 

samman i vissa sammanhang. Gällande back-stage finns det så kallade back-stage 
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-områden där den här typen av personlighet får ta plats. Ett klassiskt exempel på detta är 

hemmet. Pubilken håller sig oftast långt ifrån back-stage -områden vilket får individen att kunna 

slappna av mer. Det är endast några få nära individer i en människas liv som har chansen att vara 

en del av dess back-stage (Goffman, 1956).  Front-stage och back-stage -områden skulle kunna 

jämföras med employer branding och varumärkesambassadörsskap. Det förstnämnda området skulle 

kunna liknas vid att vara ett ansikte utåt för företaget och det andra området är ens privata liv.  

 

2.3 Den sociala identiteten 
Människans behov att skapa en social identitet ligger som grund till de grupper som bildas i 

samhället. Grupperna kan se olika ut och många människor anser sig tillhöra ett antal grupper 

snarare än en (Ellemers, Haslam, Platow & van Knippenberg, 2003). Exempel på dessa grupper 

är vänner, familj, lag och liknande. Gemensamt för dessa grupper är att de är sammansatta som 

ett resultat av att medlemmarna har liknande intressen eller helt enkelt är länkade via familjeband. 

I samhället finns också grupper vilka inte är sammansatta som ett resultat av gemensamma 

intressen. Ett exempel på detta är en arbetsgivare i form av en organisation. Medlemmarna i 

denna typ av organisation ses som en homogen grupp eftersom att de jobbar för samma 

arbetsgivare. De har sökt sig till arbetsgivaren för att de identifierar sig helt eller delvis med de 

värderingar arbetsgivaren fömedlat genom sina befintliga anställda. Dessa värderingar förstärks 

och vidareutvecklas när personerna i fråga börjar få ta del av den interna biten av employer branding 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Här blir teorin om social identitet viktig. Det är behovet av social 

identitet som gör att människor söker sig till grupper de identifierar sig med. Teorin kring social 

identitet vilar på tre grundpelare (Ellemers et al, 2003). Den första av dessa är social 

kategorisering. Social kategorisering syftar till att belysa människors tendens att dela in sig själva 

och andra i sociala kategorier snarare än att se varje människa som en enskild individ. Nästa del i 

teorin om social identitet handlar om social jämförelse. Här menas att människor konstant 

utvärderar både individer och grupper genom att jämföra deras egenskaper. Den slutliga delen i 

teorin är den sociala identifikationen. Här påpekas att människor vanligen betraktar sin identitet 

som en del av den sociala kontext de befinner sig i. De använder sin identitet för att agera och 

reagera. Motsatsen till detta skulle vara att människan såg sig som en åskådare i sociala situationer 

och att identiteten inte påverkar det sociala samspelet (Ellemers et al, 2003).  

 

Teorin kring social identitet har funnits länge och många olika vidareutvecklingar har gjorts. 

Under 1990-talet började man intressera sig för vilka omständigheter som krävs för att en individ 
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ska utplåna sin egen identitet och sätta gruppen eller i detta fall organisationens intressen först 

(Ellemers et al, 2003). I detta väcktes också frågeställningar som handlade om vad som får 

organisationer att samarbeta respektive känna rivalitet gentemot varandra. I tillägg till detta blev 

det aktuellt att undersöka vad som får människor att söka sig till en organisation och vad som får 

dem att stanna. Man fann att en stark personlig koppling till organisationen gör människor 

benägna att stanna hos arbetsgivaren (Ellemers et al, 2003). Likt Backhaus och Tikoo (2004) talar 

man här om organisationsidentiteten. Det vill säga att identiteten organisationen uppvisar får 

människor som identifierar sig med organisationen att stanna. Här spelar organisationers arbete 

med employer branding en stor roll då det är dess huvudsakliga syfte. Vidare talar Ellemers et al 

(2003) om att en tydlig identifiering med organisationen individen jobbar för leder till ökad 

produktivitet och prestation. Författarna talar också om att många chefer och arbetsgivare ser 

positiva delar i detta då det leder till bättre prestation utan att behöva betala en högre lön. 

Författarna understryker också den positiva aspekten i detta när det gäller arbetstagarna, det 

hjälper dem att finna en tillhörighet och en meningsfullhet i sitt arbete. Vidare förklaras att trots 

flera positiva delar i stark tillhörighetskänsla gentemot sin arbetsgivare finns det också nackdelar. 

En av dessa är att det ofta inte är tillräckligt för den enskilde individen att bara inneha en social 

identitet, det behövs flera. Risken är också att den egna identiteten suddas ut och ersätts av den 

sociala identiteten. Att exempelvis förlora arbetet i ett sådant skede innebär massivt trauma för 

den enskilde individen (Ellemers et al, 2003). 

 

Vi har hittills förklarat behovet av en social identitet och att den skapas genom att människor 

söker sig till sociala kontexter som de kan identifiera sig med. Bourdieu (1984) visar ett perspektiv 

på vad det är som får människor att söka sig till vissa typer av sociala kontext. Med andra ord 

varför inte alla människor söker sig till en och samma grupp. Han förklarar detta genom olika 

typer av sociala rum vilka är kopplade till symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet formar 

människor till dem de är samt delar in samhället i olika klasser. Bland dessa typer av kapital finner 

vi ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. För att förstå hur de olika typerna av 

kapital tar sig uttryck kommer de förklaras kort nedan. Ett starkt ekonomiskt kapital handlar om 

stor tillgång till pengar och materiella ting, ofta är människor med starkt ekonomiskt kapital 

högutbildade och har god kunskap om ekonomi. Socialt kapital handlar om vilka som ingår i 

individens sociala nätverk. Viktiga faktorer här är släktskap, vänner och nätverk. Slutligen finns 

det kulturella kapitalet. Detta handlar om kunskapen hur man pratar och beter sig i kulturella 

sammanhang. I tillägg till detta förväntas också ett visst tankesätt och att personen i fråga för sig 

på ett visst sätt. Det kulturella kapitalet måste tillkännages för att vara viktigt. Med detta menas 
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att det kulturella kapitalet är endast viktigt i kretsar där vikt läggs vid kulturellt kapital. Innehavet 

av dessa typer av kapital tillskrivs ofta olika samhällsklasser. 

 

Bourdieu (1984) menar därför att man kan utläsa vilken samhällsklass en människa tillhör baserat 

på dess smak och preferenser. Vidare talar han om så kallade cultural intermediaries, översatt till 

svenska, kulturella mellanhänder. De kulturella mellanhänderna bestämmer vad som har kulturell 

signifikans i samhället. Dessa individer har inte medvetet tagit denna roll utan den har vuxit fram 

genom samhällsklass, yrkesval och liknande. Personerna väljer inte heller medvetet vad som ska 

ha kulturell signifikans utan påverkar andra människor genom sina egna val. De kulturella 

mellanhänderna blir en produkt av “rätt” kultur som andra människor i sin tur kan ta del av och 

tillgodogöra sig (Bourdieu, 1984). Väsentligt i detta sammanhang är att det är ofta vissa typer av 

yrkesgrupper som blir kulturella mellanhänder. Viktigt att veta är också att det generellt är 

människor ur medelklassen i samhället som jobbar inom dessa yrken snarare än arbetarklassen. 

Exempel på dessa yrkesgrupper är PR-folk, säljare, journalister, nyhetsankare och liknande. 

Bourdieu (1984) säger att det är vanligt att människor inom dessa yrken får svårt att skilja på 

yrkesliv och privatliv. Detta till följd av att det sker en sammansmältning av den egna identiteten 

och identiteten på arbetet. Vanligt är också att den egna identiteten stämmer överens med 

identiteten som efterfrågas av arbetsgivaren eller kundgruppen för arbetet. Här sker ingen 

sammansmältning utan det finns helt enkelt ingen skiljelinje mellan arbetsidentitet och personlig 

identitet. Följden av detta är att personer inom dessa yrkesgrupper blir kulturella mellanhänder 

som hela tiden lever sina yrken (Bourdieu, 1984). Denna teori är signifikant för studien eftersom 

den även kan tänkas appliceras på andra yrkesgrupper utöver PR-folk, journalister med mera.  

Bourdieu (1984) har undersökt just dessa yrkesgrupper som han anser vara kulturella 

mellanhänder, senare forskning har påvisat hur yrkesgrupper utanför den kulturella sfären 

förväntas leva sitt yrke på samma sätt som de kulturella mellanhänderna gör.  

 

Maguire (2008) nämner bland annat yrket personlig tränare som ett exempel på ett arbete som 

stämmer överens med Bourdieus (1984) beskrivning av de kulturella mellanhänderna. Författaren 

beskriver hur yrket som personlig tränare innebär en uppenbar balansgång mellan kulturella 

faktorer såsom professionalism och service kontra ekonomiska aspekter såsom försäljning. En 

stor del av den akademiska uppmärksamheten riktas mot dagens konsumentkultur och 

kopplingen mellan en persons identitet och valet av livsstil. Vidare talar Maguire (2008) om denna 

yrkesgrupp som en del av de kulturella mellanhänder som bär på ansvaret gällande produktion, 

erfarenheter, upplevelser och livsstil. Personliga tränare är ett exempel på en kulturell mellanhand 
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som hjälper till att utbilda sina klienter till att se kroppen som ett hjälpmedel för att kunna 

uttrycka sig själv. De är alltså ansvariga för att förändra en kunds livsstil (Maguire, 2008). 

Författaren förklarar att kulturella mellanhänder legitimerar specifika kulturformer. Det är genom 

denna legitimation som dessa mellanhänder hoppas på att klättra inom de sociala klasserna. Den 

intar även en annan form såsom attitydförändringar och råd och påverkan inom fitnessvärlden. 

Viktigt att förstå är att kulturella mellanhänder säljer inte enbart den ideala livsstilen utan även 

sina egna livsstilar, de är levande varumärken (Bourdieu, 1984).  

 

Bourdieu (1984) beskriver hur det kan ske en sammansmältning mellan privat- och arbetsliv hos 

kulturella mellanhänder. De använder konstant sina egna kroppar och sinnen som viktiga resurser 

i arbetslivet. Nixon och Crewe (2004) påpekar att för kulturella mellanhänder suddas ofta den 

annars tydliga gränsen mellan jobb och privatliv ut. De kan ofta känna sig tvingade för yrkets 

skull att leva en lämplig livsstil även när arbetsdagen tagit slut endast för att uppnå den önskade 

legitimiteten. De har möjligtvis inte en organisation där employer branding behöver implementeras 

på varje anställd men de ska fortfarande agera som ett ansikte utåt för sitt egna varumärke. 

Personliga tränare kan ofta känna en press på sig eftersom de är förebilder för sina kunder. De 

behöver upprätthålla en viss fysisk form som kan fungera som en målbild för kunder. När ett 

jobb kräver att individen är en förebild för sina kunder kan gränsen mellan den personliga 

identiteten och yrkesrollen suddas ut. Därför uppmuntras personliga tränare till att betrakta sin 

identitet och yrkesroll som beroende av varandra (Maguire, 2008). Ett annat väsentligt exempel 

som Maguire (2008) tar upp är likheten mellan personliga tränare och pedagoger som förebilder. 

Denna jämförelse är lämplig eftersom båda yrken har en hög grad av personlig kontakt under 

arbetstiden. För att båda dessa yrken ska uppnå sina mål behöver kunderna ha något att se upp 

till. Pedagoger förväntas vara förebilder för sina elever och undervisa om värderingar och 

kunskap. Deras yrkesroll innebär att de ska vara någon att se upp till. Nedan presenteras teori för 

hur den här typen av sammansmältning kan ske och vilka risker som kan förekomma när en 

individ börjar identifiera sig med sin arbetsgivare snarare än sig själv.  

 

2.4 Identiteten på arbetet 
Shepherd och Williams (2018) förklarar att identiteten på arbetet är något som byggs upp över tid 

och som även påverkas till stor del av arbetsgivarens employer branding. Den kan ses som ett 

resultat av de erfarenheter och den kritik en individ fått motta under sin tid inom organisationen. 

Ibarra och Barbulescu (2010) definierar arbetsidentitet som en persons arbetsrelaterade definition 
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av sig själv, exempelvis vilka grupper och roller denne ingår i, vilka professionella erfarenheter 

denne har samt hur denne ser på sig själv inom organisationen. Genom att undersöka vilken typ 

av identitet en individ har på sitt arbete kan man också få förståelse för vad denne är duktig på, 

vilka värderingar som finns samt vilka preferenser denne har. Arbetsidentiteten är ofta en 

identitet individen känner starkt för (Ibarra & Barbulescu, 2010). Det förklarar också att när en 

anställd med en utpräglad arbetsidentitet förlorar jobbet känner denne som att den förlorar en del 

av sig själv, trots att det egentligen endast är arbetsidentiteten som gått förlorad. Shepherd & 

Williams (2018) menar att denna typ av identitetsförlust kan ta uttryck på två olika sätt. Vissa ser 

förlusten som en möjlighet att bygga upp en ny mer meningsfull identitet. Andra tynar istället 

bort och förlorar allt vad identitet innebär, även den privata. Författarna förklarar detta med att 

många ser sin arbetsidentitet som något som byggts upp över tid, genom och med hjälp av 

arbetsgivaren och dess arbete med employer branding. Arbetsidentiteten blir en del av deras egen 

identitet, oftast en positiv del som de tycker om. Sammantaget går det att konstatera att 

arbetsgivaren och den anställde tillsammans bygger upp något som den anställde implementerar i 

sig själv. Grunden till denna uppbyggnad ligger i själva anställningen, ty hade inte anställningen 

funnits hade inte heller identiteten byggts upp.  

 

2.5 Varumärkesidentitet 
Individers olika identiteter lämnas här för tillfället för att gå vidare till varumärkesidentiteten. De 

flesta arbetsgivare har vissa krav på sina anställda och förväntningar på hur de ska agera även 

efter att arbetsdagen tagit slut. Att vara en varumärkesambassadör skulle kunna förklaras som en 

slutprodukt av väl utförd employer branding. Något som sker till följd av arbetsgivarens employer 

branding. Det blir allt vanligare att fokus riktas mot att alla anställda ska agera som 

varumärkesambassadörer, något som kommer beskrivas nedan.  

