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Förord 

Denna kandidatuppsats har skrivits av Anna Uulas och Maja Nykvist våren 2019. Båda 

författarna har tagit lika stort ansvar genom uppsatsens alla delar och har gemensamt 

skrivit hela arbetet.  

 

Vi vill börja med att tacka Hammarö kommun för ett gott samarbete och de förskollärar-

studenter som tog sig tid till att bli intervjuade för vår studie. Vidare vill vi även tacka vår 

handledare Carin Håkansta för hennes stöd och goda råd under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och en rolig tid tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
Employer branding, eller svenskt översatt till “att arbetsgivarvarumärka”, handlar om att sälja 

in upplevelsen av en arbetsplats för att attrahera och nå ut till rätt medarbetare. Det handlar 

även om att få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna i organisationen. Denna 

studie syftar till att genom empiriskt material och teori ta reda på hur Hammarö kommun med 

hjälp av employer branding på bästa sätt kan attrahera och behålla framtidens förskollärare på 

en allt mer konkurrerande arbetsmarknad. Vidare syftar studien till att få en fördjupad 

förståelse och jämföra förskollärarstudenters syn med Hammarö kommuns syn kring att 

attrahera och behålla.  

 

Den teoretiska referensramen i vår studie utgår från fyra huvudkapitel, employer branding, 

framtidens medarbetare, Herzbergs tvåfaktorsteori och organisationskultur. Det empiriska 

materialet har inhämtats från två håll, förskollärarstudenter på Karlstads universitet och 

Hammarö kommun. Materialet från studenterna samlades in genom intervjuer. Materialet 

från Hammarö kommun hämtades från kommunens heldagsworkshop, kallad “idécafé”, med 

fokus på att attrahera och behålla samt genom en intervju med kommunens HR-chef.   

 

Studiens resultat visar att framtidens förskollärarstudenter och Hammarö kommun i huvudsak 

har en överensstämmande syn gällande attrahera och behålla. Båda parter nämner 

konkurrenskraftiga löner som en viktig del. De är även eniga kring vikten av arbetsglädje, 

arbetskamrater, sunda värderingar och äkthet. Vidare anser de att fortbildning, utveckling och 

ett starkt ledarskap med bra chefer är viktigt för att attrahera och behålla. De är även 

samstämmiga om att arbetsmiljön är viktig. Studiens resultat visar att det finns en aspekt 

studenterna tar upp som Hammarö kommun inte uppmärksammar, nämligen jämställdhet. 

Studenterna beskriver jämställdhet som attraktivt hos arbetsgivare.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att Hammarö kommun är på god väg och har rätt 

inställning för att attrahera och behålla framtidens förskollärare. De förstår vikten av att 

arbeta med employer branding för att bli den arbetsgivare framtidens förskollärare väljer. 
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1. Inledning 
Dagens arbetsmarknad skriker efter ny arbetskraft och utbildad personal. Efterfrågan på 

arbetskraft har expanderat kraftigt de senaste åren, samtidigt som bristen på arbetskraft 

successivt ökat (Arbetsförmedlingen 2018, s 2). Arbetstagare idag har fler valmöjligheter 

och kan generellt sätt kräva mer av arbetsgivare än förr. Detta behöver arbetsgivarna svara 

upp mot genom att profilera sig (SKL 2019, s 12). Även Parment, et al. (2017, s 35 f) 

nämner att maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats. De menar att 

det inte längre är en självklarhet att arbetsgivaren har makt över arbetstagaren. 

Utvecklingen av arbetsmarknaden gör att arbetsgivare behöver förtydliga vad de kan 

erbjuda för att attrahera nya medarbetare, samtidigt som de behöver värna om de befintliga 

medarbetarna och behandla dem som värdefulla resurser (SKL 2019, s 14).  

 

En av de yrkesgrupper arbetsgivare konkurrerar mest om är lärare. Det råder hög 

efterfrågan och brist på lärare i landet, framförallt förskollärare. Detta konstaterar 

Arbetsförmedlingen (2018, s 25 f), och beskriver i sin rapport olika arbetsmarknadslägen 

för olika yrkeskategorier med hjälp av ett bristindex. Högsta möjliga bristindex är fem, och 

förskolläraryrket ligger på cirka 4,8 på ett års sikt. Enligt rapporten har förskolläraryrket 

högst index av alla pedagogiska arbeten. Konkurrensen bland jobben är därför låg bland 

förskollärare men istället hög för arbetsgivare. Denna brist och efterfrågan förväntas 

kvarstå på fem års sikt. Medelåldern inom förskolläraryrket är relativt hög och det kommer 

därför ske många pensionsavgångar, samtidigt som antal barn i befolkningen förväntas 

öka. Även statistiska centralbyrån (2017, s 63) redogör för i sin prognos att pensions-

avgångarna förväntas bli många, under perioden 2017-2035. Detta då cirka två tredjedelar 

av förskollärarna idag är 45 år och äldre. Under samma period beräknas efterfrågan på 

utbildade förskollärare öka med närmare 30 procent, som ett resultat av att antal barn 

förväntas öka i Sverige. 

 

Vi har i denna studie haft ett samarbete med Hammarö kommun. Hammarö kommun är en 

ö i Vänern, tillhörande Värmlands län, med drygt 16 500 invånare (Hammarö kommun 

2018). Kommunen har fem olika förvaltningar med cirka 1300 anställda (se bilaga 1, bild 

1). Kommunens värdegrund består av tre ben, “För din skull”, “Tillsammans är vi bättre” 

och “Framtiden är vår”. Deras vision är att alla medarbetare ska stå för och leva efter 

denna värdegrund. Värdegrunden ska genomsyra och vägleda genom det dagliga arbetet 

samt skapa mervärde för kommuninvånarna (Hammarö kommun 2018). 

 

I januari 2019 fick vi möjligheten att delta under Hammarö kommuns heldagsworkshop, 

som de kallade “idécafé”. Kommunens syfte med dagen var att ta fram nya idéer och 

tankar kring hur de ska arbeta med att attrahera och behålla framtidens medarbetare, 

framförallt inom de yrken där det råder brist på personal (se bilaga 1, bild 2). Inom 

bildningsförvaltningen, det vill säga skola och barnomsorg, förväntas 85 personer gå i 

pension inom loppet av sex år, varav 30 av dem är förskollärare (se bilaga 1, bild 3). 

Utefter detta har vi i denna studie valt att ta fasta på framtidens förskollärare, närmare 

bestämt förskollärarstudenter på Karlstads universitet. Vår definition av framtidens 
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förskollärare är 80 till 00-talister som studerar till förskollärare på Karlstads universitet, 

och som snart ska göra entré på arbetsmarknaden.  

 

Medarbetarnas kompetens och prestation är helt avgörande för organisationens framgång 

och framtid. Det är därför viktigt att organisationen har en strategisk plan för att attrahera 

och behålla kompetenta medarbetare (Wikström och Martin 2012, s 5). Utan rätt 

medarbetare har organisationen ingen möjlighet att växa och visa framgång. Om de inte 

lyckas attrahera kvalificerade medarbetare kommer organisationen på längre sikt ha svårt 

att överleva (Parment, et al. 2017, s 10). Detta för oss vidare till begreppet employer 

branding.  

 

Employer branding handlar kort och gott om att sälja upplevelsen av en arbetsplats och att 

attrahera rätt medarbetare (Parment, et al. 2017, s 7). När författarna diskuterar employer 

branding omtalas det även som employer brand. Employer brand kan översättas till 

“arbetsgivarvarumärke” och är det organisationen har, medan employer branding syftar 

till det arbete organisationen gör för att bli en attraktiv arbetsgivare, det vill säga “att 

arbetsgivarvarumärka” (Wikström och Martin 2012, s 33). Utifrån det kan vi konstatera att 

de har samma innebörd men används vid olika tillfällen. Employer brand är substantivet 

medan employer branding är verbet. Dessa två former av begreppet kommer därför 

blandas löpande i vår uppsats.  

 

Att arbeta med och att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar organisationers förmåga att 

tilltala, behålla och engagera människor (Barrow och Mosley 2005, s 83). En kärnfråga 

inom employer branding är “varför ska jag vilja jobba hos just er?”. Denna kärnfråga 

gäller såväl internt som externt, det vill säga för nuvarande som blivande medarbetare 

(SKL 2019, s 8).  

 

Utifrån Arbetsförmedlingens (2018, s 25 f) statistik kan vi förmoda att förskollärar-

studenterna kommer få ett stort utbud bland olika arbetsgivare att välja mellan när de är 

färdigutbildade. Detta resulterar i att det är ännu viktigare för organisationer att arbeta med 

employer branding, och är därför enligt oss ett viktigt område att belysa. 

 

Innan deltagandet på Hammarö kommuns idécafé var employer branding för oss ett okänt 

begrepp. När employer branding presenterades och diskuterades under idécafét insåg vi 

dess betydande roll på arbetsmarknaden, och det var där vårt intresse för ämnet uppstod.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom empiriskt material och teori ta reda på hur Hammarö 

kommun med hjälp av employer branding på bästa sätt kan attrahera och behålla framtidens 

förskollärare på en allt mer konkurrerande arbetsmarknad. Vidare syftar studien till att få en 

fördjupad förståelse och jämföra förskollärarstudenters syn med Hammarö kommuns syn 

kring att attrahera och behålla. Hammarö kommun vill bli den arbetsgivare framtidens 

förskollärare väljer och därmed syftar denna studie till att besvara följande frågeställningar.  

 

● Vad är det som studenter inom förskollärarutbildningen söker och attraheras av hos 

framtida arbetsgivare? 

● Vad anser representanter för Hammarö kommun är viktigt för att attrahera och behålla 

framtidens förskollärare till deras kommun?  

● Hur överensstämmer förskollärarstudenternas syn med Hammarö kommuns syn kring 

att attrahera och behålla?  

 

1.2 Disposition 

För att underlätta för läsaren och studiens olika delar har uppsatsen delats in i fem olika 

kapitel. I det första kapitlet redovisas inledningen. I inledningen introduceras läsaren för det 

område som undersökts samt studiens syfte och frågeställningar. I inledningen presenteras 

även Hammarö kommun som är en samarbetspartner i denna uppsats. I kapitel två presenteras 

den teoretiska referensramen, det vill säga vad tidigare forskning säger om området. Den 

teoretiska referensramen består av fyra huvudkapitel, employer branding, framtidens 

medarbetare, Herzbergs tvåfaktorsteori och organisationskultur. Vidare presenteras val av 

metod, det vill säga i kapitel tre. I kapitel fyra analyseras det empiriska materialet utifrån den 

teoretiska referensramen och resultaten presenteras. I femte kapitlet, det vill säga det sista 

kapitlet, redovisas en sammanfattande diskussion. 
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2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning och teorier kring det valda problemområdet. 

Här presenteras den teoretiska grunden, vilket ska ge läsaren en förståelse och inblick i det 

som studerats och som senare kommer att analyseras. Den teoretiska referensramen utgår från 

fyra huvudkapitel. Vi inleder teorin med employer branding och dess olika aspekter. Vi går 

sedan vidare till rubriken framtidens medarbetare. Därefter redogör vi för Herzbergs två-

faktorsteori för att sedan avsluta med organisationskultur. Innan vi presenterar vår teoretiska 

referensram vill vi först förtydliga vissa aspekter samt redogöra för vår uppfattning om hur 

teorierna samspelar med varandra.  

 

Som nämndes i inledningen omtalas ordet employer brand inom employer branding. För att 

förtydliga detta vill vi än en gång nämna att employer brand är substantivet medan employer 

branding är verbet. Dessa två former av begreppet kommer därför blandas löpande i teorin, 

något även författarna vi refererar till gör.  

 

Employer branding är ett sätt att arbeta med och stärka organisationens attraktivitet  

(Wikström & Martin 2012, s 33), och är i denna studie den mest centrala teorin. Vår studie 

inriktar sig på framtidens medarbetare och är enligt Parment, et al. (2017, s 77) en viktig 

målgrupp för dagens arbetsgivare att attrahera och behålla. Herzbergs tvåfaktorsteori skapar 

en karta över vad medarbetaren vill ha och behöver på en arbetsplats (Herzberg, et al. 1993, s 

XVII), och samspelar därför enligt oss med employer branding. Vidare anser vi att employer 

branding samspelar med organisationskultur då Wikström och Martin (2012, s 24) förklarar 

att organisationskultur är en viktig tillgång för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

2.1 Employer branding 

Definitionen av begreppet employer brand myntades av forskarna Tim Ambler och Simon 

Barrow vid London Business School 1996 (Parment, et al. 2017, s 7). På svenska lyder 

definitionen “ det paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en 

anställning innebär och som arbetsgivaren identifieras med” (Parment, et al. 2017, s 7). 

 

Parment, et al. (2017, s 7) menar att employer brand handlar om arbetsgivarens varumärke 

och vad det väcker för associationer ur olika perspektiv. Exempelvis gällande lön och 

förmåner, karriär-och utvecklingsmöjligheter, upplevelser och känslor. Employer branding 

handlar om att sälja upplevelsen av en arbetsplats och att attrahera rätt medarbetare. Även 

Wikström och Martin (2012, s 33) förklarar employer brand som det arbetsgivarvarumärke 

organisationen har, medan employer branding istället inriktar sig mot det arbete 

organisationen gör för att förbli eller bli en attraktiv arbetsgivare.  

 

Backhaus och Tikoo (2004, s 502) menar att definitionen av employer branding innefattar att 

internt och externt marknadsföra det som gör organisationen unik och åtråvärd för 

medarbetare. De framför en egen definition av employer branding i följande citat, “the 

process of building an identifiable and unique employer identity, and the employer brand as a 
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concept of the firm that differentiates it from its competitors. We examine employer branding 

at the organization-wide level” (Backhaus & Tikoo 2004, s 502). 

 

Enligt Parment, et al. (2017, s 7) har employer branding under de senaste tio till femton åren 

fått ett starkare fäste inom strategiskt arbete och ledande organisationer. Till en början sågs 

begreppet som ett trendord, men nu har allt fler arbetsgivare insett allvaret och dess innebörd. 

Även Ulfsdotter Eriksson (2013, s 127) beskriver employer branding som en trend. En trend 

vissa avfärdat som en fluga medan andra sett det som ett tillvägagångssätt för att skapa 

smarta medarbetarprocesser och mervärde.  

 

Ett starkt employer brand ger organisationen möjlighet att både attrahera, rekrytera och 

behålla högkvalificerade medarbetare (Parment, et al. 2017, s 8). Detta styrker även Barrow 

och Mosley (2005, s 83) genom att förklara hur ett starkt employer brand ökar 

organisationens förmåga att tilltala, behålla och engagera människor. De menar också att 

medarbetarna bidrar till att förstärka och skapa upplevelser utifrån organisationens employer 

brand.  

 

Parment, et al. (2017, s 10 ff) förklarar varför organisationer ska utveckla och vårda sitt 

employer brand. De påstår att utbudet av kvalificerad arbetskraft inte matchar det befintliga 

och framtida behovet av talanger. Utan rätt medarbetare har en organisation ingen möjlighet 

att växa och leverera kundvärde, och därför kan employer branding ses som en viktig 

överlevnadsstrategi. Vidare förklarar de att employer branding inte bara är viktigt för att 

marknadsföra och attrahera nya talanger, utan att det även är viktigt för att behålla befintliga 

medarbetare i organisationen. För att en organisation ska överleva behöver den anpassa sig 

efter medarbetarnas olika behov. Utveckling av medarbetare är lika viktigt som utveckling av 

produkter och tjänster. Författarna diskuterar även att det blir allt vanligare att unga 

medarbetare ställer högre krav på arbetsmarknaden, framförallt på grund av den kompetens-

brist som råder inom arbetsmarknaden. Arbetsgivare behöver därför aktivt arbeta med 

employer branding för att attrahera och dra till sig dessa förmågor.   

 

Barrow och Mosley (2005, s 74) påpekar att det finns betydelsefulla bevis som antyder att ett 

starkt employer brand i relation till ambitiösa medarbetare är gynnsamt för organisationer. 

Detta bevisas genom reducerad kostnad, ökad kundnöjdhet och bättre finansiella resultat. 

Barrow och Mosley (2005, s 67) förklarar även att organisationers brand aldrig har råd att stå 

still. Detta då människors behov, ambitioner och smak ständigt ändras över tid. Dahlbom och 

Allergren (2010, s 7) nämner vidare hur tempot blivit högre på både arbetsmarknaden och 

privatlivet. Det är därför viktigt att förhålla sig till marknaden på ett aktivt sätt. Detta genom 

att vara en närvarande, aktiv och utåtriktad organisation.  

 

Som nämnts tidigare kan employer brand översättas till arbetsgivarvarumärke, och handlar 

om vad arbetsgivarens varumärke väcker för olika associationer (Parment, et al. (2017, s 7).  

Spjuth definierar varumärke som  “alla de känslor, tankar och idéer som man förnimmer när 

man hör ett namn, ser en symbol eller en bild av exempelvis en organisation, ett företag eller 

en kommun. Det är viktiga beståndsdelar i det vi vanligen kallar ett varumärke” (Spjuth 2006, 
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s 8). Det handlar om att visa upp det som är unikt, intressant och relevant för den målgrupp 

som efterfrågas (Spjuth 2006, s 7).  

 

Tillväxt är en viktig aspekt och handlar ofta om en överlevnadsfråga (Spjuth 2006, s 7). Likt 

Barrow och Mosleys (2005, s 67) resonemang om att organisationers arbetsgivarvarumärken 

aldrig har råd att stå still, nämner Spjuth (2006, s 7) att kommuner ständigt behöver arbeta 

metodiskt med att attrahera och visa sig värdiga för omgivningen. Detta för att överleva, 

sticka ut på marknaden, och säkerställa sig en framtid.  

 

Ett tydligt budskap kombinerat med unika och särskiljande egenskaper är enligt Haig (2005, s 

185) nyckeln till ett framgångsrikt employer brand. Haig menar att branding är företagets sätt 

att kommunicera med omvärlden och handlar om att tala till marknaden på ett sätt som 

attraherar. Detta berör även Spjuth (2006, s 10) som nämner att nyckeln till ett framgångsrikt 

arbetsgivarvarumärke hos en kommun handlar om att kommunicera det unika och de 

kvaliteter kommunen har och står för. Det är likaså viktigt att kommunen kommunicerar detta 

på ett trovärdigt sätt för att målgruppen ska attraheras, reagera och agera på önskvärt sätt.  

 

Spjuth (2006, s 10 f) tar upp ett flertal grundläggande och centrala begrepp inom employer 

branding för en kommun. Det första begreppet är identitet, det vill säga det kommunen har 

och står för. Vidare är image ett centralt begrepp och handlar om den bild som marknaden 

och målgruppen har om kommunen. Därefter tar Spjuth upp begreppen profil och målgrupp. 

Med profil menas den bild kommunen vill förmedla till omgivningen, och går ofta hand i 

hand med kommunens image. Målgrupp syftar till de grupper kommunen vill attrahera och 

rikta sig mot. Det kan vara nya invånare, medarbetare eller besökare. Vidare tar Spjuth upp 

kommunens värderingar och kärnvärden som viktiga begrepp. Värderingarna är grunden för 

att kunna formulera mål, strategier och en vision. De ska utgå från kommunens filosofi och 

interna arbetsklimat. Kärnvärdena är baserade på kommunens identitet. Kärnvärdena ska vara 

unika och trovärdiga samt göra att kommunen sticker ut bland andra kommuner.  

 

Nästa begrepp som tas upp är positionering. Positionering handlar i detta sammanhang om 

hur kommunen väljer att sticka ut och särskilja sig från andra kommuner. Detta med hjälp av 

kärnvärdena och andra grundstenar samt hur de förankras internt och i kommunens 

kommunikation utåt. Kommunikation är nästa begrepp och beskrivs som strategiska budskap 

i form av marknadsföring eller direkta möten för att skapa en positiv inställning hos 

målgruppen. Det sista grundläggande begreppet är kanaler, vilket är olika sätt att nå ut till de 

olika målgrupperna. Exempelvis annonser och reklam, digitala kanaler som sociala medier, 

tv-reklam och direktutskick. Att synas på olika kanaler är en viktig del inom varumärkes-

arbetet för en kommun. Det är även viktigt visa upp sig fysiskt, och inte enbart marknadsföra 

sig genom reklam (Spjuth 2006, s 11 ff). 

 

2.1.1 Intern och extern employer branding 

Wikström och Martin (2012, s 33) poängterar att bygga ett starkt employer brand innefattar 

många olika delar. Fokus tenderar att hamna på det externa perspektivet genom olika former 

av extern kommunikation. Att bygga och stärka ett employer brand omfattar dock både det 
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interna och externa perspektivet enligt dem. Backhaus och Tikoo (2004, s 503) förklarar att 

målet med intern employer branding att utveckla engagerade medarbetare som delar 

organisationens värderingar och mål. Intern employer branding hjälper till att skapa en unik 

arbetskraft som andra organisationer inte kan efterlikna. 

 

Wikström och Martin (2012, s 36) framför vidare hur ett starkt employer brand etableras på 

hemmaplan. För att en organisation ska kunna attrahera rätt medarbetare behöver 

organisationens befintliga medarbetares trivsel granskas. Det är viktigt att garantera att de 

anställda har rätt förutsättningar, trivs på sin arbetsplats och är engagerade. Ett employer 

brand kan aldrig bli starkare externt än vad det är intern. Styrkan kommer inifrån och därför 

är det viktigt att organisationer håller sina löften och anspråk till medarbetare. Det är vidare 

ett krav för att personalen ska utvecklas och leverera.  

 

Organisationens främsta ambassadörer är medarbetarna själva. Således är medarbetare som 

trivs viktigt för att bygga ett starkt employer brand. De stärker och arbetar med 

organisationens employer brand genom att till exempel överföra kulturen till nyanställda. De 

kan även förmedla kulturen utanför organisationen genom sociala medier eller genom att 

berätta om arbetsplatsen för sina bekanta. En individ som trivs på sin arbetsplats har stor 

potential att sprida vidare organisationens kultur i positiv bemärkelse (Wikström & Martin 

2012, s 36). Även Parment, et al. (2017, s 28) beskriver hur framgångsrika organisationer har 

ett inifrån-och-ut-perspektiv och att employer branding behöver förankras i hur det faktiskt 

ser ut inom organisationen. 

 

Wikström och Martin (2012, s 36 f) sammanfattar innehållet av intern employer branding på 

följande sätt: ett moget ledarskap, tydliga roller och arbetsbeskrivningar, potential till 

utveckling, meningsfullhet i arbetsuppgifterna, personalförmåner, bra arbetsmiljö, de 

alldagliga träffarna i korridorerna, respekt för den enskilda personen, nyhetsbrev, möten, 

SMS-tjänster och rättvisa ersättningsmodeller. Bland alla dessa byggstenar betonas särskilt 

vikten av ett gott och moget ledarskap. Vidare förklarar de att en vanlig orsak till ett bristande 

employer brand är ett bristande ledarskap. Det kan till exempel handla om att cheferna 

otydligt kommunicerar arbetsuppgifterna och medarbetarnas roller, eller att de är bristfälliga i 

sin feedback och coachning. Författarna nämner att nästa generations medarbetare begär bra 

ledare som kommunicerar tydligt och ger konkret feedback.  

 

Som tidigare nämnts utvecklas organisationens employer brand internt, därför bygger extern 

employer branding på den interna positionen (Wikström & Martin 2012, s 38). Backhaus och 

Tikoo (2004, s 503) förklarar hur en organisation kan etablera sig som en attraktiv arbets-

givare mot den externa omgivningen genom att förmedla ett starkt employer brand. Det vill 

säga en attraktiv arbetsgivare de bäst kvalificerade medarbetarna väljer. För att förstå den 

externa målgrupp som organisationen vill nå förklarar Wikström och Martin (2012, s 38) att 

det är viktigt att noggrant analysera och skapa en förståelse för den specifika målgruppen. De 

menar att när organisationen tagit reda på vilken målgrupp och kompetens de vill attrahera 

bör de utvärdera vad de kan erbjuda sina framtida medarbetare. Vidare menar de att det är 

viktigt att organisationen levererar och kan stå för de löften som kommuniceras. Ett exempel 
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på detta är hur ett företag som säger ”vi är ett coolt företag” med stor sannolikhet kommer 

betraktas som ett företag som inte är det minsta coolt. Framtidens medarbetare vill själv 

avgöra sin uppfattning, och därmed behöver organisationen förtjäna sitt omdöme genom 

verkliga handlingar och aktiviteter i praktiken. 

 

Gällande olika aktiviteter är det endast mängden av kreativitet och resurser som begränsar 

organisationens möjligheter. Medarbetarna bär många gånger redan på värdefulla idéer och 

därför kan det vara en bra idé att organisationen inspireras av sina medarbetare. Förutom att 

se till sina medarbetare för inspiration till aktiviteter är det även bra att se vad andra 

organisationer gör. För goda och nytänkande idéer är det således bra att se sig om både 

internt och externt för inspiration (Wikström & Martin 2012, s 41). Även Bowin (2011, s 47) 

betonar vikten av aktivitet för att organisationen ska uppfattas attraktiv för potentiella 

framtida medarbetare.  

 

Parment, et al. (2017, s 7) påstår att det ibland kan vara en utmaning att se helheten med 

employer branding. Det är lätt att bli kortsiktig och att employer branding enbart blir aktuellt 

när organisationen står inför rekryteringar eller när det är svårt att hitta rätt medarbetare. 

Employer branding ska enligt dem istället vara något långsiktigt, något som samverkar med 

strategiarbetet i övrigt. Parment, et al. (2017, s 22) menar vidare att under en lågkonjunktur är 

det lättare att rekrytera då det finns mindre jobb. Då är det lätt att bli bekväm som 

arbetsgivare, men det är viktigt att aldrig luta sig tillbaka och stanna upp. När konjunkturen 

vänder förändras villkoren drastiskt och den arbetsgivare som varit bekväm kan straffas. 

 

2.1.2 Medarbetarna som ambassadörer för employer branding 

Nöjda medarbetare är positivt och stärkande för organisationens employer branding enligt 

Parment, et al. (2017, s 31), och är således en viktig aspekt för oss att ta upp i denna studie. 

Parment, et al. (2017, s 8) förklarar att det är medarbetarna som är varumärket och att allt de 

säger och gör avgör styrkan i hela arbetsgivarvarumärket. Detta menar även Spjuth (2006, s 

24) som förklarar att alla besök, möten, telefonsamtal, beslut et cetera medarbetaren dagligen 

gör förmedlar en bild av organisationens varumärke. Bilden av arbetsgivarvarumärket 

påverkas varje dag. Parment, et al. (2017, s 31) nämner att det inte bara är nuvarande 

medarbetare som bestämmer värdet på organisationens varumärke, utan även tidigare 

medarbetare. Vad andra säger och tycker väger ofta tyngre än annan typ av marknadsföring. 

Glada och nöjda medarbetare blir gynnsamma ambassadörer för organisationen, medan 

missnöjda och frustrerade medarbetare istället kan skapa en förödelse för arbetsgivaren. 

 

Parment, et al. (2017, s 113 ff) lyfter vikten av att bibehålla goda relationer med de 

medarbetare som slutar i organisationen. För organisationens employer brand är det viktigt att 

medarbetare som slutar ett anställningsförhållande fortsätter vara goda ambassadörer för 

organisationen. När en medarbetare slutar är det viktigt att arbetsgivaren sköter det på ett bra 

sätt och inte utstrålar uppgivenhet eller besvikelse. I ett avgångssamtal är det därför viktigt att 

inte utsätta medarbetaren för defensiva frågor, såsom ”varför har du valt att sluta?” och “vad 

kan vi göra bättre?”. Istället bör arbetsgivaren ställa frågor som “vad tar du med dig 

härifrån?” och “vad är vi som arbetsgivare bra på?”. Det vill säga frågor som kan hjälpa 
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organisationen framåt i utvecklingen av sitt varumärke. Att avsluta en anställning på ett 

professionellt sätt behöver inte bara innebära att medarbetaren fortsätter vara en god 

ambassadör. Det kan också resultera i att medarbetaren söker sig tillbaka till organisationen 

längre fram, förhoppningsvis med nya erfarenheter och kunskaper från andra konkurrenter.  

 

Attraktiva arbetsgivare får de bästa kandidaterna och behåller dem längre i organisationen. 

Med nöjda och glada medarbetare får organisationen ett gott och attraktivt rykte, likt ett 

självspelande piano. Ett gott rykte leder ofta till att utomstående får upp ögonen för 

organisationen och söker sig till den (Parment, et al. 2017, s 21). Organisationer som aktivt 

och medvetet arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke attraherar således fler medarbetare 

(Parment, et al. 2017, s 8). 

 

2.1.3 Vikten av ärlighet inom employer branding 

Barrow och Mosley (2005, s 126) beskriver vikten av att få omvärlden och framtida 

potentiella medarbetare att tro på bilden organisationen kommunicerar ut. Det employer 

brand som kommuniceras behöver därför en verklighetsförankring i praktiken, vilket 

exempelvis kan göras genom aktiviteter och tydliga målsättningar. Vidare poängterar de 

vikten av att förverkliga de mål som kommuniceras ut. Att sätta upp mål som inte realiseras 

eller bearbetas medför en stor risk att skada organisationens tillit och employer brand. Detta 

styrker även Dahlbom och Allergren (2010, s 10) som nämner att organisationens 

arbetsgivarvarumärke måste vara äkta och bygga på organisationens identitet för att överleva 

på en konkurrenskraftig arbetsmarknad. Genom att hålla sina löften och ta socialt ansvar 

vinner organisationen respekt och därmed stärks organisationens employer brand. Barrow 

och Mosley (2005, s 64) menar att organisationer som inte lever upp till de förväntningar de 

förmedlat och kommunicerat ut skapar sig dåliga rykten och ger varumärket en negativ 

association.   