 

Xiong et al (2013) beskriver de anställdas roll som en väsentlig förutsättning för ett välfungerande 

varumärkesarbete. De förväntas leverera den faktiska varumärkesidentiteten genom tjänsterna 

som personalen erbjuder kunderna. Med det menas att de anställda ska vara kunniga och genom 

sin kommunikation och sina handlingar under arbetstid kunna förmedla vilka värden varumärket 

har (Xiong et al, 2013). Trots att denna studie har gjorts inom varumärken kopplade till 

besöksnäringen är den relevant för vår studie då det handlar om en slutprodukt som skapas av 

både kunder och anställda. Xiong et al (2013) förklarar att för att skapa en övertygelse om en god 

varumärkesimage måste de anställda anta rollen som ambassadörer för varumärket. Det gör de 
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genom beteenden som stämmer överens med kundernas förväntningar mot varumärket. Även 

kallat för ”sanningens ögonblick” (Bitner et al., 1994; Henkel et al., 2007).  Organisationer kan 

dock inte alltid förvänta sig att alla anställda ska kunna anta rollen som varumärkesambassadörer 

naturligt. Anledningen till detta är för att det kan för vissa anställda anses problematiskt att både 

känna till vikten av att kunna leverera varumärkeslöftet och dessutom transformera löftet till 

verklighet (Xiong et al, 2013).  

 

Varumärkesambassadörens roll anses vara en extra roll, med det menas att det vanligen inte är en 

del av arbetsbeskrivningen men ändå något som en anställd förväntas vara och rollen anses vara 

viktig för varumärkets framgång. Bra prestationer beror på de anställdas attityd gentemot 

varumärket. Därför är uppfattningen av varumärket ur de anställdas perspektiv något som bör 

läggas stor vikt vid, ty vill de inte representera varumärket kommer de inte heller prestera för 

varumärkets skull (Xiong et al, 2013). När en anställd är väl medveten om vad varumärket står 

för och själv kan representera det tenderar de att vara mer övertygade och självsäkra i sina 

handlingar inom organisationen. Xiong et al (2013) beskriver alltså vikten av de anställdas 

förståelse för vad varumärket är och står för. Det anses även vara väsentligt för en medarbetare 

att identifiera sig med varumärket eftersom utan den identifikationen och förståelsen kan den inte 

anta rollen som varumärkesambassadör. De kunskaper anställda har om varumärket sätter 

grunden för prestationen på arbetet. En förutsättning blir därför att medarbetarna själva känner 

sig bekväma med att anta extrarollen som en varumärkesambassadör. Med andra ord måste det 

finnas en bra morot för att motivera anställda att anta rollen (Xiong et al, 2013). Det kan 

konstateras att anställdas kunskap om varumärket leder till att de antar de värderingar och 

beteenden som varumärket ska presentera. Något som också kan användas för att få anställda att 

identifiera sig med sin arbetsgivare är arbetskläder. Vi skiftar nu fokus för att förklara vilken typ 

av inverkan dessa kan tänkas ha på arbetstagaren.  

 

2.5.1 Arbetskläder för gränsdragning 

Nixon och Crewe (2004) behandlar de så kallade “creative industries” , översatt till svenska; 

kreativa branscherna och hur dessa har fått en ny innebörd inom både sociologiska och 

affärsorienterade områden under de senaste åren. Författarna vill framförallt upplysa om den nya 

betydelsen som de kreativa branscherna har fått men lägger också en del fokus på hur människor 

hanterar bilden av idealen som finns inom branschen. Lash och Urry (1994) nämner att det är ett 

krav för nyckelpersoner inom arbetet i kreativa kulturella branscher att fungera som autonoma, 
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reflexiva och kreativa individer. Detta ser de som karakteristiska drag för en ny epok av reflexiv 

modernitet som även utvecklas över det privata och sociala livet (Lash & Urry 1994). Författarna 

beskriver hur uppmärksamheten riktas mot en uppenbarligen dubbelsidig natur av kreativt arbete 

där gränsen mellan arbete och fritid är suddig. Det har lett till att arbetet blir en del av fritiden i 

form av flexibelt jobb som innebär att dessa personer arbetar hemma, eller plockar upp mobilen 

och sköter jobbet därifrån (McRobbie, 2002). Ett sätt för dessa människor att skilja mellan jobb 

och fritid skulle kunna vara att likt en affärsman bära kostym på arbetet (Nixon & Crewe, 2004). 

Det hjälper även för att visa lojalitet mot företaget och höja dess status med förutsättningen att 

företaget redan har en hög status. De påpekar dock att det kan vara ofördelaktigt för människor 

inom kreativa branscher att skilja mellan jobb och fritid genom kläder. Det kan till och med vara 

så att människor inom dessa branscher inte vill göra det. De vill hellre visa sin brist på ansvar, 

öppenhet och individualitet genom sättet de klär sig på. För dessa människor innebär att vara en 

kreativ person även möjligheten att kunna visa upp sin unika stil. Genom sina klädval accepterar 

dessa människor att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. 

 

2.6 Sammanfattning av teori 
Forskningen som presenterats i teoriavsnittet påvisar att effekten av organisationens arbete med 

employer branding ofta leder till att anställda blir ambassadörer för organisationen de jobbar för, 

detta kan vara både på arbetet och i privatlivet. Den visar också att grunden till att employer 

branding tycks fungera så väl som det gör är människors tydliga tendens av att hela tiden söka sig 

till grupper och individer de själva identifierar sig med. I tillägg till detta förklaras också vad det är 

som får människor att identifiera sig med andra.  

 

Forskningen visar också på att organisationer genom employer branding kan hjälpa de anställda 

bygga upp en identitet på arbetet. Denna typ av identitetsbyggande kan ha tydliga konsekvenser 

för den enskilde individen. Konsekvenserna förankras i individens personlighet och handlar 

främst om att personen förlorar sin egen identitet och istället sätter organisationen i första hand, 

något som kan bli problematiskt ifall personen skulle förlora jobbet. Det talas också om vikten att 

ha olika identiteter och att inte bygga upp hela sitt sociala nätverk kring sin arbetsidentitet. 

 

Sammanfattningsvis beskriver teorierna ovan vilken effekt employer branding är avsedd att ha på 

organisationers anställda. Det som vi vidare avser att undersöka närmare är employer branding inom 

den offentliga sektorn. Enligt forskningen bör anställda inom Karlstads kommun identifiera sig 
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starkt med sin arbetsgivare med tanke på allt arbete som kommunen lägger ner på employer 

branding. Forskningen vi presenterat har ett tydligt fokus på arbetsgivaren och hur denne ska 

arbeta för att uppnå bra resultat. Vi har därför valt att skifta fokus i vår egna forskning för att 

undersöka hur anställda, specifikt pedagoger och sjuksköterskor inom Karlstads kommun mottar 

kommunens arbete med employer branding. Detta kommer göras med hjälp av tidigare nämnda 

teorier om identitet och identitetsskapande i relation till organisationens arbete med employer 

branding, vidare kommer anställdas identifikation med arbetsgivaren studeras. Vi hoppas också 

kunna belysa om employer branding och varumärkesambassadörsskap faktiskt påverkar den 

anställdes privatliv och personliga identitet och i så fall till vilken grad den anställde påverkas.  
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3. Metod  
I kapitlet nedan presenteras den valda metoden. Metoden har förankrats i de frågeställningar som 

forskningen vi bedrivit syftar till att besvara. Vi har här diskuterat urval, population, 

tillvägagångssätt och analysstrategi. Följande kapitel vidrör också relevant metodkritik samt 

diskuterar studiens validitet, reliabilitet och slutligen vilka forskningsetiska ställningstaganden som 

gjorts.  

 

3.1 Forskningsansats  
Arbetet har baserats på en abduktiv forskningsansats där befintliga teorier och tidigare forskning 

inom området har blandats med observationer och en öppen syn på hur verkligheten kan se ut. 

Peirce (1990) beskrev denna typ av ansats som en teoribildning som innebär att man förklarar 

sammanhang med hjälp av redan befintliga begrepp och hypoteser som under 

forskningsprocessen kan revideras och formas på nytt. Han menar att man får gissa sig fram och 

se om det kan finnas en koppling mellan vissa fenomen för att sedan undersöka saken närmare. 

Den abduktiva ansatsen kan anses vara en första insikt, den slår till som en impuls och må vara 

felaktig men är trots allt vår första premiss. Under processens gång är det dock nödvändigt att ha 

en öppen syn för vad denna första premiss kan komma att formas till (Peirce, 1990).  

 

3.2 Metodval 
Metoden som har valts är samtalsintervju. Syftet med arbetet var att ta reda på hur människor 

ställde sig till den aktuella organisationens arbete med employer branding och till vilken grad de 

upplevde att det påverkade dem. Det undersöktes även om de kände att de är ett ansikte utåt för 

organisationen eller den egna yrkeskåren. Genom intervjustudie kan man ta reda på deskriptiva 

aspekter av en företeelse. Man kan också ta reda på information som i annat fall är svåråtkomlig 

(Helland, 2004). Metoden passar också för att kartlägga processer och sociala relationer. Med 

tanke på problemområdet som vi syftade till att undersöka blev intervjustudie en lämplig metod. 

Anledningen till att samtalsintervju valdes som metod var för att kunna ta reda på hur anställda 

hos Karlstads kommun egentligen kände för sin arbetsgivares arbete med employer branding och 

om de upplevde att den aktuella yrkesrollen medförde krav både jobbmässigt men framförallt 

privat. Det ämnet kunde upplevas som känsligt och möjligtvis inget de anställda i vanliga fall hade 

valt att diskutera. Just detta faktum innebär också att det ställdes vissa krav på oss som utförde 
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intervjun. Bland annat kring etiska spörsmål och hur informationen som utvanns kom att 

processas, förvaras och hanteras (Helland, 2004). Vi kommer beskriva detta hanterades senare i 

arbetet under rubriken etiska spörsmål.  

 

Det finns olika slags intervjuer och den specifika metoden som vi valde att tillämpa är 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Helland (2004) kännetecknas den av att de som intervjuar på 

förhand har definierat de olika teman som finns. Innan intervjuprocessen påbörjas ska även en 

intervjuguide ha utarbetats. Denna sorts metod ger de som intervjuar stor flexibilitet eftersom det 

blir möjligt att ställa följdfrågor (Helland, 2004). Med hjälp av denna metod minimeras även 

risken för att intervjupersonerna ska styra studieobjektet i en specifik riktning, samtalet blir mer 

öppet och genuint. Metoden hjälper också till för att undvika låsning hos intervjuare om fallet 

skulle vara så att intervjupersonen inte öppnar upp sig och bidrar med utförliga svar. I detta fall 

blir det lättare att snabbt styra om frågan. Frågorna och operationaliseringen som använts för 

detta arbete finns som en bilaga till uppsatsen (Bilaga 2).  

 

3.3 Metodkritik 
Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram kritiken som presenterats gentemot kvalitativ 

forskningsintervju som metod. De talar om att resultatet från en intervjustudie inte är 

generaliserbart på samma sätt som resultatet från en kvantitativ studie är. Eftersom att vår studie 

är en fallstudie var inte heller syftet att ta fram ett generaliserbart resultat. Något som däremot var 

viktigt var att nå empirisk mättnad. Resultatet kan ses som en fingervisning till hur människor 

uppfattar saker och ting. Samtidigt ger resultaten djup inblick i enskilda individers tankar och 

idéer kring företeelserna som undersökningen syftar till att belysa, något som inte går att nå med 

hjälp av en kvantitativ studie. Vidare talar Kvale och Brinkmann (2009) också om hur ett av 

grundkriterierna för att en intervju ska bli så bra som möjligt är att intervjuperson och intervjuare 

möts och samtalar öga mot öga. I och med detta möte skapar också parterna en uppfattning om 

varandra. Ett personligt förhållande mellan parterna finns och detta skulle i sin tur kunna leda till 

vissa svårigheter i att få en fullständigt objektiv intervju eftersom att subjektivitet hela tiden 

riskerar att äga rum inom konversationen. Denna risk kan också bli mer påtaglig i en 

semistrukturerad intervju än i en strukturerad intervju eftersom att en semistrukturerad variant till 

viss del baseras på det naturliga samtal som uppstår mellan de två parterna vid intervjutillfället 

medan en strukturerad intervju endast utgår från fasta samtalsämnen. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att det är det naturliga samtalet som lockar fram den viktigaste datan. Det är genom 
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detta samtal människor vågar öppna upp sig och prata om saker som de egentligen tycker är 

jobbiga eller känsliga, hade man därför undvikit subjektivitet genom strukturerade intervjuer finns 

risk att värdefull information hade utelämnats. Slutligen påpekar Kvale och Brinkmann (2009) att 

intervjuer ibland kan bestå av ledande frågor. Dessa ledande frågor kan i sin tur påverka resultatet 

i en eller annan riktning.  