 

För att attrahera nya medarbetare informerar och kommunicerar organisationer ofta ut vad 

som gör dem till en bra arbetsgivare. Det kan vara saker som karriärutvecklingar, utmaningar 

och unika möjligheter. De kommunicerar ut det med en avsikt att locka till sig de mest 

lämpade och bästa kandidaterna. Denna information signalerar avsikter från organisationens 

sida och kan tolkas som löften av de potentiella medarbetarna (Backhaus & Tikoo 2004, s 

507).  

 

Att kommunicera ut rätt bild av organisationen är viktigt då det minskar risken av 

missuppfattningar hos individer. Att förmedla en felaktig bild kan resultera i missnöjda 

medarbetare som anser att organisationen inte fullföljer sina skyldigheter. Det har framgått 

samband mellan att förmedla en felaktig bild och en stor personalomsättning, missnöjdhet, 

dåliga arbetsprestationer och minskat organisatoriskt förtroende. Om organisationen endast 

visar ett perfekt och positivt employer brand samt undviker allt negativt kan det resultera i 

negativa resultat som kunnat undvikas genom ärlighet och öppenhet (Robinson & Rousseau 

1994 refererad i Backhaus & Tikoo 2004, s 507 f). Även Barrow och Mosley (2005, s 64) 

berättar att det är viktigt att en organisation inte har för stort glapp mellan vision och 

verklighet, då organisationens varumärke kan tappa sitt värde. De menar att det är viktigt att 
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den vision som kommuniceras inte är förädlad och att den stämmer överens med de anställdas 

verklighet.  

 

Parment, et al. (2017, s 46) berättar att många arbetsgivare gör stora misstag redan när de 

annonserar ut tjänster. Arbetsgivare ställer ofta höga krav och efterfrågar höga prestationer i 

sina annonser, utan att utlova något särskilt i gengäld. Det organisationerna glömmer är att de 

som är högst kvalificerade för tjänsten kan ha ett stort utbud bland olika arbetsgivare. En  

fråga arbetsgivaren då bör ställa sig är varför en högt kvalificerad kandidat ska välja en 

arbetsgivare som begär mycket men utlovar lite i gengäld? Som berörts tidigare är det är 

viktigt att identifiera det som är unikt och att förmedla en trovärdig bild av organisationens 

varumärke. När organisationen har hittat det unika menar Spjuth (2006, s 10) att det ska 

formuleras i ett varumärkeslöfte. Det vill säga ett löfte om vad organisationen lovar sin 

målgrupp, och vad de kan erbjuda som inte andra gör. Därefter gäller det att organisationen 

visualiserar löftet på ett tydligt sätt i kommunikationen. 

 

2.2 Framtidens medarbetare 

Vår studie inriktar sig på framtidens förskollärare och vad de söker hos framtida arbetsgivare. 

Vår definition av framtidens förskollärare i denna studie är 80 till 00-talister som studerar till 

förskollärare på Karlstads universitet, och som snart ska göra entré på arbetsmarknaden.  

I detta avsnitt vill vi redogöra för vad tidigare forskning säger om framtidens medarbetare.  

 

Enligt Parment, et al. (2017, s 77) är framtidens medarbetare en viktig målgrupp för dagens 

arbetsgivare. Med framtidens medarbetare menar de den yngre målgruppen, 80- och 90-

talister för att vara exakt. Även Wikström och Martin (2012, s 14) tar upp denna generation 

men benämner dem istället för generation annorlunda och generation Y. De framför ett 

kritiskt förhållningssätt till denna generation. De anser att denna målgrupp är en utmaning för 

organisationer att hantera och behålla, då de ställer höga krav, enbart är lojala mot sig själva 

och saknar respekt för auktoriteter. Detta är något som Parment, et al. (2017, s 85) säger emot 

genom att istället se den framtida medarbetaren som något gynnsamt. Ges medarbetaren rätt 

förutsättningar och möjligheter utvecklas även organisationen och blir därmed en starkare 

konkurrent som medarbetaren ter sig till (Parment, et al. 2017, s 78). Visserligen håller 

Parment, et al. (2017, s 89) med om att många organisationer har ett negativt och ifråga-

sättande synsätt till den yngre generationen på arbetsmarknaden, men de står fast vid att 

denna generation kan ge kraft och förnya en arbetsplats. Framtidens medarbetare innebär en 

utmaning helt klart, men möjlighet till förnyelse kan vara nyckeln till framgång enligt dem.   

 

Parment, et al. (2017, s 77 f) förklarar att framtidens medarbetare präglas av individ-

ualisering, det vill säga personliga förhandlingar om olika villkor och förmåner. De yngre 

medarbetarna är uppväxta med många valmöjligheter, brett utbud och hög konkurrens inom 

flertal områden, såsom produkter, abonnemang, utbildningar och erbjudanden. Detta 

förhållningssätt och synsätt är någon de tar med sig till arbetsmarknaden. En arbetsgivare 

som ser individualisering som något positivt och som en möjlighet har goda chanser att 

konkurrera ut andra arbetsgivare. 
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Vidare förklarar Parment, et al. (2017, s 80) att den framtida medarbetaren har höga 

karriärambitioner och ser arbetsplatsen som en betydelsefull social arena. Kollegorna är 

viktiga, och att ha en social gemenskap och ett gott samarbete likaså. Detta är något som 

arbetsgivare bör ta tillvara på för att attrahera, det vill säga uppmuntra till samvaro. Det kan 

exempelvis ske genom olika workshops där medarbetarna får samarbeta med varandra, 

gemensam bjudlunch eller andra aktiviteter. För framtidens medarbetare är det viktigt att ha 

roligt på jobbet. Wikström och Martin (2012, s 35) påstår att den framtida medarbetaren 

sätter sina egna intressen och mål före organisationens. De är inflytelserika och sätter sig 

själva i det första rummet. 

 

Framtidens medarbetare kräver bra ledarskap (Wikström & Martin 2012, s 37). Medarbetare 

lämnar inte organisationen, medarbetare lämnar chefer. Författarna uttrycker hur dåligt 

ledarskap kan skrämma bort duktiga medarbetare och orsaka stora skador på organisationen 

(Wikström & Martin 2012, s 99). Enligt Wikström och Martin (2012, s 93) är det allmänt 

känt att medarbetare värderar bra chefer som uppmärksammar och ger dem feedback. Ibland 

kan till och med ett bra ledarskap värderas högre än lön. Ledarskap har aldrig tidigare 

värderats lika högt på arbetsmarknaden som idag. Vidare berättar Wikström och Martin 

(2012, s 107) att en viktig del i ett bra ledarskap bland annat är att inspirera sina medarbetare 

och kontinuerligt ge dem feedback. Detta då ett gott ledarskap på lång sikt kan göra stor 

positiv skillnad för organisationen och dess medarbetare. Även Bowin (2011, s 85) nämner 

hur ett bra ledarskap är betydelsefullt för hela organisationen. Ett gott ledarskap med en god 

dialog och uppmärksamhet är en förutsättning för skapandet av en utvecklande arbetsplats.  

 

Barrow och Mosley (2005, s 45) nämner vikten av ledarskap för att utveckla och stötta 

organisationens employer brand. Att stärka sitt employer brand kräver involverade och 

hängivna chefer som vågar ifrågasätta gamla konservativa processer. Konservativa processer 

kan hålla tillbaka organisationens utveckling. Vidare menar Wikström och Martin (2012, s 

101) att mellancheferna har en stor betydelse i ledarskapet. Mellanchefer besitter en 

betydelsefull roll och är underskattade. De fungerar som en förbindelse mellan ledningen och 

medarbetarna. De är även viktiga bärare och förmedlare av organisationens kultur och arbetar 

nära medarbetarna. Mellancheferna är de som bäst kan se hur medarbetarna mår, utvecklas 

och presterar. I enlighet med detta bör ett gott ledarskap på mellanchefsnivå utvecklas och 

uppmuntras.  

  

Parment, et al (2017, s 81) berättar att medarbetare är i stort behov av feedback, framförallt 

framtidens medarbetare. En bidragande faktor till detta är att dagens unga medarbetare haft 

personliga utvecklingsplaner och blivit utvärderade ända sedan det gick i förskola, det vill 

säga att det blivit uppväxta med ständig återkoppling. Individuella utvecklingsplaner och 

utvecklingssamtal har därmed blivit allt viktigare i det moderna arbetslivet. Feedback är inte 

bara något som är bra för den egna individen, utan gör det också möjligt för organisationen 

att utvecklas.  

 

Utöver feedback är även framtidens medarbetare vana vid sociala medier. I det moderna 

samhället är det vanligt att människor marknadsför sig själva och sina personliga varumärken 



12 
 

på nätet och genom sociala medier. De poängterar att arbetsgivare bör svara upp på detta 

genom att själva aktivt arbeta med sociala medier, såsom Facebook, Linkedin, Instagram och 

Snapchat. Likt all annan kommunikation bör det hanteras professionellt och tas på allvar. Att 

kommunicera genom sociala medier skapar transparens och organisationen uppmärksammas 

från flera olika håll (Parment et al. 2017, s 83). 

 

Parment et al. (2017, s 83 ff) tar upp vikten av möjlighet till olika karriärvägar inom 

organisationen. För den framtida medarbetaren är det viktigt med möjlighet till utveckling 

och känslan av att organisationen vill satsa på dem. Om medarbetaren inte ges denna 

möjlighet är det högst troligt att personen i fråga söker sig till en annan arbetsgivare. Om 

organisationen istället lyfter fram interna karriär- och utvecklingsmöjligheter leder detta inte 

bara till nöjda medarbetare, utan också till att organisationen utvecklas och blir mer 

konkurrenskraftig. Möjlighet till karriär är således något som gynnar både arbetsgivaren och 

medarbetaren, något som stämmer överens med syftet med employer branding.  

 

Framtidens medarbetare vill ha möjligheten att kunna kombinera arbete och fritid. På grund 

av det är arbetsplatsens lokalisering viktig, det vill säga att leva “det nära livet”. Många 

medarbetare vill bo och arbeta i stadskärnan då det för dem ger många fördelar. Arbets-

platsens lokalisering är således en viktig aspekt för framtidens medarbetare (Parment, et al. 

2017, s 100). 

 

Wikström och Martin (2012, s 25) nämner att organisationens värderingar är viktiga för 

framtidens medarbetare. För dem är pengar inte lika viktigt, utan de vill arbeta i kulturer med 

sunda värderingar och se att det de gör skapar nytta för samhället. Parment, et al. (2017, s 42) 

håller med i detta resonemang. De förklarar att den framtida medarbetaren inte intresserar sig 

för organisationer utan transparents och som inte arbetar med sina värderingar. Wikström och 

Martin (2012, s 36) beskriver framtidens medarbetare i följande citat. 

 

De har också krav på att deras arbetsgivare har ett starkt varumärke, kan leva upp till sina 

löften samt att de tar ett aktivt samhällsansvar och då inte bara genom en fin policy på 

intranätet utan även i praktiken. De är svårflörtade och går inte på traditionell reklam. De 

kräver mer. Betydligt mer (Wikström & Martin 2012, s 36). 

 

Även Parment, et al (2017 s, 29) lyfter vikten av organisationers samhällsansvar. Arbets-

givare som står för ett samhällsansvar och en hållbarhet tenderar att attrahera unga 

medarbetare. En stark och tydlig organisationsprofil ger organisationen goda chanser att 

utvecklas om medarbetarna delar organisationens värderingar och världsbild. Parment, et al. 

(2017, s 93) nämner också att självförverkligande på jobbet är betydelsefullt hos de yngre 

medarbetarna. 
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2.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzbergs tvåfaktorsteori är relevant i vår studie då den berör olika typer av faktorer som 

påverkar medarbetares trivsel och arbetstillfredsställelse (Lindmark & Önnevik 2006, s 36). 

Wikström och Martin (2012, s 36) nämner att det är viktigt att de anställda har rätt 

förutsättningar, trivs på sin arbetsplats och är engagerade. Med nöjda och tillfredsställda 

medarbetare får organisationen ett attraktivt rykte och ett starkt employer brand (Parment, et 

al. 2017, s 21). Vi är medvetna om att Herzbergs tvåfaktorsteori är en teori som handlar om 

medarbetarnas motivation, men vi har ändå valt att tillämpa denna teori då organisationers 

främsta ambassadörer är medarbetarna själva. Således är nöjda medarbetare viktigt för att 

bygga ett starkt employer brand (Wikström och Martin (2012, s 36). 

 

Människan vill ha allting, därför är en lista över allt en människa eller medarbetare vill ha 

ogenomförbart. Om en chef försöker leda sina medarbetare genom en lista över alla deras 

önskemål blir chefen en uppassare istället för ledare. Tvåfaktorsteorin skapar en karta över 

vad medarbetarna vill ha, en taktisk och strategisk karta kopplad till människans motivation. 

Tvåfaktorsteorin förklarar människans natur som en paradox av två dynamiker och rörelser 

som rör sig åt olika håll, det är enligt Herzberg mer än bara två faktorer (Herzberg, et al. 

1993, s xvii f). 

 

Lindmark och Önnevik (2006, s 36 f) nämner att tvåfaktorsteorin berör olika delar som 

påverkar medarbetares och individers motivation. Enligt dem diskuterar tvåfaktorsteorin de 

faktorer och behov en individ behöver uppfylla för att känna hög motivation. Teorin 

behandlar även de behov en individ behöver tillgodose för en hög arbetstillfredsställelse. 

Författarna förklarar vidare hur de olika behoven som krävs för att uppnå motivation och 

arbetstillfredsställelse delas i två kategorier, de yttre faktorerna och de inre faktorerna.  

 

De yttre faktorerna, även kallade hygienfaktorer, omfattar behov som fysisk miljö, lön, 

arbetsledning och arbetsvillkor. De inre faktorerna, även kallade motivationsfaktorer, 

innefattar faktorer såsom feedback, utvecklingsmöjligheter och värdefulla arbetsuppgifter. 

Både de yttre och inre faktorerna behöver uppfyllas för att medarbetare ska kunna uppnå en 

hög motivation. Genom att tillgodose de yttre faktorerna kan arbetsgivaren undvika vantrivsel 

bland sina anställda. Däremot leder inte endast hygienfaktorerna eller yttre faktorerna till 

trivsel. För att uppnå trivsel behöver även motivationsfaktorerna införlivas (Lindmark & 

Önnevik 2006, s 36 f). 
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Figur 1: Herzbergs tvåfaktorsteori 

Källa: Herzberg 1966 (refererad i Lindmark & Önnevik 2006, s 36). 

 

Herzberg, et al. (1993, s xvi f) förklarar hur valet att uppkalla de yttre faktorerna för 

hygienfaktorerna många gånger blivit ifrågasatt, och inte varit ett populärt namn. Ingen vill 

enligt Herzberg stå som ansvarig över hygienfaktorerna. Vissa organisationer har valt att 

benämna faktorn för underhåll istället för hygien. Detta trots att Herzberg åtskilliga gånger 

förklarat vikten av att arbeta med de yttre faktorerna för att förebygga missnöje och psykisk 

ohälsa. Herzberg tydliggör hur arbetet med hygienfaktorerna är minst lika viktigt som 

uppmuntrandet av motivationsfaktorerna i förebyggandet av missnöje och psykisk ohälsa 

bland medarbetarna. 

 

Herzberg, et al. (1993, s xiii f) redogör vidare för hur han i sin studie bad sina respondenter 

att beskriva en händelse där de mådde bra, och ett tillfälle där de mådde dåligt. Resultaten 

från denna studie visade att människan blir missnöjd av ett dåligt yttre eller en dålig miljö på 

arbetsplatsen. Det framgick däremot att medarbetare sällan blir nöjda av en god omgivning. 

Det var denna omgivning, miljö och yttre som kom att kallas hygienfaktorer. För att 

medarbetare ska bli tillfredsställda krävs något mer. Det inre och vad de gör valde Herzberg 

att uppkalla motivationsfaktorer. Han förklarar vidare hur han i sin analys kom fram till att 

det var felaktigt att mäta dessa två delar som ett sammanhängande fenomen, och hur det är 

felaktigt att mäta arbetstillfredsställelse som en övergripande stor fråga. 

 

Det riktas en del kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori. Toby, et al. (2001, s 55) kallar 

tvåfaktorsteorin kontroversiell. Enligt dem har vissa stöttat Herzbergs teori medan andra 

kritiserat den. Den har tolkats på ett flertal olika sätt och validiteten av de olika tolkningarna 

har lett till ytterligare kontroversiella diskussioner. Alla dessa skilda tolkningar påvisar en 

viss tvetydighet i teorin. En återkommande kritik är enligt dem att teorin är bunden av 
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metoden. Quinn och Kahn (1967 refererad i Toby, et al. 2001, s 56) redogör att de studier 

som bäst stärker tvåfaktorsteorin är de studier som utförts med metoder som legat nära 

Herzbergs egna arbete och metoder. Tobys, et al. (2001, s 63) egna konklusion kring 

tvåfaktorsteorin är däremot att teorin är betydelsefull och har influerat till en mängd olika 

studier genom tiderna. Vi har trots kritiken valt att använda Herzbergs tvåfaktorsteori då 

medarbetarnas trivsel och arbetstillfredsställelse är en stor del av arbetet inom employer 

branding (Wikström & Martin 2012, s 36). Dessutom är de yttre och inre faktorerna delar vi 

kommer att analysera och koppla till det insamlade empiriska materialet. 

 

Herzbergs teori försvaras av Younbeom Hur (2017, s 329) som i sin studie undersökte och 

testade hur Herzbergs tvåfaktorsteori fungerade i praktiken på offentligt anställda. Studien 

undersökte effekten av hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna på de offentligt anställdas 

arbetstillfredsställelse. Youngbeom Hur (2017, s 338) redogör för hur resultatet bekräftar 

Herzbergs teori när tvåfaktorsteorin tillämpades på chefer inom den offentliga sektorn i 

studien.  

 

Avslutningsvis var Herzberg, et al. (1993, s xvii) personliga slutsats kring tvåfaktorsteorin att 

den uppfyller kriterierna för en användbar teori. Den är enligt honom även användbar i 

praktiken, då den stimulerat till ett stort antal studier och medfört flera användbara 

tillämpningar i praktiken.  

 

2.4 Organisationskultur 

I inledningen redogjorde vi för en ökad konkurrens bland medarbetare inom ett flertal yrken 

på arbetsmarknaden. Organisationskultur har blivit populärt för att sticka ut på marknaden 

samt för att attrahera och skapa framgång i organisationen menar Bang (1999, s 15). Bang 

nämner att den moderna människan både kräver och vill ha ut mer av sitt arbete än bara lön. 

Arbetsplatsen behöver därför vara en plats där medarbetaren trivs och kan tillgodose flera av 

sina behov. Således anser vi att organisationskultur är viktigt för att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare. Vidare berättar Alvesson (2015, s 8) att organisationskultur är av stor betydelse 

för organisationens effektivitet, tillväxt och framgång, något vi kopplar till employer 

branding.   

 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s 143 ff) berättar att organisationskultur består av organisation-

ens värderingar, normer, grundläggande antaganden och artefakter. Värderingarna i en 

organisation talar om det positiva och önskvärda i organisationen, och bör tas tillvara på för 

att främja verksamheten. Värderingar är abstrakta ideal, medan normer är oskrivna regler och 

bestämmelser som medarbetaren förväntas följa. Grundläggande antaganden är sådant som 

medarbetaren tar för givet, och som därmed blir oskrivna sanningar. Artefakter är kulturella 

uttryck, allt från konkreta fysiska föremål och symboler till språk, beteenden och attityder. 

 

Belias och Koustelios (2015, s 102) berättar även de hur alla organisationer kännetecknas av 

specifika värderingar, synsätt samt interna och externa relationer som tillsammans skapar en 

speciell och individuell profil. Organisationskulturen kan vara en värdefull tillgång där 
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medarbetare arbetar både individuellt och tillsammans för att uppnå organisationens mål och 

vision.  

 

Bang definierar organisationskultur som “den uppsättning av gemensamma normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden” (Bang 1999, s 24). Bang (1999, s 49 f) delar in 

organisationskulturen i två delar, kulturinnehåll och kulturuttryck. Kulturinnehåll är det som 

sitter i väggarna och kan beskrivas som organisationens kärnelement, exempelvis normer, 

värderingar, grundläggande antaganden och uppfattningar. Bang (1999, s 64 ff) menar att 

dessa kärnelement yttrar sig genom organisationens kulturuttryck. Det kan exempelvis ske 

genom beteenden, handlingar, känslor, språk och materiella föremål.   

 

Wikström och Martin (2012, s 23 f) beskriver organisationskultur som uttryck för de 

värderingar, beteenden och attityder som råder i verksamheten. Organisationskultur påverkas 

av flera faktorer, som exempelvis organisationens historia och bakgrund, ledarskapet, 

händelser samt medarbetarnas och kundernas förväntningar och krav. Antingen vill 

organisationen bevara och uppmuntra den kultur som råder, eller utveckla och ändra den 

kultur som finns för att bättre stödja syftet med verksamheten. Vidare förklarar författarna 

hur kulturen kan beskrivas som en värdegrund, det vill säga en ledstjärna som medarbetarna 

guidas av i det dagliga arbetet. Exempelvis när det kommer till sätt att tänka, fatta beslut, 

agera och bete sig mot andra. Värderingar talar om vad som är acceptabelt och inte i olika 

sammanhang samt vad som är rätt och fel. De är ofta djupt inpräntade i organisationen, likt 

människans egna värderingar. Det är därför svårt att ändra på värdegrunden eller 

organisationskulturen. En tydlig värdegrund och organisationskultur är en strategisk tillgång.  

 

Vidare nämner Wikström och Martin (2012, s 26 f) att konsekvenserna av en otydlig 

organisationskultur kan leda till att medarbetarna inte känner en känsla av tillhörighet och 

samhörighet. Det i sin tur kan leda till en avsaknad lojalitet bland medarbetarna, men det kan 

också leda till interna konflikter och grupperingar. 

 

Kraftfulla värderingar attraherar talangfulla och potentiella medarbetare. En organisation som 

arbetar med sina värderingar skapar förtroende och gör medarbetarna stolta, vilket i sin tur 

stärker organisationens employer brand. Organisationen får därmed enklare att attrahera och 

behålla medarbetare. Tydliga värderingar stärker även organisationens mål, syfte och vision, 

och kan därmed säkerställa att alla medarbetare går mot samma riktning (Wikström & Martin 

2012, s 24 f). Wikström och Martin (2012, s 27) förklarar att organisationskulturen kan vara 

avgörande för organisationens framgång och framtid. Likt Spjuth (2006, s 10) som nämner att 

nyckeln till ett framgångsrikt varumärke handlar om att visa upp det unika, menar Wikström 

och Martin (2012, s 27) att starka och unika värderingar är lönsamma och stärker 

organisationens konkurrenskraft.  

 

Som Parment, el al. (2017, s 27) diskuterar vikten och betydelsen av arbetsgivarvarumärkets 

trovärdighet, diskuterar Wikström och Martin (2012, s 29) betydelsen av en trovärdig 

organisationskultur. De menar att det är viktigt att organisationskulturen stödjer sig på 
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organisationens vision, mål och strategier. Gör den inte det finns det risk att den inte tas på 

allvar, eller till och med inte ens existerar. Även Alvesson (2015, s 10) redogör för att det är 

viktigt att använda organisationskulturen på rätt sätt för att den inte ska förlora sitt syfte, 

fokus och djup.  

 

Schein och Wellman (2004 och 2009 refererad i Abbasi & Zamani-Miandashti 2013, s 515) 

redogör för förhållandet mellan ledarskap och organisationskultur. De lyfter värdet av ett 

tillåtande ledarskap som stöttar till förändring. Chefer bör motivera sina medarbetare till att 

lära sig nya saker och anamma nya kunskaper, då det enligt dem är positivt för organisations-

kulturen. Även Belias och Koustelios (2015 s, 107) nämner ledarskap som en viktig del inom 

organisationskultur, då det påverkar medarbetarna och deras trivsel på jobbet. I Belias och 

Koustelios (2015 s, 108) studie konstaterade de att medarbetare föredrar chefer som tar deras 

åsikter på allvar och uppmuntrar till öppenhet samt individuell utveckling inom 

organisationens ramar och mål. Deras studie visade även att majoriteten av medarbetarna 

föredrog en flexibel och anpassningsbar organisationskultur.  

 

Schødt (2012, s 242 ff) berättar att personalpolitik är centralt inom organisationskultur och 

employer branding. Schødt beskriver personalpolitik som övergripande ramar över hur 

förhållandet mellan personalen bör vara, både mellan arbetsgivare och arbetstagare samt 

arbetstagare emellan. Personalpolitik berör även den enskilda individen, exempelvis vad hen 

erbjuds och ges för möjligheter inom organisationen. Det kan exempelvis vara utvecklings-

möjligheter, frihet under ansvar, bra kollegor, utmaningar och förmåner av olika slag. 

Personalpolitik handlar följaktligen om organisationens arbetssätt och synsätt kring 

medarbetarna. Personalpolitik kan kommuniceras utåt och användas som en strategi för att 

attrahera och locka till sig nya högkvalificerade medarbetare, det vill säga en del av 

organisationens employer branding. En bra personalpolitik kan göra att organisationen 

framstår som en attraktiv arbetsplats.   

 

Lika viktigt som det är att ha unika värderingar enligt Wikström och Martin (2012, s 27), är 

det också viktigt att ha en unik personalpolitik menar Schødt (2012, s 247). Schødt menar här 

att om en organisation härmar och använder sig av en annan organisations personalpolitik kan 

organisationen tappa sin genomslagskraft, effekt och trovärdighet. Det är viktigt att förmedla 

det egna och unika för att bli en framgångsrik organisation som den framtida medarbetaren 

väljer.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s 288 f) berättar att en bra och väletablerad personalpolitik 

mynnar ut i drivna och ambitiösa medarbetare. Exempel på bra personalpolitik är att 

medarbetaren ges utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetstider för att underlätta balansen 

mellan arbetsliv och privatliv, olika belöningssystem som anpassas efter individens önskemål 

och behov samt en gemensam målsättning. Anställda som trivs med organisationens 

personalpolitik motiveras och presterar bättre. Medarbetarna är trots allt organisationens 

viktigaste resurs. 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras studiens valda metod och tillvägagångssätt. Det empiriska 

materialet har hämtats från två håll, förskollärarstudenter på Karlstads universitet och 

Hammarö kommun. Här redovisas en beskrivning av Hammarö kommuns idécafé. Vidare 

redogör vi för urvalet samt hur datan bearbetats och analyserats. Dessutom diskuterar vi de 

forskningsetiska aspekterna och studiens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion.  

 

3.1 Metodval 

Denna studie syftar till att genom empiriskt material och teori ta reda på hur Hammarö 

kommun med hjälp av employer branding på bästa sätt kan attrahera och behålla 

framtidens förskollärare på en allt mer konkurrerande arbetsmarknad. Vidare syftar studien 

till att få en fördjupad förståelse och jämföra förskollärarstudenters syn med Hammarö 

kommuns syn kring att attrahera och behålla. Våra frågeställningar utgår även de från att 

förstå och jämföra. Då intresset ligger i att förstå individers tankar, känslor och 

resonemang är en kvalitativ studie mest lämpad menar Trost (2005 s, 13 f). Även Allwood 

(2004, s 130) uttrycker att kvalitativ metod krävs för att beskriva och analysera individer 

och deras relation till omvärlden. Vår uppfattning är att vi inte hade fångat lika mycket 

tankar och känslor genom en kvantitativ metod som ofta syftar till att samla in siffermässig 

data för statistiska beräkningar (Allwood 2004, s 68). Vi påbörjade uppsatsarbetet med att 

utforma ett syfte och tre frågeställningar. Först när det stod klart inledde vi resonemanget 

kring val av metod. Resonemanget och diskussionen ledde oss till den kvalitativa 

forskningsmetoden. 

 

Vi valde att tillämpa intervjuer i vår studie mot förskollärarstudenterna och Hammarö 

kommuns HR-chef. Intervjuer handlar om att forskaren ställer enkla frågor för att få 

innehållsrika svar. Genom att använda sig av intervjuer kan forskaren få ett rikt material att 

utgå från, där det förhoppningsvis går att finna flertal intressanta aspekter, mönster och 

åsikter med mera (Trost 2005, s 7). Vidare menar Trost (2005, s 23) att en intervju bland 

annat går ut på att förstå den intervjuades tankar och känslor samt vilka erfarenheter och 

förhållningssätt individen har kring olika ting. Allwood (2004, s 58) beskriver hur 

kvalitativ metod används för att nå djupet och skapa förståelse för det mänskliga beteendet 

eller innebörden i en text. Till intervjuerna använde vi en intervjuguide som formades 

utefter vårt syfte, våra frågeställningar och teorier. Vi använder därmed både kunskap från 

teorier och empiriskt material i vår uppsats.  