 

3.4 Urval och population  

Gällande urval och population fanns vissa aspekter att ta hänsyn till. Praktiska men även 

tidsmässiga. Vi har valt att avgränsa urvalet till sjuksköterskor och pedagoger som jobbar för 

Karlstads kommun. Det fanns inget på förhand bestämt antal intervjupersoner utan meningen 

var att intervjua så många personer som behövdes tills det att en mättnad kunde ses. Vid 

kvalitativa studier är det viktigt att ha just mättnad i åtanke då man kan anse sig vara färdig med 

intervjuer när resultaten börjar likna varandra (Kvale & Brinkmann, 2009). Det ska till slut inte 

framträda några nya aspekter eller påståenden. Vid samtalsintervju är målet att få så olikartade 

åsikter och tankar som möjligt, därför finns ingen anledning till att fortsätta intervjua om 

resultaten börjar likna varandra mer och mer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En mättnad uppnåddes vid åtta informationsrika intervjuer. För att uppnå en balans mellan yrken 

intervjuades fyra sjuksköterskor och fyra pedagoger. Ett kriterium som fanns inför intervjuerna 

var att intervjupersonerna skulle ha jobbat för Karlstads kommun i minst fem år. Anledningen till 

det var för att säkerställa att de kände sig bekväma i sin yrkesroll och hunnit bilda en uppfattning 

om organisationen, vad den står för och dessutom förse oss med relevanta svar. Varför 

sjuksköterskorna och pedagogerna valdes som intervjupersoner var på grund av att båda 

yrkesgrupperna jobbar ute på fältet snarare än administrativt eller innehar en maktposition. Vi 

trodde oss kunna få mer genuina svar från dessa yrkesgrupper eftersom de inte är delaktiga i 

arbetet med employer branding. Detta på grund av att de endast är målgruppen för kommunens 

arbete med employer branding. Dessutom innebär båda arbetena daglig kontakt med människor. 

Slutligen ansåg vi att dessa yrkesgrupper passade bra in för att likställas med de kulturella 

mellanhänder Bourdieu (1984) talar om. Teorin om de kulturella mellanhänderna är aktuell idag 

men begreppet har vuxit till att omfatta fler yrkesgrupper än de inom den kulturella sfären. 

Maguire (2018) talar exempelvis om lärare och personliga tränare som yrkesgrupper som kräver 

en viss personlighet för att passa för yrket. Vår ursprungliga tanke med studien var att ta reda på 

huruvida Karlstads kommuns anställda upplever att arbetsgivarens jobb med employer bramding 

påverkar dem eller inte. Vi ville därför intervjua en yrkesgrupp som enligt vårt teoretiska ramverk 
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bör påverkas starkt av sitt yrkesliv. Härav kom sig valet lärare, i tillägg till detta ville vi som 

tidigare nämnt intervjua en annan yrkesgrupp som jobbar omhändertagande, som träffar 

människor och som jobbar ute på fältet. Här passade sjuksköterskor bra. Premisserna för just 

dessa arbeten inom Karlstads kommun som organisation är liknande. De arbetar som stöd och 

hjälp för människor och träffar mycket folk i sin yrkesvardag. Vi har eftersträvat maximal 

variation bland respondenterna för att höja studiens validitet. Variationen visas genom att vi valt 

en blandning av kvinnliga och manliga respondenter med ett brett åldersspektrum. 

respondenterna är mellan 31 och 63 år gamla. Värt att nämna är också att båda yrkena är 

kvinnodominerade (SCB, 2016) vilket gjorde att det inte var rimligt att intervjua hälften kvinnor 

och hälften män utan en man från respektive yrke ansågs vara en variation som efterliknar 

variationen inom yrkesgrupperna. Utöver detta genomfördes även en expertintervju med en högt 

uppsatt kommunikatör inom kommunen. Valet av att intervjua en kommunikatör kom sig av att 

vi innan de riktiga samtalsintervjuerna påbörjades ville se till att även få ett perspektiv på 

problemområdet från kommunens håll. Därefter kunde vi använda denna intervju som en sorts 

utgångspunkt för vad kommunen förväntar sig.  

 

Nummer Fingerat namn Ålder Kön Yrke År inom Karlstads kommun 
IP1 Inger 63 Kvinna Pedagog 25 
IP2 Lotta 62 Kvinna Sjuksköterska 14 
IP3 Gustav 42 Man Sjuksköterska 5 
IP4 Herman 40 Man Pedagog 16 
IP5 Mona 59 Kvinna Sjuksköterska 6 
IP6 Sofie 49 Kvinna Pedagog 18 
IP7 Ronja 31 Kvinna Pedagog 8 
IP8 Malin 31 Kvinna Sjuksköterska 11 
IP9 Gunnel 60 Kvinna Kommunikatör 

i ledningsgrupp 
12-13 

 

3.5 Tillvägagångssätt  
3.5.1 Insamling av data  

Innan intervjuerna ägde rum förbereddes sekretessavtal till varje intervjuperson samt en kopia till 

oss som genomförde intervjuerna. Detta för att garantera intervjupersonerna konfidentialitet och 

professionell hantering av intervjumaterialet. Förutom sekretessavtalet såg vi till att även muntligt 

informera intervjupersonerna om att datan som samlades in betraktades som konfidentiell och att 

deras namn skulle fingeras i arbetet. De blev även informerade om syftet till intervjun och rätten 

att dra sig ut om de så skulle vilja. Vid början av varje intervju tillfrågades intervjupersonen om 
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dennes samtycke till att spela in materialet och använda det i uppsatsens syfte. All data har spelats 

in på båda forskares mobiltelefoner, detta för att se till att viktig information inte försvinner på 

grund av tekniska fel. Anledningen till att intervjuerna spelades in digitalt var för att se till att vi 

fått med alla väsentliga detaljer som sagts samt möjligheten att gå tillbaka till intervjuerna och 

göra nytolkningar av materialet om det skulle behövas. Dessutom bidrog den digitala 

inspelningen till större fokus på själva intervjun och intervjupersonen. Istället för att anteckna för 

hand är det även lättare att studera miljön och observera kroppsspråket.  

 

3.5.2 Bearbetning av data  

Det insamlade materialet transkriberades i princip så som det spelades in, dock utelämnades för 

uppsatsen irrelevanta detaljer såsom långa pauser eller andra störningsmoment. Anledningen till 

det var att kunna lägga ett större fokus på datan som faktiskt har en relevans för analysen. 

Materialet transkriberades direkt efter varje intervju. Efter intervjuerna skedde även en kort 

diskussion mellan oss för att sammanfatta materialet som vi har fått fram. Enligt Helland (2004) 

kan det vara väsentligt att analysera datan under tiden den samlas in och även direkt efter att den 

samlats in. Efter detta skrevs intervjuerna ut för att få en bättre överblick över datainsamlingen. 

Helland (2004) menar att det finns flera olika analysstrategier för att få fram resultat ur kvalitativa 

intervjuer. Det är viktigt att förstå svårigheten i att sortera relevant data från icke relevant. 

Helland (2004) påpekar att vad som är relevant ligger också i forskarens egen tolkning av 

frågeställningen. Vidare menar han att det finns ett antal huvudkriterier som gäller för att få en 

rättvis analys av kvalitativa data. Det handlar om att förankra datan som samlats in i redan 

befintlig forskning och teori. För just denna undersökning kommer detta göras genom att koppla 

den insamlade datan till det teoretiska ramverk som presenterats. Alla intervjufrågor bottnar i vårt 

teoretiska ramverk samt de frågeställningar som presenteras i kapitel ett. Frågorna har även blivit 

operationaliserade för att se till att intervjupersonerna får en god förståelse för vad som 

efterfrågas. Helland (2004) beskriver ett problem som lätt kan uppstå för forskaren, nämligen en 

situation där denne behöver avgöra vilken typ av uttalanden som är relevanta för studien. Han 

anser att forskaren gör bäst i att välja uttalanden baserat på vad studien är avsedd att handla om. 

Detta stärker validiteten. För vår del innebar detta att vi strävade efter att ha en tydlig bild av vad 

studien syftade till att ta reda på under hela analysen. Vi fokuserade på de uttalanden och 

samtalsteman som kunde besvara våra frågeställningar.  
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3.6 Validitet och reliabilitet  
 

Helland (2004) förklarar att även om begreppen validitet och reliabilitet ofta inte är tillämpbara i 

kvalitativ statistisk mening, kan de dock vara väsentliga gällande data och databehandling. Genom 

att spela in intervjun i mobiltelefonen istället för att enbart använda oss av anteckningar kan 

enligt Helland (2004) den metodologiska reliabiliteten förstärkas. Dock är det viktigt att ha några 

punkter i åtanke vid bedömning av validitet och reliabilitet när det gäller kvalitativa intervjuer. 

Svarar intervjupersonen så som hen skulle ha svarat även om intervjun inte hade spelats in? Kan 

hens svar ha förändrats på grund av att de spelades in? Är det något annat som kan påverka vilka 

svar vi får av intervjupersonen? Detta är något som kan bidra till en sämre validitet och reliabilitet 

samt det faktum att man har med en riktig person att göra med och därmed kan svaren även 

påverkas av situationen och livsformen den specifika dagen.  

Validitet avser att mäta relevansen i intervjusammanhanget. Med detta menas att de frågor som 

ställs ska vara relevanta till intervjuns ämnesområde och besvara de huvudsakliga frågorna och 

syftet med studien. Alltså blir frågan om metoden undersöker vad den påstår ska undersökas 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke har varje intervjufråga anpassats till de teman 

som genomsyrar hela studien. Varje intervjufråga avser att besvara de huvudfrågorna som studien 

ska ge svar på i slutändan. Ytterligare åtgärder som tagits för att stärka validiteten i studien är att 

maximal variation eftersträvats bland intervjupersonerna.  

 

Reliabilitet mäter forskningsresultatens tillförlighet. En tillförlitlig studie ska kunna upprepas vid 

andra tidpunkter av andra forskare och samma resultat ska kunna nås (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det som försvårar reliabiliteten vid en kvalitativ intervjustudie är det faktum att studiens 

resultat förlitar sig på att intervjupersonerna ger samma svar oavsett när de intervjuas eller vem 

som intervjuar dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Inga generaliseringsanspråk kan göras i denna 

studie då det handlar om en fallstudie där empirisk mättnad har uppnåtts.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska forskare tänka igenom hur intervjun ska analyseras redan 

innan den har genomförts då den analysmetod man bestämmer sig för ska sedan styra 

sammanställningen av intervjuguiden. Analysen kan även vara inbyggd i själva intervjustudien. 

Detta gör att den slutliga analysen blir mer lätthanterlig och vilar på en säkrare grund (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Med detta menas att i den perfekta världen är intervjun analyserad när man 

tackar för intervjupersonens tid och engagemang. Detta är något som vi anser att vi har gjort. 
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Efter varje intervju har diskussion framförts och anteckningar skrivits ned för att försäkra att 

väsentlig information inte glöms bort.  

 

3.7 Forskningsetiska överväganden  
Det fanns ett antal etiska aspekter som behövdes tas hänsyn till vid denna studie. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) kan det uppstå ett antal etiska problem vid intervjuforskning. Detta 

eftersom att en intervju kan handla om en människas personliga erfarenheter, tankar och åsikter 

som sedan ska presenteras på den “offentliga arenan” (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi som 

intervjuare bar därför ett ansvar när det gäller den etiska aspekten. Vid förberedelse av intervjuns 

upplägg var det därför lämpligt att utforma ett etiskt protokoll som besvarar potentiella frågor 

som berör området. Det etiska protokollet hjälpte oss att kunna vara uppmärksamma och kritiska 

gällande de potentiellt känsliga frågorna som kunde dyka upp (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Författarna informerar om fyra tumregler som man bör ta hänsyn till när en 

intervjuundersökning ska genomföras. Dessa är: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll.  

 

Med informerat samtycke menas att de som intervjuar informerar respondenterna om det 

allmänna syftet med undersökningen och vilka fördelar och risker som kan finnas om de väljer att 

delta i projektet. Det innebär även att de deltar frivilligt och har rätten att dra sig ur när som helst, 

alltså även efter att intervjun har genomförts (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta är något som 

har utförts i början på varje intervju.  

 

Konfidentialitet innebär att privat information som identifierar vem intervjupersonen är inte 

kommer att avslöjas (Kvale och Brinkmann, 2009). Särskilt detta område berör den etiska 

aspekten nära inpå då alla intervjupersoner har rätt till ett privatliv. För att försäkra 

intervjupersonerna om att informationen som utvanns ur konversationerna samt deras 

personuppgifter kom att behandlas konfidentiellt utformades ett konfidentialitetsavtal där båda 

parterna har fått skriva på och behålla en kopia.  

 

Personerna som genomför intervjun måste bedöma vilka konsekvenser intervjun kan medföra för 

respondenterna. Skadan som kan ske vid intervjun ska vara så liten som möjligt (Kvale och 

Brinkmann, 2009). “Summan av potentiella fördelar för en deltagare och vikten av den kunskap 
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som vinns ska uppväga risken att deltagaren lider skada och alltså rättfärdiga ett beslut att 

genomföra studien” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.89).  

 

Sist men inte minst ska det tas hänsyn till forskarens roll i detta. Det är väsentligt att vi är 

medvetna om det moraliska ansvaret vi bär på. Under intervjun bör en forskare ha en kännedom 

gällande eventuella värdefrågor och etiska riktlinjer (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Vi forskare anser att vi har följt alla dessa punkter noggrant och tagit hänsyn till alla etiska 

aspekter som finns.  

 

3.8 Expertintervju 
Innan de riktiga intervjuerna utfördes genomfördes en expertintervju. Personen som blev 

intervjuad är en högt uppsatt kommunikatör på Karlstads kommun och därför hade en väsentlig 

koppling till den genomförda studien. Varför denna person passade utmärkt som en första 

intervjuperson är för att hon är anställd hos kommunen och tack vare jobbet som kommunikatör 

är hon även delaktig i utbildningen och utvecklingen av varumärkesambassadörer på kommunen. 

Hon är alltså en del i skapandet av Karlstads kommuns arbete med employer branding.  Vi kunde 

förvänta oss utförliga svar om hur Karlstads kommun jobbar för att skapa 

varumärkesambassadörer och gör sig själva till en attraktiv arbetsplats till framtida arbetssökande.  