 

3.1.1 Intervjuguide 

En intervjuguide beskriver Trost (2005, s 50) som en lista över olika frågeområden kring 

det som studeras kopplat till studiens syfte och frågeställning. Innan konstruerandet av 

intervjuguiden bör den som ska utföra undersökningen formulera och klargöra studiens 

syfte samt fördjupa sig inom ämnet. Vidare menar Trost att intervjuguiden inte bör vara för 

detaljerad då intervjuaren behöver lära in intervjuguiden utantill innan datainsamlingen 

inleds. Kvale och Brinkmann (2009, s 150) nämner att intervjuaren bör använda sig av 
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korta och enkla frågor. Trost (2005, s 50) förklarar att då vi tänker och fungerar olika bör 

intervjuguiden anpassas personligen efter individen som ska tillämpa den. Synsättet 

gällande ordningsföljden av frågor varierar, men Trost anser att frågorna ska anpassas efter 

svaren och inte utifrån en förbestämd ordning. Intervjuguiden för förskollärarstudenterna 

bestod av 16 frågor (se bilaga 4). Frågorna radade vi upp i den ordning vi ansåg lämplig 

och följsam. Frågorna berörde följande fyra frågeområden.  

 

 Inledande frågor  

 Verksamhetsförlagd utbildning/VFU1   

 Attrahera och behålla (employer branding)  

 Avslutande fråga  

 

Då vi var ovana intervjuare gjorde vi ett aktivt val att inte ha för få frågor och stora 

frågeområden. Däremot använde vi stora och öppna frågor, och anpassade följden av 

frågorna utifrån vad intervjupersonen svarade. Således använde vi semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Patel och Davidson (2011, s 82) är semistrukturerade intervjuer när 

intervjuaren använder sig av uttänkta frågeområden, och ger respondenten möjlighet till att 

utforma svaren själv. Till stor del följde vi intervjuguidens frågeordning, dels för att inte 

förlägga syftet men även för att vi upplevde att ordningsföljden oftast fungerade bra under 

intervjuerna. Efter de två första intervjuerna diskuterade vi hur intervjuguiden fungerade, 

och utifrån det gjorde vi en del korrigeringar. Exempel på detta var hur vi fick förtydliga 

vissa frågor kring VFU samt lägga till en fråga. Efter det gjorde vi inga ytterligare 

ändringar eller tillägg i intervjuguiden. 

 

Trost (2005, s 82) nämner hur en intervjuare bör tala enkelt och undvika främmande eller 

komplicerade ord. Det handlar om att anpassa sig efter den som intervjuas på ett naturligt 

sätt utan att försöka efterlikna personens språk eller dialekt. I intervjuguiden försökte vi 

använda ett enkelt och vardagligt språk. Vår intervjuguide testades på några bekanta under 

skapandeprocessen. För oss var det ett sätt att försäkra oss om att vi använde ett enkelt och 

tydligt språk. Employer branding är inte ett vardagligt begrepp, därför informerade vi i 

informationsbrevet till studenterna och innan intervjuerna om begreppets betydelse och 

innebörd (se bilaga 6).  

 

En bit in i studien insåg vi att materialet från Hammarö kommun (se rubrik 3.2) behövde 

kompletteras för att få ett bredare perspektiv kring deras syn på employer branding. Vi 

beslutade således att intervjua Hammarö kommuns HR-chef angående hur kommunen ser 

på sitt employer brand och deras framtida arbete med det. Inför intervjun med HR-chefen 

formulerade vi en intervjuguide med fem frågor (se bilaga 5). Frågorna berörde bland 

annat hur Hammarö kommun ska arbeta vidare med materialet från idécafét, om de fanns 

vissa områden eller idéer de vill fokusera mer på och hur de ser på Hammarö kommuns 

employer branding i stort. Vi upplevde det enklare att skapa denna intervjuguide då den 

                                                
1 https://www.kau.se/lararutbildningen/vfu/om-vfu/organisation-av-vfu-kurser/vad-ar-vfu (2019-05-17) 
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riktades till en HR-chef som redan var insatt i ämnet employer branding. Frågorna kunde 

därför ställas direkt kring employer branding.  

 

3.2 Hammarö kommuns idécafé 

I januari 2019 bjöd Hammarö kommun in sju olika enheter för en gemensam arbetsdag i 

form av ett idécafé. Idécafét berörde Hammarö kommuns employer branding och framtida 

kompetensförsörjning från 2019 till 2022. De inbjudna representanterna bestod av fackliga 

företrädare och framtidsambassadörer, serviceförvaltningen, socialförvaltningen, 

kommunstyrelsen, bildningsförvaltningen, politiker, skolelever från Hammarlunden och 

Mörmoskolan i Hammarö samt studenter från Karlstads universitet samt (se tabell 1).  

 

Tabell 1: Presentation av representanterna från Hammarö kommun som deltog under 

idécafét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idécafét ägde rum den 29 januari 2019 från halv nio på morgonen till halv fem på 

eftermiddagen i Folkets hus på Skoghall. Dagen hade ett lösningsorienterat fokus där alla 

idéer och tankar var tillåtna. Syftet med dagen var att tillsammans arbeta fram hur 

Hammarö kommun i framtiden ska attrahera och behålla framtidens medarbetare, 

framförallt inom de områden det råder hög brist på personal, såsom förskolläraryrket. 

Resultatet från dagen ska sedan lägga grunden för Hammarö kommuns nya kompetens-

försörjningsplan 2019-2022 (se bilaga 7). 

 

Workshopen berörde frågor som, hur ska Hammarö kommun attrahera framtidens 

medarbetare? Vad tror vi är attraktivt och vad är attraktivt i framtiden? Vad kommer vi 

behöva göra och hur ska vi behålla våra medarbetare? Arbetsmetoden under dagen var att 

varje representant skrev först ner sina egna idéer, för att sedan presentera idéerna för de 

Enhet Antal  

Fackliga företrädare och  framtidsambassadörer 8 

Serviceförvaltningen 9 

Socialförvaltningen 15 

Kommunstyrelsen 8 

Bildningsförvaltningen 18 

Politiker 10 

Gymnasieelever och studenter 12 

Totalt  80 
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andra inom gruppen. Därefter fick de gemensamt inom grupperna komma överens om tre 

till fem förslag att presentera inför resten av deltagarna på en storbildsskärm. Alla 

grupperna gav sedan kompletterande förslag till idéerna som presenterades på en storbilds-

skärm via ett interaktionsverktyg. Alla grupper besvarade frågorna utifrån arbetsmetoden. 

Svaren sammanfattades sedan i dokument som vi fick ta del av som empiriskt material för 

vår studie (se bilaga 2).  

 

Utöver det material som samlades in från Hammarö kommuns idécafé, intervjuade vi även 

kommunens HR-chef. Som nämnt var detta för att få ett rikare empiriskt material från 

kommunen och för att tydliggöra deras vision och tankar kring employer branding och 

materialet från idécafét.  

 

3.3 Urval  

Denna studie riktar in sig på framtidens förskollärare. Vår definition av framtidens 

förskollärare är 80 till 00-talister som studerar till förskollärare på Karlstads universitet, 

och som snart ska göra entré på arbetsmarknaden. I inledningen redogjorde vi för den brist 

som råder i landet på förskollärare. Utifrån syftet med studien har vi valt att begränsa 

intervjukandidaterna till förskollärarstudenter på Karlstads universitet. Valet av studenter 

från Karlstads universitet grundade sig i att vi ansåg dem ha stor potential att bli 

framtidens förskollärare. 

 

För att komma i kontakt med förskollärarstudenter att intervjua använde vi ett snöbolls-

urval. Ett snöbollsurval går ut på att söka upp individer inom studiens intresseområde, och 

sedan genom dem fråga om andra kandidater. Snöbollsurval är en effektiv teknik passande 

för att bygga upp ett urval inom mindre studier. Denna teknik hjälper även intervjuarens 

trovärdighet då intervjuaren kan använda individen som nominerat den nya kandidaten 

som referens (Denscombe 2017, s 43). Vi kontaktade först två förskollärarstudenter som 

gav oss kontaktuppgifter till några andra förskollärarstudenter, som sedan gav ytterligare 

tips på möjliga intervjukandidater. Detta snöbollsurval ledde till sammanlagt nio intervjuer 

som presenteras i tabell 2 på nästa sida.  

 

Av de förskollärarstudenter vi intervjuade var samtliga kvinnor från 22 till 32 år, mellan 

terminerna två till sju. Vi intervjuade enbart kvinnor, vilket vi ansåg lämpligt i och med 

hur könsfördelningen i förskolläraryrket ser ut. Enligt SCB (2019) är majoriteten av de 

arbetande förskollärarna i Sverige kvinnor. Av de som studerar till förskollärare på 

Karlstads universitet är majoriteten kvinnor (se bilaga 3). 
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Tabell 2: Presentation av de förskollärarstudenter som intervjuats för denna studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Det empiriska materialet från förskollärarstudenterna hämtades in genom kvalitativa 

intervjuer, baserade på en intervjuguide. Vi inhämtade även empiriskt material från Hammarö 

kommuns idécafé och en kompletterande intervju med kommunens HR-chef, som även den 

baserades på en intervjuguide.  

 

3.4.1 Intervjuer med förskollärarstudenterna  

Trost (2005, s 44) upplyser vikten av att noga tänka igenom valet av intervjuplats. En intervju 

är en relation från två olika håll, mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjun ska ske i 

en avskild miljö, utan åhörare där intervjupersonen känner sig trygg. En lämplig plats kan till 

exempel vara intervjupersonens hem, då det många gånger är en trygg plats. Däremot finns 

det en risk för störningar om intervjun sker i hemmet, såsom att telefonen ringer, någon i 

hushållet kommer hem eller någon knackar på dörren. Dessa störningar kan i värsta fall 

förstöra intervjun och relationen.  

 

Trost (2005, s 45) förklararar vidare hur ett vanligt förekommande tankesätt är att de som 

ställer upp på en intervju bör få möjlighet att bestämma intervjuplats. Däremot bör beslutet 

inte helt överlämnas till intervjupersonen, utan intervjuaren bör komma med förslag på vart 

intervjun kan hållas. De flesta platser har både för- och nackdelar. Med hänsyn till det bör 

därför en analys kring påverkan av miljön göras kring trovärdigheten av datan. Kvale och 

Brinkmann (2009, s 32) förklarar hur kunskapen som genereras ur en intervju bland annat 

bygger på att den intervjuade befinner sig i en miljö där den är trygg och säker. 

 

Fiktiva namn Kön 

Lena Kvinna 

Ida Kvinna 

Sofia Kvinna  

Kristina Kvinna 

Sara Kvinna 

Maria Kvinna 

Linda Kvinna   

Anne Kvinna  

Evelina Kvinna  
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Vid kontakten med förskollärarstudenterna gav vi information om att vi gärna sågs på den 

plats som kändes bäst och enklast för dem. Vi gav dem utrymme att bestämma plats, men 

föreslog alltid ett grupprum på universitetet, eller att vi kunde komma hem till dem. 

Resultatet av detta blev att sju av intervjuerna genomfördes i grupprum på Karlstads 

Universitet, medan två av intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna. Vid val av 

grupprum försäkrade vi alltid att grupprummen var utan fönster eller glaspartier som 

möjliggjorde insyn eller annan utomstående påverkan. Intervjuerna ägde rum i tre olika 

grupprum med likartade miljöer. Gällande de två intervjuerna som utfördes i hemmet kunde 

vi inte förebygga en yttre påverkan.  

 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och bestod av 16 frågor. Vi inledde intervjuerna med 

en presentation om oss själva, vår studie samt de forskningsetiska reglerna. Innan vi inledde 

intervjun frågade vi ännu en gång om samtycke för inspelning. Vi valde att göra det trots att 

vi redan informerat om inspelningen i informationsbrevet för att visa respekt för den enskilda 

individen. Enligt Trost (2005, s 53 f) finns det både fördelar och nackdelar med att spela in 

intervjuer. En av fördelarna är möjligheten att gå tillbaka och höra tonfall och att kunna 

skriva av intervjun ordagrant. Det är även en fördel att intervjuaren får höra sig själv och sina 

egna misstag som hen kan lära sig av. En nackdel är att det är tidskrävande att gå igenom och 

att skriva ner allt samt att vissa individer inte vill spelas in. 

 

Vi valde att spela in våra intervjuer för att vara närvarande under intervjuerna och inte gå 

miste om tankar, känslor och åsikter. En annan anledning var att vi som ovana intervjuare 

hade haft svårt att anteckna och samtidigt vara närvarande i intervjun. Ingen av de intervjuade 

invände mot det eller gav några tecken på att de upplevde inspelningen negativt. Vi spelade 

in intervjuerna med våra mobiltelefoner, och skrev sedan ner inspelningarna till text i ett 

samlat dokument. I dokumentet märkte vi ut intervjuerna från ett till tio och skrev fiktiva 

namn på intervjupersonerna.  

 

Enligt Trost (2005, s 46) kan det många gånger vara en fördel att vara två intervjuare. Är 

forskarna samspelta kan det resultera i en bättre intervju, likväl som det kan resultera i en 

sämre intervju om de inte är samspelta. Det kan även vara passande att vara två om de som 

intervjuar är oerfarna, då de kan ta stöd av varandra. Vidare menar Trost att två intervjuare 

däremot kan se annorlunda ut ur intervjupersonens perspektiv. Det finns en risk att den som 

blir intervjuad känner sig underlägsen. Av de sammanlagt nio intervjuerna utförde vi tre 

tillsammans, medan sex av dem delades upp. Vi beslutade att göra de första intervjuerna 

tillsammans då det möjliggjorde att vi kunde stötta varandra. I början var vi ovana intervjuare 

men efter tre gemensamma intervjuer kände vi oss tillräckligt trygga med att intervjua på 

egen hand. 

 

3.4.2 Hammarö kommuns idécafé 

Under idécafét hade respektive bord en utnämnd bordsvärd som skrev ned gruppens tankar 

och idéer. Bordsvärden mailade sedan vidare råmaterialet till Hammarö kommuns HR-

avdelning. HR-avdelningen skickade det inkomna materialet till oss för en sammanställning 

och strukturering. Vi sorterade de sju olika gruppernas idéer i dokument efter frågeområden. I 
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dokumenten la vi till underrubriker för att få en struktur bland idéerna. När struktureringen av 

materialet var klart markerade vi de ord och begrepp vi kunde koppla till vår teori och vårt 

intervjumaterial. Avslutningsvis har vi därmed kodat all insamlad data med samma metod. Vi 

båda deltog under idécafét.  

 

3.4.3 Intervju med Hammarö kommuns HR-chef 

Intervjun med Hammarö kommuns HR-chef gjordes i kommunhuset på HR-chefens kontor 

och kontakten inför intervjun skedde genom mail. Valet av plats grundade sig i att det var en 

avskild och lättillgängligt plats för båda parter. Till skillnad från intervjuerna med 

studenterna mottog HR-chefen inget informationsbrev innan intervjun. Detta då hen var vår 

kontaktperson kring samarbetet med Hammarö kommun, och redan var insatt i vår 

undersökning. Intervjun tog 30 minuter och berörde fem frågor om hur Hammarö kommun 

tänkte kring sitt employer brand och materialet från idécafét. Intervjun spelades in efter 

samtycke och skrevs sedan ned i text, likt intervjumaterialet med förskollärarstudenterna. Vi 

båda deltog under intervjun med HR-chefen.  

 

3.5 Databearbetning och analys 

I vår studie spelade vi in samtliga intervjuer för att sedan skriva ner dem i text. Vi har 

därefter kodat all text. Med kodning menas att forskaren hittar nyckelord i texten för att 

underlätta den kommande analysen (Kvale & Brinkmann 2009, s 217). Öppen kodning 

beskriver Corbin och Strauss (2008, s 195) som en metod för att sönderdela data, urskilja 

begrepp och kategorisera datamaterial. Vi markerade viktiga ord och meningar direkt när vi 

antecknade ner ljudinspelningarna i text. Exempel på ord och begrepp vi markerade i 

materialet var ledarskap, feedback, kollegor och arbetsmiljö. Detta gjorde vi för att förenkla 

den kommande analysen. Vi delade upp intervjumaterialet och skrev ner samt kodade fem 

intervjuer vardera. Efter detta läste vi igenom varandras texter för att säkerställa att inget 

viktigt begrepp eller mening missades i kodningen. Materialet från idécafét var redan 

nedskrivet i text. Således kunde vi markera de idéer vi uppmärksammade direkt. 

 

Den teoretiska referensramen var med i våra tankar redan vid skapandet av intervjuguiden. 

Anledningen till det var att vi ville få intervjumaterial vi sedan kunde koppla till vår teori i 

analysen. Vi hade skapat vår teoretiska referensram när vi inledde intervjuerna, vilket 

möjliggjorde att vi kunde uppmärksamma ord och begrepp direkt när vi skrev ner ljud-

inspelningarna. Som nämnt gjorde vi detta gjorde genom att markera ord, känslor och 

begrepp kopplat till vår teoretiska referensram. Enligt Trost (2005, s 132) kan denna metod 

ge goda och användbara idéer, som sedan kan användas för att analysera materialet. 

 

I vår analys använde vi material från idécafét, intervjun med kommunens HR-chef, de nio 

intervjuerna med förskollärarstudenterna samt vår teoretiska referensram. Vi inledde analysen 

med att ta en rubrik i taget ur vår teoretiska referensram. Utifrån det teoretiska ämnet sökte vi 

sedan efter olika kopplingar, samband, likheter och skillnader i det empiriska materialet. Vi 

letade först efter kopplingar i intervjuerna med förskollärarstudenterna för att gå vidare till att 

söka i materialet från idécafét och intervjun med HR-chefen. Vi använde detta tillvägagångs-
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sättet genom hela analysen. Däremot sökte vi efter olika uttalanden och delar inom de olika 

rubrikerna. Ett exempel på hur det gick till var hur vi i tvåfaktorsteorin sökte efter Herzbergs 

olika faktorer bland orden i det empiriska materialet. 

 

Att först analysera intervjumaterialet från förskollärarstudenterna var ett medvetet val. Detta 

då vårt syfte och våra frågeställningar främst kretsar kring dem. Det var utifrån deras syn och 

åsikter vi ville urskilja om Hammarö kommun representanters syn överensstämde eller ej. 

Mycket av analysen gick ut på att finna likheter. Först när vi funnit likheter kunde vi urskilja 

en del olikheter.   

 

3.6 Forskningsetik 

Enligt vetenskapsrådet (2017, s 12 f) handlar forskningsetiken om riktlinjer för hur uppgifter 

av de respondenter som deltar i en undersökning får behandlas. De syftar framförallt till att 

skydda de som medverkar från kränkningar och skador i samband med att de medverkar i 

forskningen. Detta har specificerats i det så kallade individskyddskravet. Även Patel och 

Davidson (2011, s 62 f) nämner att forskaren behöver ta hänsyn till vissa forskningsetiska 

aspekter. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda i undersökningen om 

studiens syfte. Med samtyckeskravet menas att deltagarna i studien själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de som 

deltar i en studie behandlas med sekretess samt att deltagarna i studien inte ska kunna 

identifieras av utomstående. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter från enskilda personer 

som deltar i en studie endast får användas för forskningssyfte (Patel och Davidson (2011, s 

63). 

 

Vid första kontakten med de tilltänkta kandidaterna bör intervjuaren kortfattat presentera sig 

själv och sin undersökning innan hen ber om en intervju. Nästa steg är att bli enig kring tid 

och plats för intervjun. I samband med detta bör intervjuaren berätta ungefär hur lång tid 

intervjun tar (Trost 2005, s 61). Trost (2005, s 40) förklarar att intervjuaren i samband med 

första kontakten bör upplysa om konfidentialitet. Vi kontaktade respondenterna genom 

Facebook, där vi först kortfattat presenterade oss själva och redogjorde för undersökningen. 

Därefter bestämde vi tid och plats. När det var bestämt skickade vi ett informationsbrev för 

mer information kring studien och intervjun. I brevet redogjorde vi för studiens syfte samt en 

kort förklaring om begreppet employer branding. Vi informerade dem om ljudinspelning, att 

deltagandet var frivillig och kunde avbrytas när som helst samt att deras uppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt. Uppgifterna och intervjumaterialet från förskollärarstudenterna har 

behandlats konfidentiellt genom att ljudinspelningarna förvarades på privata mobiltelefoner 

med lösenord och raderades direkt efter att de skrivits av. Vidare tilldelades intervju-

personerna fiktiva namn i anteckningarna. Vi informerade även om att materialet endast 

skulle användas i forskningssyfte samt om deras rätt till att ta del av studien. 
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De etiska principerna som tillämpades mot studenterna har inte tillämpats på samma sätt mot 

HR-chefen. HR-chefen representerade och kompletterade Hammarö kommuns perspektiv. 

Hen gav oss fullt samtycke till att benämnas som HR-chef i studien och därmed inte vara 

anonym. Eftersom HR-chefen har varit vår huvudkontakt i samarbetet med Hammarö 

kommun var hen bekant med studiens syfte, hur materialet skulle användas samt rätten att ta 

del av studien. Vi har även fått samtycke av Hammarö kommun att presentera idécaféts 

representanter enligt tabell 1 i rubriken “3.2 Hammarö kommun och idécafét”.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 263) mäter reliabilitet forskningsresultatets 

tillförlitlighet. En tillförlitlig studie ska kunna återskapas av andra forskare vid andra 

tidpunkter och uppnå samma resultat. Det handlar om studiens påverkan av olika slag, och 

hur det kan ge olika svar. Reliabiliteten kan exempelvis påverkas av en dålig ljudinspelning 

där forskaren kan höra fel, misstolka eller missa vissa delar (Kvale & Brinkmann 2009, s 

201). För att minimera olika störnings- och distraheringsmoment utförde vi som tidigare 

nämnt olika åtgärder. Detta för att stärka reliabiliteten. Två av intervjuerna utfördes hemma 

hos respondenterna. Det kan kritiseras eftersom det finns flertal störningsmoment att ta 

hänsyn till, men vi ansåg att en bekväm och trivsam miljö för respondenten var viktigare. Vi 

upplevde däremot inte några störningar eller andra yttre påverkningar från omgivningen 

under de två hembesöken. 

 

Validitet handlar istället om giltighet, att mäta det som är relevant. Det vill säga om forskaren 

undersöker det hen avser att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s 264). Validiteten har i 

vår studie bland annat återspeglats i intervjuguiderna. Detta genom att vi noggrant 

framställde intervjufrågorna utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi gick igenom varje 

fråga och diskuterade dess koppling till syftet och dess möjlighet att besvara fråge-

ställningarna.   

 

3.8 Metoddiskussion 

I vår studie har vi samlat in empiriskt material på två olika sätt, material vi själva samlat in 

genom intervjuer och material vi inhämtat från Hammarö kommuns idécafé. Vi är medvetna 

om att materialet från idécafét inte är insamlat på ett tillräckligt ordnat och systematiskt sätt 

för att klassas vetenskapligt. Detsamma gäller även det intervjumaterial vi samlat in. Kvale 

och Brinkman (2009, s 123) definierar vetenskap som en systematisk produktion av ny 

kunskap. På samma sätt är vi även medvetna om att kvalitén på det empiriska materialet från 

idécafét kan ifrågasättas. En möjlig risk är att vissa deltagare inte vågade säga vad de 

egentligen tyckte, utan sa istället vad de trodde förväntades av dem. Vi valde trots detta att 

använda materialet. Detta med anledning av att det var ett omfattande material som 

representerade 80 olika personer från sju olika enheter. Med vår tidsperiod hade det varit 

omöjligt att samla in 80 olika individers tankar och idéer genom intervjuer. Vi ansåg det 

därför vara ett alltför värdefullt och omfattande material att gå miste om. 
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Kvale och Brinkmann (2009, s 260 ff) menar att objektivitet är en svårtolkad term som finns i 

flera olika former. Objektivitet kan enligt dem vara en kontrollerad och pålitlig kunskap, fri 

från fördomar och förutfattade meningar. En annan form av objektivitet är att reflektera över 

hur studien bidrar till kunskap. Trost (2005, s 114) förklarar att objektivitet bör eftersträvas, 

men att en intervjuare inte kan vara helt nollställd och objektiv. Däremot kan objektivitet 

eftersträvas genom att inte överföra egna åsikter till den som intervjuas. I studiens alla delar 

och moment har vi försökt agera och tänka objektivt genom att lägga bort våra fördomar och 

förutfattade meningar. Vi har därför behandlat alla intervjupersoner på ett likvärdigt sätt och 

analyserat intervjumaterialet med samma metod och tankegång. 

 

För att ta fram urvalet använde vi ett så kallat snöbollsurval (Denscombe 2017, s 43). 

Kandidaterna har en stor möjlighet att styra urvalet, och kan till exempelvis styra urvalet mot 

pratsamma och sociala personer. Det är denna egenskap som gör snöbollsurval till en 

användbar metod inom mindre studier, då den möjliggör att styra urvalet efter studiens 

kriterier (Denscombe 2017, s 43). Efter viss avvägning beslutade vi att använda denna metod. 

Detta då vi hade begränsat med tid, inga ekonomiska medel och svårt att nå ut till intervju-

kandidater utan en gemensam länk. Vi ställde oss själva frågan om vi hade ställt upp på en 

intervju, om en obekant kontaktat oss utan någon förbindelse. Vi kom fram till att vi troligen 

inte hade känt oss bekväma med det, och på grund av detta ansåg vi det fel att förvänta oss 

det av andra studenter. Kvale och Brinkmann (2009, s 21) nämner att kvalitativ forskning 

sällan strävar efter att uppnå ett representativt urval. Vi gjorde ett aktivt val att begränsa 

studien och inte sträva efter ett representativt urval. Beslutet grundade sig även här i brist av 

tid och ekonomiska medel.  

 

Som vi redogjorde för i rubriken urval intervjuade vi endast kvinnor. Därmed var köns-

fördelningen obefintlig, någonting som kan ifrågasättas. Att vi bara intervjuade kvinnor kan 

förklaras genom att majoriteten av de arbetande förskollärarna i Sverige är kvinnor (SCB 

2019). Av de som studerar till förskollärare på Karlstads universitet är majoriteten kvinnor 

(se bilaga 3). 

 

Gällande intervjuguiden till förskollärarstudenterna uppkom några få svagheter. En del hade 

svårt att förstå vad vi menade med image, men vi blev snabbt medvetna om detta och gjorde 

direkt något åt problemet. Vår lösning var att förklara begreppet kortfattat och komma med 

exempel. Vi beslutade därför om en gemensam förklaring och ett exempel vi använde till alla 

intervjupersoner.  

 

Trost (2005, s 46) menar att det finns både för- och nackdelar med att vara två intervjuare 

eller att intervjua på egen hand. Vi genomförde båda typerna i vår studie vilket kan ha 

påverkat intervjuerna, då vi är två olika individer. Däremot använde vi samma intervjuguide 

och liknande följdfrågor. De första intervjuerna genomförde vi ihop, dels för vi var osäkra 

intervjuare men även för att säkerställa att vi fortsättningsvis intervjuade enhetligt. Vi var 

även insatta i samma teorier och tankegång då vi arbetat tillsammans genom hela uppsatsen. 

Därför har likheterna dem emellan vägt över olikheterna trots att intervjuerna inte alltid 

skedde på exakt samma vis. 
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Nu vidare till frågan om vi samlat in tillräckligt med material för att göra en bra analys. Vår 

åsikt är att vi samlat in en stor mängd värdefullt och innehållsrikt empiriskt material. Vi 

upplever även att vi utifrån vårt syfte skapat en stabil teoretisk referensram att koppla det 

empiriska materialet till, trots det smala utbudet av litteratur och teori kring employer 

branding. 
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och studiens resultat redovisas. Det 

empiriska materialet representerar två perspektiv och har inhämtats från två håll. Det ena 

perspektivet har samlats in genom intervjuer med förskollärarstudenter, vilket representerar 

framtidens förskollärares perspektiv. Förskollärarstudenterna kommer i analysen att 

presenteras med fiktiva namn. Hammarö kommun representerar det andra perspektivet. Där 

har material inhämtats från kommunens idécafé samt genom en intervju med kommunens 

HR-chef. Då studien bland annat syftar till att jämföra förskollärarstudenternas syn med 

Hammarö kommuns syn kring att attrahera och behålla, kommer vi redogöra för de olika 

perspektiven löpande i analysen. Detta för att urskilja skillnader och likheter. Vi kommer 

även att analysera materialet utifrån studiens teoretiska referensram som presenterats i kapitel 

två.  

 

4.1 Employer branding 

Employer branding handlar om att sälja upplevelsen av en arbetsplats och attrahera rätt 

medarbetare (Parment, et al. 2017, s 7). De studenter vi intervjuade är medvetna om den 

kompetensbrist som råder inom förskolläraryrket i Sverige. I vårt material ser vi ett tydligt 

mönster där framtidens förskollärare inte kommer ta vilken arbetsgivare som helst. De är 

medvetna om att de är eftertraktade på arbetsmarknaden och att de därför kan ställa högre 

krav. Förskollärarstudenten Evelina förklarar i följande citat hur hon tänker kring att vara 

eftertraktad på arbetsmarknaden. 

 

Evelina: Ja man är ju medveten om att man är eftertraktad på arbetsmarknaden. Till 

skillnad från yrken där man som nyexaminerad kanske behöver sälja in sig själv hos 

företagen så är det nu företagen som behöver sälja in sig hos oss istället. 