 

Resultatet av studien var väntat. En kommunikatör inom en organisation som denna är 

förmodligen medveten om att hon till stor grad är en representant för kommunen och talar 

därför gott om Karlstads kommun och själva varumärket. De viktigaste insikterna som resultaten 

av intervjun ledde till var därför att kommunikatörens erfarenheter och upplevelser är 

betydelsefulla men förutsägbara. Hon sitter högt upp i hierarkin inom organisationen och svaren 

var tydligt vinklade till kommunens fördel. Ett kritiskt förhållningssätt antogs vid tolkningen av 

hennes svar med tanke på det faktum att hon själv nämnde i intervjun: “ och bara det gör att i 

mitt arbete som kommunikatör är det ingen slump att jag har jobbat jättemycket med studenter. 

Det är ingen slump att vi sitter här eller att vi försöker göra Karlstad till en bättre studentstad. 

Oavsett vad det är så är det viktigt för vår vision.“ Detta tolkade vi som att hon var väl medveten 

vad hennes syfte med intervjun var, nämligen att marknadsföra Karlstads kommun.  
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Efter expertintervjun gjordes en del ändringar i intervjuguiden. Framför allt togs vissa frågor bort 

för att lämna plats till andra frågor. Frågorna som togs bort bidrog till en ensidig intervju och la 

vikt vid Karlstads kommuns varumärke snarare än hur den intervjuade känner kring det faktum 

att den är ett ansikte utåt för organisationen. Det vi tog med oss ifrån utfallet av expertintervjun 

är kommunens perspektiv på hur de arbetar med employer branding.  
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4. Resultat och analys 
Nedan kommer resultatet av arbetet presenteras. Detta kommer göras i relation till det teoretiska 

ramverk arbetet grundar sig i och lägger grunden för att kunna besvara arbetets frågeställningar i 

kommande diskussions och slutsatskapitel.  

 

• Hur tillgodogör sig Karlstad kommuns anställda kommunens employer branding?  

• Upplever anställda inom Karlstads kommun att arbetsgivarens employer branding påverkar 

deras arbets- och privatliv? 

• Identifierar sig anställda inom Karlstads kommun sig främst med kommunen eller den 

egna yrkeskåren? 

Vid dataanalysen uppdagades tre områden nämligen kommunen i fokus, identitet samt vem styr 

värderingarna? Resultatet presenteras utifrån dessa områden. 

 

4.1 Kommunen i fokus  
Det första området som kommer behandlas är området som fokuserar på kommunen. Här 

analyseras varför de anställda valt att söka sig till kommunen, vad som fått dem att stanna och 

vilken typ av sammanhållning som finns inom organisationen.  

 

4.1.1 Bekvämlighet 

Som nämnts i kapitel 1.3 lägger Karlstads kommun mycket fokus på att jobba med sina anställda 

och implementera deras värderingar i personalens vardagliga arbete. Ellemers et al (2003) fann 

det aktuellt att undersöka vad det är som får människor att söka sig till en organisation och vad 

som får människor att stanna. Backhaus och Tikoo (2004) anser det grundläggande inom employer 

branding att människor dras till organisationer som de identifierar sig med. Respondenternas svar 

tyder på att anledningen till att de sökt sig till kommunen som organisation berodde på praktiska 

skäl snarare än identifikation med kommunen: 

 

Men sen så vart jag ju kvar på sjukhuset där, på mava, medicinsk akutvårdsavdelning. Så.. jag 

trivdes bra där och var där i 9 år och.. sen så var det ju andra orsaker till att jag valde Karlstads 

kommun det var för att jag gick isär.. med mitt ex och så var det ju två barn och sådär. Och så 

fick man komma hit och så var det bättre tider, alltså arbetstider och bättre lön. 

– Gustav (Sjuksköterska, 42) 
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Jag visste att jag ville jobba med nått inom fritid, och sen så men just lärare när jag blev 

det då finns det inte så mycket privata aktörer, just på den tiden fanns det inte det. Så då 

fanns det inte så mycket annat än kommunen att välja på 

– Herman (Pedagog, 40) 

 

Det som lockade var ju arbetstiderna och lönen, jag fick erbjudande att jobba som 

undersköterska på 59an [...] det var sämre lön och treskift varannan helg och det var jag 

inte intresserad av med två små barn. Och samtidigt som min sambo jobbade treskift så 

det går ju inte. Jag sökte mig till kommunen på grund av det. Och så är det ju friare här 

också.  

– Malin (Sjuksköterska, 31) 

 

Det fanns ju inte så många enskilda skolor då heller att söka till. Det var ju liksom 

kommunen som var den största arbetsgivaren. 

– Sofie (Pedagog, 49) 

 

Eeh, nej det var nog mer utav personliga skäl. Jag ville tillbaka… Det är långt att åka.. Jag 

pendlade till Karlskoga och det är långt att pendla. Det tar tid.  

– Mona (Sjuksköterska, 59) 

 

Ovan syns ett tydligt mönster gällande just bekvämlighet. Valet att arbeta för kommunen kom av 

anledningen att det inte fanns något bättre alternativ. Således går det att konstatera att 

respondenternas val att söka sig till kommunen möjligtvis inte är av de skäl som kommunen 

själva skulle önska. Vidare kan det tolkas som att kommunikationen Karlstads kommun sänder ut 

kanske inte uppnår de resultaten som den är avsedd att uppnå. Bang (1999) pratar om employer 

branding som ett sätt för organisationen att skapa en egen identitet genom värderingar, 

verklighetsuppfattning, normer och attityder. Karlstads kommun jobbar med employer branding och 

kommunicerar detta på ett sätt som syftar till att den befintliga personalen ska identifiera sig med 

kommunen och dess värderingar. På så vis ska man kunna attrahera ny personal.  Det 

respondenterna vittnar om är att i själva verket är det brist på andra arbetsgivare samt 

bekvämlighetsaspekter såsom lön, arbetstider, friare arbete och kortare pendlingsavstånd 

fördelarna med jobbet som var attraktivt med Karlstads kommun, snarare än den goda bilden de 

fått av kommunens identitet.  
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4.1.2 Utveckling 

Wikström och Martin (2012) pratar om konsten att locka rätt typ av anställda och att sedan lyckas 

få dem att vilja vara kvar inom organisationen. Med Tikoo och Backhaus (2004) i grunden går det 

att konstatera att det handlar om en upplevd samhörighet inom organisationen i kombination 

med grundläggande krav såsom lön och semester samt särskiljande drag såsom 

utvecklingsmöjligheter och personalförmåner. Karlstads kommun har en tydlig bild av vad de 

anser får människor att stanna hos dem, nämligen trivsel, gemenskap och sammanhållning 

(Karlstads kommun, 2018). Vid samtalsämnet vad som är speciellt för kommunen och vad som 

får människor att stanna svarade respondenterna följande:  

 

Jag känner ju att jag har utvecklats väldigt mycket, jag har fått lite nya uppdrag, men det är 

också för att jag har själv bett om det. Jag vill utvecklas och jag vill liksom, jag vill inte 

vara kvar på samma ställe i evighet. Jag har haft ganska bra löneökning vilket har bidragit, 

och att jag trivs helt enkelt. Än så länge. Så det är det som har gjort att jag har stannat.  

– Malin (Sjuksköterska, 31)  

 

[...]det blev fler och fler aktörer men jag kände att det var liksom inget för mig. Men 

arbetskamrater och det är ju såna delar i det också. [...] Jag har fått vara med i 

utvecklingsprocesser och jag tycker det är trevligt liksom. [...] Kommunen är en trygg 

arbetsplats. 

– Sofie (Pedagog, 49)  

 

Jag har hand om ett servicehus på 45 patienter [..] nu har vi ju övriga kollegor har väl 25-

30 patienter. Så det är i stort sett bara jag som har så många i hela kommunen. Så är det. 

Nej men vi trivs jättebra. Faktiskt. Och sen har jag ju supervisor rollen över vårat 

datasystem.  

– Lotta (Sjuksköterska, 62) 

 

De aspekter som lyfts fram syftar främst till utvecklingsmöjligheterna och möjligheten till att få 

extra ansvar och därmed känna sig sedd och bekräftad av organisationen. Alla dessa delar är 

enligt Backhaus och Tikoo (2004) centrala i att människor ska trivas på arbetsplatsen och få dem 

att bli en del av organisationskulturen vilket krävs för att en arbetsgivare ska lyckas med employer 
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branding. Här lyfts också kollegor och den gemensamma trivseln fram. Dock inte inom 

kommunen i sig utan på själva arbetsplatsen. Det var dock bara en viss del av respondenterna 

som angav utveckling som skäl för att stanna. Många av respondenterna återkom till det faktum 

att Karlstads kommun är en bekväm och en trygg arbetsgivare: 

 

Det är ju arbetstiderna framförallt. Dagtid och så är det ju helger var åttonde vecka. Så är 

det ju lönen framförallt också. Det påverkar ju. Jag jämför ju med sjukhuset och där är 

det ju sämre lön och där får man jobba kväll och natt. 

– Gustav (Sjuksköterska, 42) 

 

[...] Jag har ju varit både statlig och privat [...] men det som känns tryggt i kommunen är 

att man har en fast anställning och har man jobbat länge så är man in-LASad och ah men 

det är tryggt att jobba i kommunen. 

– Herman (Pedagog, 40) 

 

Ja, inte är det lönen i alla fall haha.. För den var tydligen sämst i hela Sverige. [...] jag trivs 

på min arbetsplats och det är ju kollegornas och barnens förtjänst egentligen så det är väl 

därför.  

– Ronja (Pedagog, 31) 

 

Vi har bra arbetstider. 

– Mona (Sjuksköterska, 59) 

 

Dessa respondenter nämner inte att de fått någon speciell möjlighet till att utvecklas vidare. 

Däremot återkommer de anledningar som fick dem att söka sig till kommunen som arbetsgivare i 

första hand. Det går att tänka sig att det hade för kommunens del fördelaktigt om de nämnt den 

värdegrund kommunen står för, vikten av deras arbete för Karlstadsborna eller hur de identifierar 

sig med sin arbetsgivare och känner stolthet över kommunen. Istället handlar de positiva 

aspekterna snarare om kollegor, arbetstider och lön i relation till andra arbetsgivare.  
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4.1.3 Vi och dem  

Bourdieu (1984) resonerar kring människors behov av att dela in sig i grupper. Ett grundläggande 

mänskligt behov där preferenserna för vilka grupper den enskilde individen dras till avgörs 

baserat på dennes uppväxt, omgivning och samhällsklass. Varför detta är relevant är på grund av 

att trots att respondenterna anses av sin arbetsgivare tillhöra samma grupp, det vill säga 

kommunanställda, vittnar de själva om en tydlig “vi och dem” syn inom kommunen. Kommunen 

och deras arbete med employer branding vill få människor från alla olika samhällsklasser att dela 

samma värderingar, det vill säga Karlstads kommuns egna. Sett till Bourdieu (1984) kan detta bli 

en utmaning eftersom dessa olika individer dras till andra individer som delar de tidigare nämnda 

preferenserna.  

 

Det är väldigt stor skillnad här mot andra skolor som kommunen har, när man kom hit 

till den här skolan så tyckte jag att amen då kom folk fram och hälsade och tog i hand och 

hälsade en välkommen och berättade saker och på andra ställen så fick man jobba lite mer 

ensamt att det kanske inte var någon som såg en på hela dagen.  

– Ronja (Pedagog, 31) 

 

Nej, vi har ju samarbeten med öst och väst om man säger så och alla väst hinner man ju 

inte träffa om man säger så, vi är ju så stor, jag tror vi är hundra eller nästan tvåhundra 

sköterskor så man hinner ju inte träffa alla. Men vi på östsidan försöker ju hålla kontakt 

och träffas även privat och så 

– Lotta (Sjuksköterska, 62) 

 

Jag har inte så mycket vi-känsla med nån kommunalare tänkte jag säga. Kökspersonal, 

sophämtare eller så. Tycker det är bra som det är. Finns ingen riktig mening med att ha en 

gemenskap 

– Inger (Pedagog, 63) 

 

Ellemers et al (2003) pratar om hur viktig den sociala identiteten är och hur känsla av gemenskap 

får oss att bli lojala mot den grupp vi tillhör. Här visas en tydlig känsla av samhörighet med den 

egna arbetsplatsen men inte med kommunen i sig. Respondenten Inger använder ordet 

kommunalare som om det vore en helt annan arbetsgrupp vilken hon själv är distanserad från. 

Vidare tycker hon att det är bra som det är, att gemenskapen på den egna arbetsplatsen duger. 

Lotta umgås och håller kontakten med de i sitt eget område: öst. Ronja upplever en stor skillnad i 
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gemenskap på olika skolor i Karlstads kommuns regi, trots att attityden på samtliga skolor torde 

vara liknande om Karlstads kommun implementerat sin organisationskultur på det sätt de 

framhåller det som. Något som däremot är värt att notera utifrån citaten ovan är den starka 

sammanhållningen som finns på respektive arbetsplats.  

 

4.1.4 En utbytbar arbetsgivare   

Det ligger i organisationens intresse att de anställda är lojala mot denne som arbetsgivare. Enligt 

Martin och Wikström (2012) är ett sätt att säkerställa lojaliteten god employer branding. Lojalitet 

visas genom hur mycket de anställda ställer upp för företaget, hur engagerade de är rörande 

frågor om företaget och hur pass starkt de identifierar sig med organisationen. Xiong et al (2013) 

beskriver anställdas identifikation med organisationen och dess varumärke som väsentlig för att 

kunna spela rollen som varumärkesambassadörer.  

De ska helst även dela organisationens mål och värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004). Den 

optimala utgångspunkten är att en anställd känner sig fäst vid organisationen och därför inte 

skulle byta arbetsgivare trots att en sådan möjlighet dök upp. De anställda kan även vara lojala 

men kanske utav enligt kommunen mindre önskvärda anledningar.  

 

Ja, jag har jobbat för kommunen i 14 år. Och nu flyttar jag inte längre på mig för nu har 

jag bara tre år kvar innan jag går i pension.  

– Mona (Sjuksköterska, 59)  

 

Jag är inte fast vid kommunen, så jag kan tänka mig annat. Just nu passar detta bra men 

man får väl se vad andra arbetsgivare har att erbjuda haha. 