 

När vi frågar HR-chefen om syftet med idécafét framgår det tydligt i hennes svar att 

Hammarö kommun är medvetna om den brist som råder i landet inom förskolläraryrket.  

 

HR-chef: Varför vi gör det här handlar om att vi står inför den största utmaningen ever. 

Vi kommer inom en snar framtid ha en kompetensbrist inom vissa yrken som är vår 

kärnverksamhet [.….] För oss är det lärare och undersköterskor där kompetensen 

försvinner allt mer och där behoven är som störst. Där ser man att vi nationellt går mot en 

fullständig dipp. Det här är ju oerhört viktigt för samhället, för vi är en samhällsaktör och 

ska leverera god samhällsservice till våra medborgare. 

 

På så sätt överensstämmer teorin med empirin, det vill säga att employer branding är viktigt 

för att attrahera samt sticka ut på arbetsmarknaden och för att bli den arbetsgivare framtidens 

medarbetare väljer (Parment, et al. 2017, s 10 f). 

 

I det empiriska materialet framgår det att förskollärarstudenterna som representerar 

framtidens medarbetare i vår studie kan tänka sig att arbeta länge för en och samma 

organisation om de ges rätt förutsättningar. De mest betydande och återkommande faktorerna 

är då lön, utvecklingsmöjligheter, kollegor, ledarskap, arbetsmiljö samt nytänkande och 
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tillåtande arbetsplatser. Här nedan följer tre citat angående vad framtidens förskollärare anser 

är viktigt för att kunna se långsiktigt på en arbetsplats. 

 

Ida: Om jag ska stanna länge på en arbetsplats tycker jag chefen är väldigt viktig, att den 

tar hand om sina anställda och bryr sig. Sen är det också viktigt med bra kollegor, 

arbetsmiljö och att man ges möjligheten till att få vidareutveckla sig. När jag kommer ut i 

arbetslivet kommer jag vara väldigt noga med att jag inte vill jobba på en förskola som är 

fyrkantig och inte vill ändra något. 

 

Kristina: Ledningen! Att de lyssnar på behoven man har och att man känner att man får 

utvecklas. Att de tror på en och pushar en, och uppskattar de jobb man gör och att man 

får utvecklas inom yrket och inte hela tiden står på samma ställe. Nya uppdrag kanske... 

Eller någon kurs. Utifrån tidigare erfarenheter vet jag att man tröttnar ju om man inte får 

lära sig nya grejer. Sen är det ju såklart viktigt med bra miljöer, jag vill ju inte tråkas ut 

av dom heller. 

 

Anne: Jag hade ju en del kollegor som tänkte att lönen var viktigast. Så dom bytte. Den 

motsvarade inte vad dom ville ha. Och sen.. Ja men stämningen, atmosfären, 

gemenskapen och att alla kommer bra överens. Det är jätteviktigt tycker jag, att man har 

bra arbetskamrater och att det känns roligt att gå till jobbet. Sen är det också viktigt med 

en trivsam miljö för att jag ska vilja bli kvar på en arbetsplats. 

 

Utifrån intervjuerna med studenterna kan vi konstatera att det är lika viktigt att vårda sina 

befintliga medarbetare som det är att locka till sig nya medarbetare. På Hammarö kommuns 

idécafé lyfter representanterna fram flera liknande faktorer de anser viktiga för att behålla 

sina medarbetare. De lyfter tankar och idéer som bra arbetsmiljöer och arbetsklimat, 

utveckling och karriärmöjligheter, bra förmåner och löneutveckling, bra ledarskap med 

coaching och feedback samt arbetsglädje. Således kan vi fastställa att studenterna och 

Hammarö kommuns representanter delar samma bild.  

 

Denna bild bekräftar även teorin då Parment, et al. (2017, s 10 f) berättar att employer 

branding inte enbart är viktigt för att attrahera nya medarbetare, utan också för att behålla 

befintliga medarbetare i organisationen. Employer branding kan enligt författarna även ses 

som en överlevnadsstrategi utifrån den kompetensbrist som föreligger i landet.  

 

Vidare framgår det i materialet att arbetsgivarvarumärket och vad det väcker för associationer 

är av stor vikt vid valet av arbetsgivare för studenterna. Nedan följer tre av studenternas 

tankar kring organisationers varumärken och vilka associationer de väcker.  

 

Sara: Ja jag tror att det påverkar mig mer än vad jag tror. Jag är ju väldigt estetiskt lagd 

och drar mig till vackra ting liksom. Så en vacker byggnad, natur eller miljö påverkar 

mig nog mer än vad jag själv kanske är medveten om. Image är nog ganska viktigt, och 

vad företaget sänder ut för signaler. 

 

Maria: Eftersom jag kommer söka mig till kommunen sen så blir det ju mer kommunens 

ansikte utåt som är viktigt, det kommer nog påverka mig mest. När man läser om 
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förskolorna inom kommunen ser de likadana ut. Jag tycker de borde trycka mer på 

olikheterna. Det är ju såklart extra roligt att jobba för ett företag som är lite udda och 

sticker ut. 

 

Evelina: Kommunen har ju inte direkt någon jätterolig och tilltalande marknadsföring för 

sina förskolor. Och det är ju främst på deras hemsidor man går in och läser. Där kanske 

man hade velat lockas lite mer tänker jag. Dels kan det ju vara en inriktning som utmanar 

dig lite mer som person, eller en inriktning där man känner att “wow det här brinner jag 

för”. 

 

Detta uppmärksammar även representanter från Hammarö kommun under idécafét. 

Representanterna betonar att Hammarö kommun behöver synas, bli ett känt begrepp och att 

de tillsammans behöver skapa ett starkt varumärke. HR-chefen berör även detta ämne i citatet 

nedan genom att diskutera hur deras handlingar påverkar varumärket.  

 

HR-chef: Vi tänker alltid varje dag på allt vi gör, hur stärker vår handling och aktivitet 

vårt arbetsgivarvarumärke just nu?  [.….] I allt vad vi publicerar och gör skickar det en 

signal till omvärlden. Våra chefer måste tänka i aktivitet när de gör någonting så det 

skickar värde någonstans. Tillsammans är vi värdegrunden och vårt varumärke [.….] Vi 

måste använda en positiv kraft för varumärket. Attraktiviteten är ju varumärket.  

 

Haig (2005) nämner i sin inledning att varumärkesbyggande är den viktigaste aspekten för en 

framgångsrik organisation. Organisationen behöver sticka ut och skilja sig från 

konkurrenterna. Spjuth (2006, s 24) berättar att bilden av varumärket påverkas varje dag samt 

att allt medarbetare säger och gör bestämmer värdet på organisationens varumärke. Spjuth 

(2006, s 7) menar att kommuner ständigt behöva arbeta strategiskt med att attrahera och visa 

sig värdiga för omgivningen. Tillväxt är en viktig aspekt och kan i vissa fall handla om en 

överlevnadsfråga.  

 

Vidare berättar studenterna Ida, Linda och Evelina hur de ser på olika former av marknads-

föring.  

 

Ida: Jag tycker det är bra med marknadsföring på sociala medier. Det är ju så vanligt 

idag, så då blir det uppmärksammat på ett annat sätt kanske. Det kan vara roligt med 

filmer och bilder från verksamheten, så man ser att “så här jobbar vi”. Det kan ju locka 

på ett sätt tänker jag.  

 

Linda: Det var ju flera kommuner som var på Hotspot-mässan2 på universitetet för ett tag 

sen, det är ju roligt när dom visar upp sig.  

 

Evelina: Jag tror att en bra hemsida är viktigt, för det är så många som söker information 

där. Jag tänker lite på det föräldrakooperativet jag har varit och jobbat lite på, där jobbar 

dom mycket med sin hemsida och presenterar vad dom gör och hur dom arbetar. Så där 

                                                
2 https://www.kau.se/samverkan/samverka-med-oss/studentprojekt/hotspot (2019-04-25) 
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kan man få följa deras vardag. Jag tror att det är rätt så lockande faktiskt, i alla fall för 

förskollärare, att du ser konkret “ja men dom jobbar ju verkligen så här”.  

 

För att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke kommer Hammarös representanter med en 

rad olika förslag. Förslagen handlar bland annat om att synas på rätt arenor för att fånga rätt 

medarbetare och målgrupper, förslagsvis universitet, mässor och sociala medier. De pratar 

mycket kring sociala medier och att de vill digitalisera mer för att ligga steget före.  

 

Att synas på olika slags kanaler är en viktig del inom varumärkesarbetet för en kommun 

enligt Spjuth (2006, s 12 f). Spjuth menar att det är viktigt att inte enbart marknadsföra sig 

genom reklam, utan att det också är viktigt att visa upp sig fysiskt. Vi kan utifrån detta 

konstatera att det empiriska materialet stämmer överens med teorin. Hammarö kommun är 

medvetna om att de behöver marknadsföra sig genom flera metoder för att hitta rätt 

medarbetare.  

 

4.1.1 Medarbetarna som ambassadörer för employer branding  

I intervjumaterialet med studenterna kan vi urskilja både missnöje och positivitet vid frågorna 

om deras verksamhetsförlagda utbildning. Är de missnöjda med en arbetsplats har de inga 

problem att tala öppet om det, men de talar även lika öppet om deras positiva erfarenheter. 

Nedan följer fyra citat kring studenternas VFU-platser, två negativa och två positiva. VFU är 

en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning.  

 

Ida: Jag kommer inte vilja jobba där när jag är klar, så mycket kan jag säga. Det var 

mycket skitsnack bland personalen och personalpolitiken var under all kritik. Jag kände 

inte heller att jag utvecklades.  

 

Maria: Det fanns mycket skitsnack mellan avdelningarna och lite smågnabb mellan 

personalen. Det kunde man märka tydligt ute på gårdsplanen genom att det var 

grupperingar [.….] De som jobbat i många år ville inte testa något nytt, och jag föredrar 

ju det nya och mer öppensinnade sättet. Det blev som två olika läger.  

 

Linda: Det var ett bra och sammansvetsat team och det var ett bra arbetsklimat. Jag kan 

absolut tänka mig att jobba där sen när jag tagit examen.  

 

Kristina: Den andra arbetsplatsen levde upp till mina förväntningar och jag trivdes med 

allt. Jag kommer nog söka mig dit sen när jag är färdig.  

 

Utifrån detta kan vi konstatera att medarbetarna påverkar och avgör styrkan i varumärket och 

att de fungerar som ambassadörer för organisationen. Vidare ser vi att det är viktigt med 

trivsamma arbetsplatser för att sprida goda rykten. Vi ser även att Hammarö kommun 

uppmärksammar detta då HR-chefens i ett tidigare citat säger “våra handlingar påverkar 

varumärket”. 

 

Parment, et al. (2017, s 8) påstår att medarbetarna är varumärket, och att allt de säger och gör 

avgör styrkan i arbetsgivarvarumärket. Organisationer som aktivt och medvetet arbetar med 
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sitt varumärke attraherar enligt dem fler medarbetare. Vidare nämner Parment, et al. (2017, s 

31) att det medarbetarna säger och tycker oftast är den bästa marknadsföringen, om det är i 

positiv bemärkelse vill säga. Tillfredsställda och glada medarbetare blir gynnsamma 

ambassadörer för organisationen (Parment, et al. 2017, s 31). Utefter detta kan vi konstatera 

att teorin bekräftar vår empiri.  

 

4.1.2 Vikten av ärlighet inom employer branding 

Ärlighet är viktigt för studenterna. Flera av dem tar upp vikten av att arbeta för en 

organisation som håller vad den lovat. Ida och Evelina delar med sig av sina tankar kring 

ärlighet i citaten nedan.  

 

Ida: Jag tycker förskolans värderingar och pedagogik är viktig, och då är det ju såklart 

lika viktigt att man kan se dem förverkligas i verksamheten också, på riktigt liksom.   

 

Evelina: Ja men just det här att du ser att det finns ett engagemang, att det inte är tomma 

ord som du söker dig till. Jag vet en förskola i min hemkommun som utger sig att vara på 

ett visst sätt [.….] Men dom jobbar inte alls utifrån den pedagogiken och det synsättet. 

Och då blir det ju inte så himla roligt att söka till en sån förskola kanske. Just det här att 

det blir tomma ord, det känns ju inte lockande. 

 

På idécafét tas ärlighet upp genom följande förslag, “leva upp till de förväntningar vi skapat 

när vi rekryterar nya medarbetare”. Vi kan konstatera att studenterna pratar mer om ärlighet 

än Hammarö kommun, men att båda uppmärksammar det och dess betydelse.  

  

Vikten av ärlighet bekräftas av teorin. Wikström och Martin (2012, s 38) lyfter fram ärlighet 

som en viktig del inom extern employer branding. Enligt dem är det viktigt att organisationer 

levererar och kan stå för det som kommuniceras. Barrow och Mosley (2005, s 64) menar att 

organisationer som inte lever upp till de förväntningar de förmedlat riskerar att få dåliga 

rykten och negativa anknytningar till sina varumärken. 

 

4.2 Framtidens medarbetare 

En aspekt vi tittar på inom employer branding är framtidens medarbetare, vilket är en viktig 

målgrupp för dagens arbetsgivare och organisationer enligt Parment, et al. (2017, s 77). 

Förutom att framtidens medarbetare är en viktig målgrupp innebär de även en stor utmaning 

för organisationerna (Parment, et al. 2017, s 89). Syftet med Hammarö kommuns idécafé var 

att förbereda sig inför denna utmaning, och ta reda på hur kommunen kan attrahera och 

behålla framtidens medarbetare.  

 

Förskollärarstudenterna nämner vid upprepade tillfällen värdet av goda kollegor och att ha 

roligt på jobbet. I citaten nedan berättar Sara om varför hon föredrog en arbetsplatsen framför 

en annan, medan Kristina förklarar att en bra personalgrupp kan väga upp för andra sämre 

delar på arbetsplatsen. 
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Sara: Det finns en av VFU-platserna som är min favorit och det beror nog på kollegorna, 

för vi har en avslappnad stämning och pratar med varandra. Det är en öppen dialog och 

man vågar säga vad man tycker. 

 

Kristina: En bra personalgrupp som trivs med varandra och tycker det är kul att vara där. 

Att man trivs med dem man jobbar med tror jag är väldigt viktigt. Ett bra team liksom, så 

blir det bra oavsett hur lokalerna ser ut till exempel. Jag tror egentligen miljön blir 

mindre viktigt då, trots att lokalerna självklart är viktiga. Men trivs man med dem man 

jobbar med blir det nog bra ändå.  

 

Under idécafét tas flera idéer upp rörande gemenskap. Några exempel på idéer är aktiviteter, 

kick offs, teambuilding, skapa arbetsglädje, fira framgångar, skapa en vi-känsla, goda 

kulturer och införa må bra-dagar inom kommunen. Även HR-chefen betonar värdet av att det 

ska vara kul att arbeta, och säger att det är en viktig del för framtiden. Följaktligen 

överensstämmer empirin då båda perspektiv lyfter vikten av gemenskap och att ha kul på 

jobbet.  