– Herman (Pedagog, 40) 

 

Om jag inte får fortsätta utvecklas och göra karriär då kommer jag ju söka mig vidare och 

det är inget jag reflekterar över [...] jag tänker vad erbjuder de mig, vad erbjuder 

landstinget mot kommunen. Skulle jag få ett måndag till fredag jobb i landstinget och 

bättre lön, det skulle inte vara ett hinder för mig att gå dit om inte Karlstad kommun kan 

erbjuda mig något liknande.  

– Malin (Sjuksköterska, 31) 

 



35  

Det beror liksom på vilka möjligheter som finns inom kommunen för jag är ju inte helt 

främmande för att lämna heller. 

– Sofie (Pedagog, 49) 

 

Det första citatet beskriver möjligtvis en lojal anställd men utav den anledningen att hon är enbart 

några år ifrån pension och utav bekvämlighet vill helst inte byta arbetsgivare. Citaten som följer 

efter det tyder på anställda som känner att så länge kommunen erbjuder bäst förmåner kommer 

de att vara lojala men de kan definitivt tänka sig att byta jobb om ett bättre erbjudande skulle 

dyka upp. Eftersom en kvalitativ metod inte är avsedd för att generalisera, kommer detta inte att 

göras, det är möjligt att kommunen når ut med sin employer branding men utifrån majoriteten av 

respondenternas svar verkar det inte vara det som får dem att stanna kvar. De anställda 

identifierar sig inte med kommunen på den nivån som gör att de känner en så pass stor 

hängivenhet att de skulle stanna kvar hos arbetsgivaren trots andra bättre arbetserbjudanden. De 

söker det bästa för dem själva och sätter inte organisationen i första hand. Enligt Backhaus och 

Tikoo (2004) är en illojal anställd en anställd som inte lägger några värderingar i företagets 

framgång och skulle utan problem byta jobb.  

 

Om denna skola kanske skulle bli en friskola, då hade jag nog sökt mig till en annan 

kommunal skola. 

–Ronja (Pedagog, 31) 

 

Citatet ovan visar på att trots att majoriteten anställda inom kommunen som intervjuades hellre 

prioriterade yrkesrollen framför arbetsgivaren finns även undantag. Denne anställde jobbar på 

kommunen för att hon trivs och byter hellre arbetsplats än arbetsgivaren. Här har alltså 

kommunens employer branding nått ut på rätt sätt.  

 

4.1.5 Loggans betydelse  

I tidigare kapitel av analysen redogörs vad som får människor att söka sig till kommunen, vad 

som får dem att stanna samt huruvida kommunens anställda kan ses som lojala till sin 

arbetsgivare eller inte. Här kommer fokuset ligga på profilkläder och vilken betydelse detta har 

för kommunen och för deras anställda. Expertintervjun med kommunikatören gav oss viktig 

information om vad Karlstads kommun anser profilkläderna symboliserar. Kläder och loggor 

skulle vara till för att bryta barriären och för att kommunen ska kännas som en stor gemenskap. 
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Frågan är dock om de respondenterna uppfattar detta lika starkt och symboliskt eller om det 

finns helt andra tankar kring detta.  

 

Om man är ute med barnen då vill man visa att man är från den här skolan, men vi har 

fått med kommunens logga. Det hade varit mycket bättre med vår skolas logga. Men vi 

får nöja oss med solen.  

– Inger (Pedagog, 63)  

 

När man tar av sig kläderna då slutar man jobbet [...] Alltså det yrket där jag jobbar så får 

jag ju lov att säga att det är väldigt skönt att inte ha privata kläder på mig när man går 

hem till patienter och lägger om sår eller håller på med byter kateter [...] Jag bär inte med 

mig min skit hemifrån till patienterna [...] Det känns renare.  

– Mona (Sjuksköterska, 59)  

 

För min del känns det bättre att jag kan ta på mig arbetskläder eftersom att då är jag ju 

Malin – sköterskan. Jag är inte privatperson. Sen är det ju gött ur aspekten med basala 

hygienrutiner och sådär. Så att jag skulle nog inte vilja vara utan om jag jobbade med det 

här. 

– Malin (Sjuksköterska, 31)  

 

Nej men vi har ju kommunens kläder som man kan tillgå, jag vet att fritidspedagoger har 

ju fått. Dem har jackor och så. En del idrottslärare har fått. Jag har inte ansökt om att få 

eller så [...] jag skulle väl nog kunna ha, men det har inte kommit sig.  

– Herman (Pedagog, 40) 

 

Vi har en liten bricka. Men nej inga profilkläder, inte här uppe. Inte på kontoret. [...] Jag 

glömmer bort att sätta på den ibland [...] oftast så ligger den kvar här på jobbet. Jag 

brukar försöka att komma ihåg att ta den och lägga på skrivbordet när jag åker men ingen 

jätteladdning i det.  

– Sofie (Pedagog, 49) 

 

Forskning beskriver profilkläder som ett sätt att skilja på gränsen mellan jobb och fritid. Det ska 

enligt Nixon och Crewe (2004) även hjälpa företaget höja anställdas lojalitet gentemot 

arbetsgivaren. Intervjumaterialet visar dock på att de anställda som deltog i intervjuerna inte 
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lägger någon större värdering i profilkläderna. För sjuksköterskor handlar det om hygien först 

och främst. De vill inte behöva använda sina vardagskläder och därför sätter de gärna på sig 

profilkläderna när arbetsdagen börjar. Det handlar alltså mer om viljan att kunna skilja på jobb 

och privatliv. Bland pedagoger fanns olika synpunkter på profilkläderna. Skolan är det som ska 

skyltas och inte kommunen, man vill alltså associeras med arbetsplatsen och inte arbetsgivaren i 

detta fall. Det finns tillgång till profilkläder men det är inget som är nödvändigt. Detta kan tydas 

som att kommunen lägger ett mycket större värde i profilkläder än de anställda. Denna “vi” 

känsla och gemenskap som kommunikatören på Karlstads kommun pratar om och tror att de 

skapar med hjälp av profilkläderna verkar inte stämma överens med vad de anställda tycker och 

känner. De intervjupersoner som har profilkläder verkar gärna vilja ta av sig dessa när 

arbetsdagen väl nått sitt slut för att kunna kliva ur den rollen de spelar under jobbdagen.  

 

4.2 Identitet 
Människan är mångfacetterad och innehar ofta ett antal identiteter beroende på vilken social 

kontext hen befinner sig i (Goffman, 1956). Den egna identiteten kan ses som “backstage-

personlighet” och är den identitet som den enskilde individen känner sig mest bekväm i. Det är 

också den identitet människan då och då behöver befinna sig i för att orka med det sociala 

skådespel som vardagen innebär, backstage-personligheten är ofta kopplad till backstage-

områden. Områden som kan ses som fristäder från de sociala skådespelen. (Goffman, 1956). 

 

4.2.1 Det sociala skådespelet  

Att ha ett arbete innebär att befinna sig i ett kontinuerligt socialt skådespel, en person som är på 

jobbet går aldrig backstage. Goffman (1956) talar om förväntningarna varje människa tror att 

omvärlden har på dennes beteende och hur människor tror att dessa förväntningar förändras 

beroende på situation. Alltså innebär detta att varje person anpassar sitt beteende på arbetsplatsen 

utefter hur man tror att människor i anslutning till denna vill att man ska bete sig. Att möta en 

människa som är relaterad till arbetsplatsen i ett backstageområde kan ha påverkan i hur en 

människa uppfattar sin egna identitet, vad den får göra och vad den inte får göra.  
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Nej, men man går väl liksom bara förbi. Är jag på jobbet så är jag på jobbet och då kan 

jag prata med dig men privat så är det privat så att eh nej [...] Det är klart kommer det en 

patient som bor i hyreshus eller om dom bor i samma trappuppgång så tar någon annan 

sjuksköterska den patienten. Det gör vi.  

– Lotta (Sjuksköterska, 62)  

 

Citatet ovan visar tydligt på ett strategiskt beteende för att slippa gå in i arbetsidentiteten under 

sin fritid. Att bo i samma hyreshus som en patient innebär en överhängande risk att träffa på 

denne och därmed ett möte med ”publiken” när den anställde är “backstage”. Därför hjälps de åt 

inom teamet så att ingen ska behöva bo i samma trapphus som sina patienter. Samma typ av 

tankegång återfinns hos flera av intervjupersonerna, det är många som medvetet bosatt sig långt 

från jobbet för att undvika konfrontationer med front-stage karaktärer: 

 

Ja men jag tänker på när jag jobbade i Skattkärr, så bodde jag i Skattkärr också, fem 

minuter från skolan och fem minuter från Konsum. Då var jag fritidspedagog hela tiden. 

Jag visste allt om alla om familjeförhållanden och så. Då var det bättre att flytta hit för att 

få avstånd. Man vill inte bo för nära eleverna. Man vill va privatperson också, man vill gå 

till Konsum utan att träffa för många elever. [...] jag tror inte det är bra att jobba för nära, 

man blir av med sin privata person. Då skulle jag va fröken konstant. 

– Inger (Pedagog, 63) 

 

Ja, jag har ju själv valt att inte arbeta där jag bor. Utav den anledningen [..]Säg att du bor i 

området som du arbetar i, då har du ju med dig din profession och din yrkesroll även när.. 

För där kan du ju möta både patienter och anhöriga. Jag gör ju inte det, men bodde jag 

där patienterna bodde så skulle jag ju kunna göra det. Då skulle det vara svårare att vara 

privat. Tror jag.  

– Mona (Sjuksköterska, 59) 

 

Människors förväntningar kopplade till dessa personers yrkesroll får dem att agera och tänka på 

ett visst sätt även utanför jobbet. Det finns en rädsla för att visa upp en roll som inte går ihop 

med den de förväntas vara på jobbet. Det visas också tydligt att intervjupersonerna har en 

konstant medvetenhet kring sitt beteende och vill att det ska stämma överens med deras 

yrkesroll. 
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Eh man träffar ju väldigt mycket människor som vet vem man är och som känner till en. 

Så man försöker ju liksom att tänka på att inte hamna i dåliga situationer och göra dumma 

saker för det reflekterar ju tillbaks på ens arbete, så visst det påverkar nog lite, så men inte 

jättemycket men det är klart man tänker på det.  

–Malin (Sjuksköterska, 31) 

 

Nej men ibland så leker man med tanken att man sitter, har vänner hemma, grillfest, tar 

sig ett glas vin, alltså ja.. Då är jag en privatperson liksom men ändå… Eh aah, ibland så 

kan man ju tänka vad tänker folk utanför? Som går förbi på gatan eller så. Men, det är lite 

den tanken som finns där i bakhuvudet att man ska visa upp ett gott… 

– Sofie (Pedagog, 49) 

 

I enlighet med Goffmans (1956) teori antas en front-stageroll så fort människor från front-

stagelivet uppenbarar sig, detta trots att intervjupersonen i fråga befinner sig i backstage.  

 

4.2.2 Identitetssammansmältning 

Vilka är egentligen omgivningen? Vilka är det som har förväntningar på dessa personer att de ska 

bete sig på ett visst sätt? Goffman (1956) nämner hur vi anpassar vårt beteende efter hur vi tror 

att andra människor förväntar sig att vi ska bete oss. Många av de vi intervjuat tror att det är 

människor som vet vilka de är och vad de jobbar med som dömer och har förväntningar. Då 

handlar det oftast inte om att de jobbar för Karlstads kommun i sig utan den yrkesroll de har. 

 

Det finns också undantag, Herman tror inte att föräldrar har förväntningar på pedagoger under 

deras fritid, han förklarar: “Nej det tror jag inte.. dom är ju människor dom också och har barn så 

det har vi med..haha en del, och lever livet så nej det tror jag inte..nej. 

Trots detta förklarar han att han anser sig ha mer ansvar över att hålla en städad yta än andra har: 

 

[...] Just när man jobbar med barn och ungdomar så tycker jag väl ändå att man har lite 

mer ansvar att hålla en.. känns det. [...] man stöter ju på föräldrar i alla evenemang och 

former när man är ute och så och då får man försöka hålla sig till den professionaliteten 

även, annars blir det ju inte riktigt en hållbarhet, sen får man ju se skillnad på att man är 

privat och anställd ändå då 

–Herman (Pedagog, 40) 
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Svårigheten i att koppla bort sin arbetsidentitet kan ligga i fler anledningar än allmänhetens krav. 

Bourdieu (1984) talar om kulturella mellanhänder och hur vissa yrkesroller kräver att man ska ha 

en viss personlighet för att platsa inom yrket. Det sker en sammansmältning mellan den egna 

individen och personens arbetsidentitet. Han kopplar detta främst till kulturmänniskor såsom 

journalister, nyhetsankare och PR-folk. Det är viktigt att förstå att detta inte är ett resultat av 

arbetsgivaren och dess förväntningar. Det är snarare ett resultat av att journalister, nyhetsankare 

och PR-folk har en viss typ av personlighet som krävs för de yrken de sysslar med. 

Personligheten kommer i sin tur från den uppväxt de haft, vilka influenser de haft och vilken 

samhällsklass de tillhör. Senare forskning har dock påvisat att det inte bara är arbeten inom 

kultursektorn som påverkas av denna typ av sammansmältning. Yrken som pedagog och 

personlig tränare ligger också inom sfären för arbeten som kräver ett dygnet runt engagemang 

(Maguire, 2008).  

 

Den här typen av sammansmältning skulle kunna vara en förklaring till varför så många upplever 

svårighet i att lämna sin arbetsidentitet. En intervjuperson förklarade följande: 

 

Jag känner ju liksom att jag alltid är sköterska oavsett vart jag är [...] Den delen av mig 

som är privat är ju näst intill samma som jag är på jobbet, men samtidigt så går jag ju in i 

en roll, jag kan ju inte bli känslig här på jobbet, jag kan inte gråta om någon är döende 

som jag hade gjort i min privata roll om nån hade gått bort för jag är ju här för 

patienterna och deras anhöriga. Men det är ju den enda skillnaden att man stålsätter sig 

lite på jobbet för dom tuffa situationerna för man är ju ett stöd 

– Malin (Sjuksköterska, 31) 

 

Här påvisas sammansmältningen för den egna identiteten och arbetsidentiteten. Återigen är inte 

arbetsidentiteten något som arbetsgivaren byggt upp utan snarare ett resultat av att Malins 

personlighet passar för yrket som sjuksköterska. Dygnet runt engagemanget Maguire (2008) 

talade om är också påtagligt eftersom att hon nämner att hon alltid är sjuksköterska. Denna typ 

av sammansmältning återfinns bland flera intervjupersoner, när vi diskuterade ämnet att skilja 

mellan yrkesroll och privatroll fick vi följande svar: 
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Ja det är jättesvårt, många andra yrken har ju arbetstelefoner och det skulle ju göra det 

lättare att skilja på privatliv och för att ibland så kanske att jag har ringt på kvällen för att 

jag har ju förtroendetid men det betyder kanske inte alltid att det passar att föräldrar kan 

ringa på kvällen  

– Ronja (Pedagog, 31) 

 

Ja men man är väl mer vaksam.. till exempel om någon skulle bli dålig eller så så går man 

ju fram och frågar hur det går. Man blir mer omhändertagande kanske på något sätt skulle 

jag tro eftersom det är min roll. Då kan det spegla över skulle jag tro. 

– Gustav (Sjuksköterska, 42) 

 

Jag är alltid glad när jag ser elever och föräldrar. Sen behöver jag inte va fröken så men jag 

har ju ett förväntat beteende [..] jag har så himla bra jobb och jag får så mycket 

uppskattning från barn, föräldrar, kollegor och liksom yrkesfolk runt om. 

– Inger (Pedagog, 63)  

 

Employer branding handlar om att skapa en gemensam identitetet hos de anställda inom 

organisationen för att de ska kunna representera organisationen på ett så bra sätt som möjligt 

(Wikström & Martin, 2012). Shepherd och Williams (2018) pratar om risken i att den egna 

identiteten tynar bort vid för stark koppling till sitt arbete och sin arbetsgivare. Att den identitet 

man har på arbetet ofta ses som så positiv och omtyckt att den blir svår att släppa. Flera av 

respondenterna kopplar sin egen identitet till sin arbetsidentitet.  

 

4.2.3 Att leva sitt yrke  

Trots två olika yrkesgrupper och väldigt olika personligheter fann vi ett tydligt mönster i alla 

intervjupersoners svar. Den första och inledande frågan besvarades nämligen på samma sätt 

oavsett vem som tillfrågades. “Berätta lite om dig själv” är en fråga eller en uppmaning som är 

helt öppen för tolkning och kunde generera många olika svar. Först och främst syftade denna 

fråga till att få intervjupersonerna att känna sig bekväma men det fanns även en tydlig baktanke. 

Skulle dessa intervjupersoner svara genom att berätta om vilka intressen de har och vilka de är 

som personer eller skulle de börja med att introducera sina yrken?  
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Vem jag är? Ja du, jag har varit sjuksköterska i 45 år snart. 

– Lotta (Sjuksköterska, 62) 

 

Ja jag jobbar som distriktssköterska i Karlstad kommun sedan drygt 6 år tillbaka. 

– Mona (Sjuksköterska, 59) 

 

Ja, ehm jag jobbar som idrottslärare här, ehm. Har gjort det i 5 år. 

– Herman (Pedagog, 40) 

 

Ja, jag är drygt 60 år, har jobbat 25 år som fritidspedagog.  

– Inger (Pedagog, 62) 

 

Dessa svar tyder vi som att arbetsidentiteten är den identiteten de refererar till när en okänd 

person ber dem att berätta mer om sig själva. Yrkesrollen är det som för dessa personer hamnar i 

rampljuset trots att frågan är väldigt öppen för tolkning. Detta är något som även Ibarra & 

Barbulescu (2010) stärker genom att beskriva hur arbetsgivaren och den anställde tillsammans 

bygger upp något som den anställde sedan implementerar i sig själv. Arbetsidentitet är ofta en 

identitet en anställd kan känna väldigt starkt för, och i just detta fall kan vi se att de ser arbetet 

som en stor del av sig själva eftersom de väljer att berätta var de jobbar och hur länge de har 

jobbat med istället för att berätta om sig själva. Detta kan även betyda att dessa människor har 

svårt för att skilja på vad som är deras egna identitet och vad som är deras arbetsidentitet. I 

kapitel två beskrevs Bourdieus (1984) teori om kulturella representanter och trots att han 

applicerade detta begrepp på som tidigare nämnt andra yrkesgrupper väljer vi att applicera detta 

på de två yrkesgrupperna vi har undersökt närmare. Det som Bourdieu (1984) menade var att 

människor kan få svårt att skilja på yrkesliv och privatliv. Anledningen till detta är för att det lätt 

kan ske en sammansmältning av den egna identiteten och den identiteten man har på arbetet. 

Något som är vanligt är att den egna identiteten stämmer väl överens med den identiteten som 

arbetsgivaren efterfrågar. Därför är risken stor att denna sammansmältning sker. Följden av detta 

blir att dessa personer hela tiden lever sina yrken (Bourdieu, 1984). Detta fenomen är något som 

vi tydligt har kunnat urskilja bland intervjupersonerna. Det är dock viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till det faktum att respondenterna hänvisade till sitt yrke när de ombads berätta 

om sig själva. Respondenterna befann sig inte i en neutral miljö utan på sin arbetsplats, något 

som mycket väl kan ha påverkat deras svar. Konstaterandet att vi sett en sammansmältning 

mellan intervjupersonernas yrkesliv och privatliv baseras främst på respondenternas svar kring 
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svårigheterna att koppla bort arbetet och deras känsla av att hela tiden behöva representera sitt 

yrke. Det faktum att de presenterade sig med hjälp av sitt yrke vid frågan om vilka de är som 

personer kan endast ses som en mindre stöttepelare till vårt konstaterande.  

4.3 Vem styr värderingarna?   
Intervjumaterialet har genererat mycket och väsentlig information kring frågeställningarna som 

presenterades i uppsatsens början. En fråga som däremot har uppstått under analyseringen av 

intervjumaterialet är vem dessa människor är ett ansikte utåt för egentligen?  

När vi har diskuterat ämnen som rör värderingar och identitet med intervjupersonerna har vi 

märkt en tendens till att det handlar mycket om deras egna samt yrkeskårens värderingar, snarare 

än de som kommunen har. Det har också framkommit att många anser att de värderingar som 

kommunen utgett sig för att skapa är egentligen sunt förnuft och sådant de har haft med sig 

sedan tidigare. Många upplever inte att kommunen påverkat deras värderingar varken positivt 

eller negativt, en intervjuperson beskrev det som att kommunen har satt ord på grundvärderingar 

han haft sedan tidigare: 

 

Jag tror värderingarna kommer från både kommunen och skolan, alltså alla som är 

anställda på en skola har ju förhoppningsvis drivet att ha ett tryggt klimat som skapar 

arbetsro [...] Kommunens riktlinjer finns ju med på varje samtal [...] om man tittar på alla 

medarbetarsamtal så står det ju verkligen att “kommunens, kommunens, kommunens” 

[...] det försöker ju verkligen tryckas ned [...] sen så är det klart att skolorna och alla 

enheter har egen drivkraft [...] Kommunen har nog bara satt ord på det liksom, i deras 

policy. 

– Herman (Pedagog, 40) 

 

Citatet ovan exemplifierar också kommunens medvetenhet kring vikten av att konstant jobba 

med employer branding, detta kan också kopplas till Dyhre och Parments (2013) teorier kring 

fenomenet. Författarna beskriver vikten av en kontinuerlig och strukturerad dialog mot anställda 

vilket Karlstad kommun ständigt jobbar mot. Ser vi till slutkonstaterandet av citatet ovan är det 

ändå skolan och den egna drivkraften som väger tyngst. Att det är arbetsplatsen och inte 

kommunen som påverkar vilka värderingar man har i vardagen tycker även denna intervjuperson:  
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Alltså kommunen har värdegrund och vi arbetar med värdegrunden ett antal gånger. Den 

ska ju genomsyra hela verksamheten [...] egentligen så påverkar inte kommunen 

värdegrunden... Eller vård och omsorgs värdegrund är det som påverkar våran 

arbetsplats. Den SKA påverka våran arbetsplats.  

– Mona (Sjuksköterska, 59)  

 

Det som denna intervjuperson påpekar är alltså att kommunen har en värdegrund som ska 

genomsyra verksamheten men i själva verket är det arbetsplatsen i sig och därmed även 

yrkeskårens värdegrund som styr de grundliga värderingarna som de anställda ska ha i sitt 

arbetsliv. Här finns återigen några exempel på anställda som känner att värdegrunden de har inte 

kommer från kommunen: 

 

Trygghet är ju viktigast, att alla ska känna sig trygga och komma hit. Man ska inte ha ont i 

magen över att komma till skolan. Det tycker jag är viktigt, och att man får lära sig hur 

man beter sig mot andra [...] Det står ju i vår läroplan att det är viktigt med ett tryggt 

klassrumsklimat och sen så kommer det ju från mig själv också.  

– Ronja (Pedagog, 31) 

 

Kontakten utåt är viktig och så är det ju ganska mycket lyhördhet [...]Rätt så mycket av 

dessa värderingar ligger i mig och mina erfarenheter som jag kan plocka med mig för det 

känner jag ju att jag har ju liksom stöd i nu i den situationen jag jobbar med nu. 

– Sofie (Pedagog, 49)  

 

Det är ju att man är medmänsklig och ah, omvårdnads.. roligt att jobba med människor. 

Man ska känna att man gör någon nytta. [...] Från första början är det väl föräldrarna som 

har påverkat och och sen är det väl landstinget när jag jobbade där. Det har påverkat mig 

till viss del. [...] Jag tror inte Karlstads kommun har påverkat mig speciellt mycket. Det 

ligger ju hos mig sedan tidigare.  

– Gustav (Sjuksköterska, 42) 

 

Alltså vi har ju det hära värdegrundspappret som man utgår ifrån när man jobbar inom 

Karlstads kommun, att vi är till för karlstadsborna, men det är nog mina egna värderingar 

som sätter liksom ribban. Hur jag själv vill bli behandlad av andra folk. 

– Malin (Sjuksköterska, 31) 



45  

 

Det som dessa respondenter verkar ha gemensamt även med de resterande intervjupersonerna är 

att värderingarna kommer i grund och botten från dem själva. Det finns en viss självklarhet kring 

vilka värderingar man ska ha och hur man ska bete sig när man söker sig till den typen av yrken 

som går ut på att hjälpa och ta hand om andra människor. Det styrker även dessa 

intervjupersoner:  

 

Ja, jag tar nog det för givet, just i skolan. Att man har rätt värderingar.  

– Inger (Pedagog, 62)  

Ja men förebild tycker jag att man ska vara. [...] det hör till yrket. [...] När man blir lärare 

så har man valt det. Man får bete sig skötsamt. [...] Jag tycker nog att det är en 

självklarhet, särskilt när det är med barn.  

– Ronja (Pedagog, 31)  

 

[...] det är liksom allmän vett [...] jag har nog samma värderingar i mitt vanliga liv 

som i min yrkesroll, och då blir det ju lätt att det flyter ihop liksom. [...] alltså jag upplever 

ju mig själv som en bra förebild med tanke på mina grundvärderingar. 

– Malin (Sjuksköterska, 31) 

 

Tikoo och Backhaus (2004) talar om gemenskap och identifiering med andra människor som 

drivkraft för att söka sig till en organisation. Med tanke på de exemplifierade citaten ovan kan vi 

dock konstatera att det inte är organisationen som dessa människor sökt sig till utan själva 

yrkeskåren och dess grundvärderingar. De dras till yrket och dess värderingar först och främst 

och just på grund av detta kan de även identifiera sig med redan befintliga anställda som i sin tur 

skapar en sammanhållning av människor och enligt Tikoo & Backahus (2004) även starka band i 

och utanför organisationen. Citatet nedan styrker detta:  

 

Vi pratar mycket med varandra och hjälps åt [...] man samarbetar så gott det går. [...] Har 

jag en lugn dag, det kan ju vara så trots att man har många patienter så man hjälper ju till 

om någon annan har mycket så det är ju ganska högt i tak. [...] Vi umgås ganska mycket 

privat också.  

– Lotta (Sjuksköterska, 62) 
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Tidigare i detta kapitel har det påvisats hur respondenterna identifierar sig med yrkeskåren 

snarare än Karlstads kommun. Därför kan det ses som naturligt att de agerar enligt yrkeskårens 

riktlinjer när de ställs inför olika situationer. Whetten (2006) talar om CED som en del av employer 

branding. CEC är förkortning för central, enduring, distinctive som är attribut som de anställda har 

och fungerar som vägvisare när de ska agera i organisationens namn. Exempelvis när de befinner 

sig i en situation där de inte är säkra på hur de ska bete sig ska CED fungera som ett hjälpmedel 

för att kunna agera på rätt sätt för organisationens bästa.  

 

[...]om jag är på stan så försöker jag ju att skärpa mig där också. Jag cyklar med reflexväst och 

cykelhjälm eftersom man ska vara en förebild för barnen och dom kan ju se mig var som helst i 

stan.  

– Ronja (Pedagog, 31)  

 

[...] jag är ett ansikte utåt. Jag kan inte bete mig hur som helst. Det känner jag av, man är fröken 

på något sätt.  

– Inger (Pedagog, 63) 

 

Det är klart att även om jag jobbar inom kommun och landsting måste man ju få ha kul och roa 

sig med olika saker men just när man jobbar med barn och ungdomar så tycker jag ändå att man 

har kanske mer ansvar [...] man stöter ju på föräldrar och i alla evenemang och former som är ute 

och så, och då får man försöka hålla sig till professionaliteten.  

– Herman (Pedagog, 40)  

 

Alla respondenter hänvisar till yrkeskårens värderingar på ett eller annat sätt när de pratar om hur 

man beter sig utanför sitt jobb. Respondenten Herman talar specifikt om att jobbar man inom 

kommunen ska man kunna bete sig som man vill, men jobbar man däremot med barn och 

ungdomar inom kommunen kan man inte förvänta sig att kunna bete sig hur som helst. Detta 

visar tydligt på den makt yrkeskåren har över sina anställda och hur kommunen sätts i andra 

hand. Kommunens anställda verkar snarare agera utifrån yrkeskårens CED än arbetsgivarens. 

Detta eftersom de identifierar sig mer med yrket i sig än arbetsgivaren.  
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5. Diskussion och slutsatser 
Det föregående kapitlet presenterade resultaten blandat med en genomgående analys av 

intervjumaterialet. Detta kopplades även till tidigare forskning och det teoretiska ramverk som 

presenterades i kapitel 2. I följande kapitel kommer vi att föra en diskussion kring uppsatsens 

övergripande syfte och besvara frågeställningarna.  

 

5.1 Hur tillgodogör sig Karlstad kommuns anställda kommunens 
employer branding?  
I kapitlet “Kommunen i fokus” framhålls vad som fick respondenterna att välja att jobba för 

kommunen. Där presenteras även vad som fick dem att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

Framförallt lade vi märke till att anledningarna till lojaliteten inte handlade om kommunen i sig 

utan snarare kommunen i förhållande till andra arbetsgivare. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är 

det lyckad employer branding som ska få människor att dras till organisationer och de ska även 

känna att de kan identifiera sig med organisationen och människorna som arbetar där. Det 

resultatet visar är dock att intervjupersonerna sökte sig till kommunen på grund av kommunen 

erbjöd mer bekvämlighet och trygghet samt bättre arbetsvillkor än vad andra arbetsgivare gjorde. 

Frågan är om dessa anledningar till att söka sig till kommunen är något som organisationen själva 

skulle nöja sig med eller om de skulle anse att det finns brister i deras employer branding och att 

förbättring behövs.  

 

Enligt Martin och Wikström (2012) ligger det i organisationens intresse att de anställda är lojala. 

Employer branding är till för att säkerställa detta. Lojaliteten ska sträcka sig så pass långt att de 

anställda väljer att stanna hos den nuvarande arbetsgivaren trots ett bättre erbjudande finns hos 

annan arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Eftersom att de intervjuade intygade att de sökte 

sig till kommunen på grund av att organisationen erbjöd bättre arbetsvillkor än andra arbetsgivare 

tyder vi detta som att det brister i lojaliteten. Employer branding handlar kort sagt om att vara en 

mer attraktiv arbetsplats än konkurrenterna men det ska inte utesluta att de anställda ska vara 

lojala mot arbetsgivaren. Enligt de teorier vi har utgått ifrån som behandlar employer branding 

verkar Karlstads kommun sköta konceptet enligt konstens alla regler, ändå är det som att de inte 

når fram på rätt sätt. Här uppstår frågan om det kanske är själva konceptet employer branding som 

inte håller. Kommunen jobbar mycket med att implementera värdegrunden i anställdas arbete, de 

har medarbetarundersökningar årsvis för att försäkra sig om att de anställda är nöjda med 

organisationen. Det framkommer att de anställda är väl medvetna om hur pass mycket jobb 
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kommunen lägger på employer branding, kommunen väger till och med in värdegrunden som bas 

för lönesättning. Trots allt arbete med employer branding visas knappt någon effekt.  Kan det vara 

så att employer branding av någon anledning helt enkelt inte passar kommunen som organisation? 

Är employer branding verkligen ett framgångsrecept som passar alla typer av organisationer eller 

behöver konceptet anpassas beroende på vart det ska utföras?  

 

Dagens employer branding innebär att alla medarbetare rättar sig efter en och samma mall och 

värdegrund vilken utformas av organisationen. Detta kan tänkas fungera bra i en organisation 

med stor andel likasinnade människor eftersom att alla då har liknande förutsättningar för att 

anpassa sig efter värdegrunden. Karlstads kommun är en stor organisation där människor med 

olika bakgrund från olika samhällsklasser arbetar. Organisationen består därför till största 

sannolikhet av oliksinnade människor. Här återkommer frågan om det är rätt sorts employer 

branding som framförs genom att försöka anpassa samtliga anställda till en och samma mall. Det 

kan också tänkas att Karlstads kommun inte är ensamma om att implementera denna typ av 

standardiserad employer branding på sina anställda, det finns sannolikt fler kommuner och 

organisationer med oliksinnade anställda som använder samma modell. Det som går att utläsa 

utifrån resultatet i nuläget är att kommunens arbete med detta kan nästan uppfattas som 

överflödigt med tanke på att det inte når ut så som det borde. Därför kan det vara viktigt att 

studera andra kommuner för att undersöka om detta är ett problem där också. Finns det 

möjligtvis ett mönster som kan utläsas om man undersöker fler organisationer inom offentlig 

sektor? 

 

5.2 Upplever anställda inom Karlstads kommun att arbetsgivarens 
employer branding påverkar deras arbets- och privatliv? 
I identitetskapitlet läggs fokus på vem respondenterna identifierar sig med, vilka värderingar de 

har, vart dessa värderingar kommer från och huruvida de känner att deras yrkesroll påverkar. Ett 

mönster som snabbt framkom var intervjupersonernas behov av att arbeta en bit ifrån sin 

arbetsplats. Majoriteten av respondenterna hade medvetet bosatt sig en bit från arbetet för att 

slippa vara i sin yrkesroll konstant. Här påvisas ett föreställt krav av att gå in i yrkesrollen så fort 

respondenten möter någon som är kopplad till deras yrke. Likt Goffmans (1956) teori om att 

människor agerar utifrån hur vi tror att vi förväntas agera agerar också respondenterna. Många 

känner ett krav på att de ska representera sitt yrke konstant och att det är svårt att skilja på yrke 

och privatliv. 
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I enlighet med Bourdieus (1984) teori om kulturella mellanhänder är det möjligt att dessa 

människor upplever en sammansmältning mellan deras privata identitet och deras arbetsidentitet. 

Det kan till och med vara så att dessa två identiteter aldrig varit separerade utan att det helt enkelt 

krävs en viss personlighet för att passa som pedagog eller sjuksköterska. Det vi har 

uppmärksammat gällande detta är att kommunen tar en anmärkningsvärt liten plats i de anställdas 

berättelser om hur de känner ett krav på att bete sig rätt. Ingen av respondenterna pratar om hur 

de sökt sig till kommunen som ett resultat av de goda värderingar Karlstads kommun har, eller 

hur de känner att de representerar kommunen i och utanför arbetstid. Trots den målmedvetna 

employer branding kommunen sysslar med är det den egna yrkeskårens värderingar som väger 

tyngst. Detta blir motsägelsefullt gentemot kommunens påståenden om att alla anställda är 

ansikten utåt för kommunen och att kommunen består av 7000 stolta samhällsbyggare. Om 

kommunen nått ut med sin employer branding på det sätt de önskar hade personalen uppgivit att de 

känner krav på att representera kommunen snarare än yrkeskåren. Anledningarna till att det ser ut 

på det här viset kan vara flera. En trolig anledning som vi funnit när vi satt resultatet i kontext till 

vår teori är människors behov av att identifiera sig med andra. Karlstads kommun består av en 

rad olika yrkeskårer, och människor söker sig inte till kommunen just för att de vill jobba inom 

kommunen. De söker sig dit för att deras yrkeskår finns representerad bland de anställningar 

kommunen erbjuder.  

 

Baserat på Maguires (2018) text där Bourdieus (1984) teori om de kulturella mellanhänderna sätts 

i en modern kontext går det att konstatera att det finns flera yrken utanför den kulturella sektorn 

där de anställda fråntas sin egen personlighet och tvingas leva sitt yrke konstant. Yrkena pedagog 

och sjuksköterska passar in inom dessa premisser. Vi kan tänka oss att dessa jobb attraherar 

människor med en viss typ av personlighet. Att människor inom yrkeskårerna hos Karlstads 

kommun identifierar sig med varandra mer än med kommunen är därför ingen slump. De har 

sökt sig till yrkeskåren för att deras egen identitet matchar eller till och med smälter ihop med den 

identitet yrkeskåren uppvisar, kommunen råkar bara vara den som betalar ut lönen. Något som 

talar för detta ytterligare är de grundvärderingar respondenterna ansåg sig ha. Värderingar som 

kom från dem själva. De respondenter som arbetar som pedagoger talade ofta om ärlighet, 

rättvishet och vikten av ett ständigt gott uppförande, medan de respondenter som arbetar som 

sjuksköterskor framhåller respekt, omtanke och lyhördhet. Ingen av dessa stämmer specifikt 

överens med kommunens värdegrund utan verkar snarare vara kopplad till lärarkårens respektive 
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sjuksköterskekårens förväntade beteenden. Här påvisas att kommunens employer branding inte 

påverkar respondenterna nämnvärt varken i deras yrkesliv eller i deras privatliv.  

 

Något som däremot påverkar dem är yrkeskårens egna värderingar. Viktigt att nämna är också att 

respondenterna själva ansåg inte att dessa värderingar gjort intåg i deras liv sedan de började 

arbeta med sitt yrke, utan det var värderingarna som fick dem att söka sig till yrket. Vid den här 

typen av läsning är det svårt att låta bli att ställa sig frågan vad är det egentligen som får 

kommunen att anse att de lyckats så väl med sin employer branding? Svaret ligger troligen i 

enkelheten i värdegrunden samt en viss hemmablindhet. Kommunen presenterar en enkel och 

lättförstådd värdegrund som kan appliceras på de många människorna, anledningen till detta är 

troligtvis den breda variation av människor som jobbar inom kommunen. Bourdieu (1984) talar 

om hur samhällsklass spelar in i valet av yrke eftersom att det påverkar vilka värderingar och 

preferenser vi har. Våra värderingar och preferenser får oss sedan att söka oss till de yrken vi 

tycker passar dessa, det gör i sin tur att många yrken är dominerade av en typ av samhällsklass 

eftersom att människor inom samma samhällsklass ofta har liknande värderingar och smak. Givet 

det tidigare påståendet kring att människor söker sig till kommunen med grund i sitt yrke snarare 

än vilja att ha kommunen som arbetsgivare går det att se att kommunen inte har en homogen 

grupp anställda, däremot kan vi förvänta oss en homogenitet inom de enskilda yrkeskårerna hos 

kommunen eftersom de anställda sökt sig dit som ett resultat av identifiering. Detta innebär 

också att yrkeskårerna inom Karlstads kommun består av homogena grupper människor av olika 

samhällsklass med tydligt olika smak och preferenser. Kommunens ledning har i sin tur försökt 

pressa samman dessa yrkeskårer bestående av vitt skilda samhällsklasser till en organisation med 

en identitet. Häri kommer behovet av att skapa en värdegrund som passar de många 

människorna. En sådan typ av värdegrund kan lätt ge intrycket av att den efterföljs och 

eftersträvas vid första anblick, men eftersom Karlstads kommun som grupp inte är homogen 

finns det ingen egentlig grupp att applicera den på.  
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5.3 Identifierar sig anställda inom Karlstads kommun sig främst med 
kommunen eller den egna yrkeskåren? 
Vi ställer oss inte helt främmande till det faktum att personalen inom Karlstads kommun skulle 

kunna ha sökt sig dit som ett resultat av deras gemensamma värderingar. Dock pratar många av 

intervjupersonerna om deras specifika yrkeskårs värderingar och att det är de värderingarna som 

tilltalar dem snarare än kommunens. Kommunens värderingar är enligt dem endast sunt förnuft. 

Detta för oss tillbaka till frågan om employer branding. Är det egentligen kommunen som sysslar 

med detta eller är det snarare yrkeskårerna i sig som har sån stark gemenskap och värderingar att 

de lockar anställda och att kommunen råkar bara vara aktören som sköter verksamheten?  

 

Respondenterna berättade även om att det fanns en viss självklarhet kring vilka värderingarna de 

förväntades ha beroende på yrket de jobbade inom. Alltså är det inte så konstigt att viss typ av 

person dras till ett visst yrke beroende på vilka värderingar en själv har och yrket står för. Detta är 

något som även Backhaus och Tikoo (2004) stödjer när de beskriver gemenskap och identifiering 

med andra människor som anledning till att man söker sig till en organisation. I detta fall är det 

dock en yrkeskår framför en organisation.  

 

Ett annat perspektiv på detta skulle kunna vara att graden av identifikationen med kommunen 

beror även på var inom kommunen man är placerad. I expertintervjun med kommunikatören 

framgick det att hon kände en stark identifikation med kommunen. Hon är placerad i 

kommunhuset, det vill säga i kärnan och är en konstant representant för organisationen både 

internt och externt och blir dagligen påmind om deras värdegrund. Hennes arbetsuppgifter går ut 

på att kommunicera ut dessa budskap. Hon är dessutom omgiven av många olika yrkesroller och 

därför kan det vara mer naturligt att identifiera sig med kommunen snarare än med en viss 

specifik yrkeskår. Kommunikatörer som arbetar för Karlstads kommun är utspridda vilken också 

kan vara en bidragande faktor till att de kanske inte skulle känna samma sorts gemenskap och 

identifikation som pedagoger som jobbar på samma skola eller sjuksköterskor som jobbar på 

samma enhet.  

 

Som nämnt tidigare kan kommunens arbete med employer branding ses som att det utförs enligt 

konstens alla regler men fungerar ändå inte som det borde. Detta har lett till att vi kan se ett 

samband mellan anställdas starka identifikation med yrkeskåren och det faktum att employer 

branding inte mottas på så sätt som det önskas av kommunen. Yrkeskåren väger tyngre än 

kommunen för dessa två yrken. Därför är det möjligt att kommunen behöver anpassa employer 
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branding till varje yrkeskår och få dessa att känna att de är i behov av varandra och hör ihop. Med 

tanke på antalet olika yrkeskår som jobbar inom kommunen är anpassning A och O i detta fall. 

 

 

6. Framtida forskning 

Denna studie har främst behandlat området employer branding, hur de anställda inom Karlstads 

kommun mottar detta och om det är arbetsgivaren eller yrkeskåren som intervjupersonerna 

identifierar sig med. Vi har valt att enbart undersöka två yrkesroller inom den offentliga sektorn i 

en mellanstor kommun. Denna specifika studie är en fallstudie där Karlstad kommun är vårt case. 

Den har dock potential till att utökas och utföras inom andra kommunen för att sedan 

exempelvis jämföra Karlstads kommuns employer branding med andra kommuner. Dessutom skulle 

flera olika yrken inom kommunen kunna studeras för att undersöka om identifikationen med 

yrkeskåren ser någorlunda lika ut även inom andra yrkesroller, detta skulle kunna ge en tydligare 

bild av om employer branding verkligen passar alla typer av organisationer. 

 

Ett annat förslag är att jämföra den offentliga och den privata sektorn. Kommunen är inte en 

vinstdrivande organisation och därför kan det vara intressant att göra en jämförande studie där 

man undersöker och jämför organisationen med den privata sektorn för att se om employer 

branding har annat utfall i privat sektor. Ändras förutsättningarna när det handlar om att gå med 

vinst? Ett annat exempel på hur denna studie skulle kunna utökas är att jämföra flera olika 

kommuners arbete med employer branding och hur väl det når ut till deras anställda. 

Det som resultaten av denna studie visade är att inom en så pass stor organisation som Karlstads 

kommun blir det besvärligt att tillämpa en och samma employer branding över antalet olika 

yrkeskårer. Därför kan det vara väsentligt att i framtiden undersöka om hur employer branding 

skulle kunna appliceras på de anställda som har en väldigt stark koppling och identifikation till 

respektive yrkeskår. Alltså är den kritiska frågan vad är det som egentligen krävs av en 

arbetsgivare för att employer branding ska nå ut till en organisation av denna storlek och mångfald.. 

Är employer branding rätt svar överhuvudtaget eller är den här modellen inte överhuvudtaget 

relevant för denna typ av organisationer?  
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv  
Employer branding har en stor betydelse hos många arbetsgivare nuförtiden. Detta på grund av att 

det kan gynna både de anställda och arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004). Detta kan dock 

även skapa besvär. Anställda kan känna en press på sig att ta employer branding till en högre nivå i 

form av en extraroll som varumärkesambassadörer (Xiong et al, 2013). Behöver de vara 

representanter för organisationen dygnet runt? När tar arbetsdagen slut egentligen? Denna 

fallstudie har gett oss en djupare förståelse över hur Karlstads kommuns employer branding mottas 

av två utav deras yrkesgrupper inom organisationen. Med 7000 anställda är det svårt att få alla att 

leva varumärket och anta kommunens värderingar. Det är en stor mängd anställda och som 

nämnts tidigare kommer alla dessa människor från olika samhällsklasser. Genom att djupgående 

undersöka åtta anställdas mottagning av employer branding kan det konstateras att de känner en 

starkare identifikation till respektive yrkeskår snarare än kommunen. Därmed uppstod frågan 

kring betydelsen av kommunens arbete med employer branding. Är signifikansen så pass stor som 

kommunen anser den vara? Denna fallstudie behandlar Karlstads kommun specifikt och deras 

arbete med employer branding men detta är något som kan tänkas appliceras även på andra 

offentliga sektorer. Alla kommuner är en gemensam arbetsgivare för både pedagoger och 

sjuksköterskor men förutom dessa finns även många andra yrken som kan tänkas snarare 

identifiera sig med sin yrkeskår framför arbetsgivaren och dess värderingar. Det finns många 

organisationer av denna storlek och mångfald och därför är det viktigt att undersöka hur employer 

branding ska kunna appliceras på dessa på bästa sätt och om det överlag är denna typ av employer 

branding som ska appliceras? Employer branding har blivit ett standardiserat verktyg som används av 

alla arbetsgivare. Frågan är dock om detta passar organisationer där människor från olika 

samhällsklasser arbetar. Kan man få dessa att identifiera sig med varandra eller skulle det kanske 

vara strategiskt bättre att uppmärksamma människors olikheter och hjälpa dem finna styrkor i 

dessa? 

 

Följaktligen bidrar denna uppsats till att ge en djupare insikt i hur pass mycket en yrkesroll kan 

påverka en persons privatliv och vilka åtgärder vissa individer är beredda att ta för att behålla sin 

egna identitet och kunna skilja på den och arbetsidentiteten. Detta arbete kommer 

förhoppningsvis väcka tankar kring ämnet hos både hos organisationer inom offentlig sektor 

men också hos anställda inom denna typ av organisationer.  Vår förhoppning är att arbetet bidrar 

med nya perspektiv till det tydligt standardiserade begreppet employer branding.  
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Bilaga 1.  

Karlstads kommuns värdegrund i sin helhet.  

 

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är 

gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Den är 

hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. 

Så här lyder den: 

Vi är till för Karlstadsborna 

Vi arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att besöka, bo och 

verka i - både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för 

ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna och näringslivet. 

Vi når goda resultat 

Vi tar ansvar för att nå goda resultat i alla verksamheter. Vi gör detta genom att vara 

kostnadseffektiva, ha helhetsperspektiv, samverka och vara kvalitetsmedvetna. Vi går från ord till 

handling, följer upp vårt arbete och lär av både framgång och misslyckanden. Vi utvecklar vår 

kompetens, använder ny teknik och nya arbetssätt för att uppnå goda resultat. 

Vi är en kommun i gott skick 

Vi har ordning på pengar, papper och personal. Personalen är en viktig drivkraft i utvecklingen av 

kommunen. Vi hanterar de gemensamma resurserna med ansvar, lyhördhet och öppenhet. Ibland 

kommer olika intressen i konflikt med varandra. Vi gör kloka avvägningar som bottnar i våra 

värderingar och vår vision. Detta ger förutsättningar för rättssäkerhet, tillväxt och utveckling. 

Vi genomför vårt uppdrag med engagemang 

Vårt intresse för Karlstads kommuns utveckling engagerar oss. Det har sin grund i vår kunskap 

och erfarenhet om hur vi bäst utför och utvecklar vårt uppdrag. Vi känner att vårt arbete har ett 

rikt innehåll som ger oss tillfredsställelse, personlig utveckling och skapar arbetsglädje. 

Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet 

VI skapar framtidens kommun genom att förbereda oss för nya krav och behov som skapas av 

förändringar i samhället. Det resulterar i ständiga förbättringar och att vi vågar ifrågasätta våra 

arbetssätt och pröva nytt. Estetiska och funktionella ambitioner går hand i hand. Vi underlättar 
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för entreprenörer och för dem som vill utveckla sin verksamhet. Socialt och miljömässigt ansvar 

ger nästa generation en bra framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

Bilaga 2.  
Operationalisering 

För att skapa en förståelse för vilka typer av frågor som ställdes till intervjupersonerna samt på 

vilket sätt dessa frågor var kopplade till teorin och våra frågeställningar kommer ett axplock av 

frågor motiveras nedan. Intervjuguiden skapades med frågeställningarna och det teoretiska 

ramverket som grund.  

 

Berätta om dig själv, vem du är som person och vad du gillar att göra. 

Inledande fråga med två syften. Det främsta syftet är att få intervjupersonen att känna sig bekväm 

och att skapa en bra ingång för det kommande samtalet. Här var syftet också att se om personen i 

fråga började berätta om sitt yrke när vi specifikt bad den att berätta om sin egen personlighet 

och vad den som person gillar att göra.  

 

Berätta om din väg till yrkesvalet. 

Frågan ställdes i samma syfte att komma igång med samtalet men även för att ta reda på vem 

människan är som person och vad som gjort att de valt det yrke de valt.  

 

Var det ett naturligt val för dig att börja jobba för Karlstads kommun?  

Denna fråga syftar till att undersöka varför intervjupersonen har valt just kommunen som 

arbetsplatsen? Är det varumärket de drogs till eller andra sorts förmåner. Detta skulle besvara 

frågan studien har om employer branding. Är kommunens employer branding så pass bra att den 

attraherar personer med hjälp av dess goda rykte?  

 

Vilka värderingar eller egenskaper tycker du är viktiga att ha i ditt arbete? Var kommer 

dessa ifrån?  

Genom att ställa intervjupersonen frågan ovan försöker vi ta reda på om hens värderingar 

kommer urspungligen från personen själv, arbetsplatsen i sig eller kommunen. Denna 

frågeställning har en stor relevans för studien då Backhaus och Tikoo (2004) nämner att 

människor ofta dras till organisationer som matchar deras egna värderingar. Men det är även 

viktigt för anställda att ha samma värderingar som arbetsgivaren eftersom det ibland kan uppstå 

situationer där de kan behöva ta saken i egna händer. För att lösa det på bästa sätt är en av 

förutsättningarna att deras värderingar och handlingar ska stämma överens med arbetsgivarens 

(Jackson & Schuler, 1985). 
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Har dina värderingar ändrats sedan du började jobba för Karlstad kommun?  

Eftersom Karlstads kommun jobbar väldigt mycket med att nå ut med sina värderingar till 

anställda är det väsentligt att undersöka om kommunens employer branding är så pass 

genomsyrande att människors värderingar ändras eller smälts samman med kommunens när de 

byter arbetsgivare. Detta är vad denna fråga syftar till att besvara.  

 

Har Karlstad kommun gett dig några riktlinjer för hur du ska kunna vara ett ansikte utåt?  

Den här frågan har som syfte att undersöka respondenternas kännedom om vad kommunen 

förväntar sig av dem.  

 

Kan du uppleva att din yrkesroll påverkar dig efter arbetstiden?  

Frågan ska ge en inblick i hur mycket respondenternas arbete påverkar dem efter arbetstid. Detta 

kan gälla både kommunen och den enskilda enheten de är placerade på.  

 

När omgivningen frågar var du jobbar, svarar du att du jobbar för kommunen eller din 

specifika arbetsplats?  

Den här frågan användes för att ta reda på om respondenten först och främst ser sig som 

arbetande för kommunen eller för sin egna enhet. Vart känner respondenten socialtillhörighet? 

 

Vad är det som har fått dig att stanna hos kommunen som arbetsgivare?  

Frågan ställdes för att ta reda på om kommunen har något som ingen annan arbetsgivare har. Vi 

var intresserade av att se om respondenterna pratade om typiska värden kopplade till employer 

branding eller om de främst skulle referera till basala arbetsvillkor så som lön och arbetstider.  

 

Reflekterar du över hur du pratar om din arbetsgivare med studenter eller folk i 

allmänhet?  

Frågan användes för att kartlägga om respondenten är en aktiv ambassadör för Karlstads 

kommun på det sätt kommunen önskar genom att vara ett ansikte utåt och tala gott om 

kommunen som arbetsgivare.  

 

Har du profilkläder, är det något du tror påverkar känslan av att Karlstads kommun är 

din arbetsgivare? 
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Frågan ställdes som ett resultat av kommunens egna påstående om att deras profilkläder skapar 

gemenskap. Gör de verkligen det? Vad kan de annars symbolisera? 

 

Hur nära bor du din arbetsplats?  

Underliggande budskapet i denna fråga är om individen känner att den vill ha en tydlig gräns 

mellan privat- och arbetsliv. Väljer hen att ta avstånd från jobbet för att kunna ha ett privatliv 

efter att arbetsdagen tagit slut? Denne kanske inte ens känner att detta är något som påverkar.  

 

Tror du att om du hade bott närmare eller längre ifrån att detta hade påverkat dig för hur 

du känner angående att vara ett ansikte utåt för kommunen?  

Se ovan.  

 

Möter du patienter/barn/föräldrar ofta efter din arbetstid? 

Se nedan.   

 

Tror du att de har förväntningar på hur du bör vara efter arbetstiden?  

Denna fråga ska besvara om individen tror att patienter/barn/föräldrar tror att de har 

förväntningar på hur personen ska bete sig efter arbetstiden och om den då lever upp till dessa 

förväntningar.  

 

Hur skulle du känna om du var tvungen att byta arbetsgivare?  

Frågan ger ett konkret svar på om det egentligen är kommunen som arbetsgivare som är viktig 

eller om det är arbetsplatsen i sig som spelar störst roll. Om det är arbetsplatsen, vad är det som 

gör att den känns mer relevant än kommunen?  
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Bilaga 3.  

Intervjuguide till expertintervju 

Berätta om dig själv (namn, ålder, intressen). 
 
Berätta om ditt yrke. 
 
Berätta om Karlstads kommun och vilka värderingar som finns inom verksamheten. 
 
Hur aktivt jobbar ni med att implementera dessa, på vilket sätt jobbar ni? (Inom detta 
kan vi  
ställa vidare frågor kring arbetssätt så som profilkläder) 
 
Vilka mål har Karlstad kommun när de jobbar med denna typ av frågor? 
 
Hur har dina egna värderingar ändrats sedan du började jobba för Karlstads kommun 
(gäller både privat och jobbmässigt)? 
 
Vilka riktlinjer har Karlstad kommun gett dig för att du ska kunna bli ett ansikte utåt för 
varumärket?  
 
Vilken roll tror du employer branding spelar för Karlstads kommun?  
 
Hur anser du att organisationens vision, kärnvärden och mål återspeglas i ditt vardagliga 
arbete?  
 
Hur upplever du att din yrkesroll påverkar dig efter arbetstid? 
 
Avslutningsvis finns det något mer du vill tillägga som du upplever är extra viktigt att få 
med i intervjun? 
 

 

 