 

Parment, et al (2017, s 80) förklarar att framtidens medarbetare har höga ambitioner och ser 

arbetsplatsen som en betydelsefull social arena. Gemenskap, kollegor, goda samarbeten och 

att ha roligt på jobbet är viktigt för dem. De menar att arbetsgivare bör ta tillvara på dessa 

delar för att attrahera framtidens medarbetare. Således styrker teorin vikten av gemenskap 

och goda kollegor i det empiriska materialet.  

  

Förskollärarstudenten Sara berättar att hon vill ha beröm och feedback från både chefer och 

kollegor. Även Linda förklarar att en bra chef uppmuntrar sina anställda för saker de gör bra, 

och inte bara tar upp det som hade kunnat göras bättre. Likaså handlar flera förslag från 

Hammarö kommun om feedback och coachande ledarskap. Några exempel på idéer under 

idécafét är coachning, feedback samt se och bekräfta medarbetarna. Även HR-chefen förstår 

vikten av ett starkt ledarskap för ett starkt employer brand, vilket speglas i följande citat.   

 

HR-chef: Sen handlar det mycket om bra chefer för framtiden, ett starkt bra ledarskap 

som kan möta framtidens medarbetare utifrån vad de förväntar sig. 

 

Den moderna människan kräver mer, och arbetsplatsen behöver därför vara en plats där 

medarbetaren trivs och kan tillgodose flera av sina behov (Bang 1999, s 15). En vanlig orsak 

till ett svagt employer brand enligt Wikström och Martin (2012, s 36 f) är brister i ledar-

skapet. Det kan till exempel handla om att chefer är dåliga på att ge sina medarbetare 

feedback. Vidare berättar Parment, et al (2017, s 81) att framtidens medarbetare har ett stort 

behov av feedback. Teorin bekräftar därmed framtidens förskollärare och Hammarö 

kommuns gemensamma åsikter kring ledarskap och feedback.  

 

Bland förskollärarstudenterna är de mest förekommande orden kring bra ledarskap involverad 

och närvarande. Nedan berättar Kristina varför hennes upplevelser av två olika VFU-platser 

skilde sig åt, medan Sara berättar att hon vill ha en närvarande chef och varför det är viktigt 

för henne.  
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Kristina: Jag tror det berodde både på teamet och chefen, för det stället jag verkligen 

trivdes på var chefen väldigt involverad och lättillgänglig medan på andra stället såg vi 

knappt chefen. 

 

Sara: Jag vill ha en chef som är involverad och lägger tid på sina anställda. Just nu har 

jag en chef som sitter i en annan byggnad och jag ser henne aldrig. Det är väldigt viktigt 

att man vet vart chefen är och att den faktiskt visar sig, iallafall någon gång ibland. Och 

sen också att cheferna visar sig för barnen och har kontakt med dem. Då ser ju cheferna 

hur viktigt jobbet är. Det betyder mycket att de bryr sig och ser oss och barnen.  

 

Ser vi till Hammarös perspektiv pratar även de om ord såsom närvarande och involverade 

chefer. Representanterna ser ledarskapet som en viktig faktor för att attrahera och behålla 

framtidens medarbetare. Det som diskuteras är bland annat betydelsen av att ha synliga chefer 

som ger återkoppling, och chefer som har goda relationer och dialoger med sina anställda. 

Framtidens medarbetare kräver bra ledarskap enligt Wikström och Martin (2012, s 37). 

Barrow och Mosley (2005, s 45) förklarar att ett starkt employer brand kräver involverade, 

närvarande och hängivna chefer. 

 

Förutom en önskan om involverade chefer uppmärksammar vi även ett mönster där 

förskollärarstudenterna vill ha lyssnande chefer de kan prata med, och som bryr sig om sina 

anställda. Detta mönster exemplifieras i citaten nedan.  

 

Kristina: En attraktiv arbetsplats för mig har en god chef som verkligen bryr sig om sina 

anställda och som verkligen ser till att alla trivs och mår bra på arbetsplatsen. För har 

man en chef som inte bryr sig blir man nästan likadan.  

 

Linda: Jag vill känna att jag kan gå till chefen om det är något som tynger mig och att 

man har en bra relation med chefen. 

 

Hammarö kommuns representanter framför också en del idéer angående öppna dialoger 

gällande chefskap och medarbetarskap. De nämner bland annat öppna dialoger, ömsesidig 

lojalitet, se över varandras behov samt utveckla bemötande och lyssnande relationer. Även 

HR-chefen beskriver betydelsen av ett gott ledarskap och berättar att de börjat coacha sina 

chefer. Detta för att få starkare chefer för framtiden. Bowin (2011, s 85) menar att goda 

dialoger mellan chefer och medarbetare är betydelsefullt för organisationen och dess 

utveckling. Därmed urskiljer vi även här en samsyn i empirin och teorin.  

 

Förskollärarstudenterna beskriver sin drömarbetsplats utefter vad de anser är bäst för barnen. 

När de diskuterar arbetsmiljö och skolans formgivning pratar de om lokaler som skapar 

möjligheter för barnen och deras utveckling. För dem verkar drömarbetsplatsen vara att kunna 

uppfylla barnens drömmar. För att vända fokus från barnen och mot dem själva fick vi ställa 

följdfrågor, till exempel om de hade personliga önskemål eller drömmar som arbetstagare. 

Anne beskriver att hon vill ha roliga ateljéer, olika tema-rum och mysiga läshörnor på sin 
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drömarbetsplats. Hon berättar även att det är viktigt att barnen kan gå undan för lugn och ro. 

Ida beskriver även i citatet nedan sin drömarbetsplats utifrån vad barnen älskar.  

 

Ida: En lantlig skola med djur som ligger nära skogen och har snygga fräscha lokaler. Det 

är även välorganiserat och det finns personal till allt, såsom städ och mat. Det ska finnas 

mycket extrapersonal för att hålla ihop barngruppen. Mycket djur, för att barnen älskar 

djur och då lär de sig i tidig ålder. Sen tycker jag att det är viktigt att det är blandade kön 

bland personalen. Jag tycker att branschen är väldigt kvinnodominerade. Så djur, skog, 

arbetsmiljö och jämställdhet beskriver nog min drömförskola! 

 

Ingen av studenterna nämner att de vill jobba på en central förskola, eller att det är viktigt för 

dem. Flera av studenterna anser däremot att miljön och utevistelsen är viktig när det kommer 

till att arbeta med pedagogik. Denna vision delar Hammarö kommun med studenterna, då 

representanterna kommer med tankar och idéer kring bra lokaler, arbetsmiljö och 

arbetsklimat för att attrahera och behålla.  

 

Parment, et al. (2017, s 100) redogör för att arbetsplatsens lokalisering är viktig för 

framtidens medarbetare. De menar att arbetsplatsen ska vara central och gärna i stadskärnan. 

Teorin skiljer sig här från det empiriska materialet då majoriteten av förskollärarstudenterna 

har en gemensam bild av att deras drömarbetsplats ligger naturnära med tillgång till skog. 

Framtidens förskollärare nämner således inte att de vill jobba på en centralt belägen förskola.  

 

Att studenternas åsikt angående arbetsplatsernas lokalisering skiljer sig från teorin tror vi kan 

grunda sig i studenternas osjälviska syn på drömarbetsplatsen. De sätter barnen i främsta 

rummet och ser till deras bästa. Det kopplar vi till självförverkligande och att studenterna vill 

jobba med något de tror på och bryr sig om. Självförverkligande är viktigt för framtidens 

medarbetare enligt Parment, et al. (2017, s 93). Wikström och Martin (2012, s 35) påstår 

däremot att framtidens medarbetare är själviska och sätter sig själva i det främsta rummet, 

någonting vår empiri talar emot.  

 

Vikten av jämställdhet på arbetsplatsen är något flera förskollärarstudenter lyfter. Ida 

beskriver i det senaste citatet hur hennes drömförskola bland annat är en jämställd förskola. 

Även Lena berättar i citatet nedan att hon vill jobba på en förskola med fler manliga kollegor.  

 

Lena: Det är ju synd att det bara är tjejer som jobbar inom branschen. Det hade varit kul 

om man fick lite manliga kollegor också. Jag tror att det skulle vara bra för barnen också. 

 

I empirin från Hammarö kommun tas inte jämställdhet upp bland idéerna för att attrahera och 

behålla. Därmed ser vi en skillnad i de empiriska materialen och de olika perspektiven. 

Detsamma gäller vår teori där jämställdhet inte diskuteras. 

 

Sociala medier är inte ett centralt ämne i intervjumaterialet, men somliga studenter nämner 

det vid intervjufrågan som berör image. Evelina berättar i citatet nedan hur hon tänker kring 

sociala medier och känslan det förmedlar.  
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Evelina: Instagram är ju jättekul, för där får du ju bildupplevelser. Jag tror att det är 

lättare att leverera ut än att du ska ha en massa text som folk ska läsa, rent spontant så. 

Sen vet jag ett kooperativ som har en Instagram som bara handlar om deras eget kök, hur 

dom lagar maten till barnen. Ja men måltids-kreatörer liksom. Det är jättekul att se “ja 

men det där skulle man kunna göra och inspirera barnen till att äta på det här sättet”. Ja 

men dom får till så mycket roligt.  

 

Under idécafét är sociala medier tvärtom ett påtagligt centralt ämne för idéer och 

diskussioner. Några av de idéer som presenteras är att synas på sociala medier, sprida goda 

berättelser genom storytelling, sprida framgångsfaktorer inom organisationen genom korta 

filmer på sociala medier och visa genom sociala medier att Hammarö kommun gör 

aktiviteter tillsammans och har kul ihop. HR-chefen berättar i följande citat att de tagit fasta 

på sociala medier, men att de samtidigt vill bli bättre och utvecklas inom det.  

 

HR-chef: Vi har börjat tillverka filmer och när vi rekryterar så lägger vi till korta filmer. 

Vi är på sociala medier, men frågan är om vi kommunicerar på det sättet som framtidens 

medarbetare förväntar sig? Där måste vi tänka till och bli mer moderna och kreativa. Vi 

ska synas i mängden. 

 

För framtidens medarbetare är sociala medier en självklarhet. Arbetsgivare bör ta vara på 

detta genom att inom organisationen aktivt arbeta med och synas på sociala medier enligt 

Parment, et al. (2017, s 83).  

 

4.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs tvåfaktorsteori behandlar olika faktorer som behöver uppfyllas för att medarbetare 

ska känna en hög motivation och arbetstillfredsställelse. De yttre faktorerna omfattar behov 

som, fysisk miljö, lön, arbetsledning och arbetsvillkor. De inre faktorerna innefattar faktorer 

såsom, feedback, utvecklingsmöjligheter och värdefulla arbetsuppgifter (Lindmark & 

Önnevik 2006, s 36 f).  

 

När vi ställer frågan “vad är viktigt för dig inför valet av arbetsgivare?” till studenterna är ett 

ständigt återkommande svar lönen, det vill säga en yttre faktor. Samtliga studenter tar upp 

den yttre faktorn lön som en viktig del inför valet av arbetsgivare. Däremot är lönen viktig på 

olika sätt för dem. En del av dem anser att lönen är helt avgörande för vilken arbetsgivare de 

väljer, medan vissa ser lönen som en viktig del men inte avgörande.  

 

Exempel på de olika förhållningssätten till den yttre faktorn lön exemplifieras nedan där Lena 

beskriver lönen som den avgörande faktorn inför valet av arbetsplats. Sara berättar istället att 

hon hellre väljer en arbetsplats där hon kan ha kul och göra ett bra jobb med mindre lön än en 

arbetsplats där hon inte trivs men med högre lön.  
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Lena: Det första jobbet kommer tyvärr enbart handla om lönen. För vi står ju i en sådan 

situation där vi kan höja upp våran lön mot vad den har varit. Så tyvärr är det enda som 

kommer påverka mig vid valet av mitt första jobb, vart höjer ni? Haha.  

 

Sara: Lön är en inspelande faktor men den är inte helt avgörande. Nu säger jag inte att 

lönen är oviktig, den är jätteviktigt men det är också viktigt att arbetsmiljön är bra och att 

alla andra delarna funkar. Om någon hade erbjudit mig 40 tusen i lön men chefen är dum 

i huvet, lokalerna är skit och kollegorna hatar sitt jobb så skulle jag tacka nej. Jag tar 

hellre en lägre lön för ett jobb jag faktiskt kan göra bra och tycker är kul.  

 

När grupperna på idécafét berör frågan “hur ska vi attrahera och behålla morgondagens 

medarbetare?” uttrycker flera grupper att lönen är viktig. De nämner bland annat konkurrens-

kraftiga löner och löneutvecklingsmöjligheter. Även HR-chefen understryker vikten av lön 

och berättar att de nyligen infört riktade löner inom kommunen. Detta i syfte att värna om 

och behålla kommunens värdefulla medarbetare. HR-chefen förklarar följande. 

 

HR-chef: Lönen är det starkaste styrmedlet vi har. I år kommer vi visa att vi värnar om 

att behålla, och se till att de som bidrar till verksamheten på ett bra sätt belönas därefter. 

Vi satsar stenhårt på att betona att vi värnar om våra duktiga medarbetare som är med 

och bidrar till verksamheten.  

  

Därmed konstaterar vi en samstämmighet gällande den yttre faktorn lön och dess betydelse i 

vårt empiriska material samt teori. Hammarö kommuns representanter betonar betydelsen av 

konkurrenskraftiga löner för att bli den arbetsgivaren framtidens medarbetare väljer och 

stannar hos, vilket överensstämmer med förskollärarstudenternas syn och tankar kring lön.  

 

En annan yttre faktor som upprepar sig i det empiriska materialet är den fysiska miljön. Vi 

kan ur våra intervjuer urskilja att miljö och lokaler är viktigt för att förskollärarstudenterna 

ska attraheras och trivas. Fräscha och inbjudande lokaler nämns ofta i intervjumaterialet. 

Utöver att ute- och innemiljön har stor betydelse bland studenterna framgår även den 

psykosociala arbetsmiljön som betydande. Det framgår till exempel när de pratar om att de 

vill jobba på en stressfri arbetsplats och att somliga känner en rädsla för att gå in i väggen.   

 

Vi kopplar till viss del detta till en av de yttre faktorerna, kallad fysisk miljö. Det framgår 

däremot inte om arbetsmiljö räknas som en fysisk miljö inom Herzbergs tvåfaktorsteori. Vår 

syn på arbetsmiljö är ur ett vidare perspektiv, där arbetsmiljön innefattar både fysiska och 

psykosociala delar. Lena och Sara uttrycker nedan hur miljön och lokalerna är viktiga för 

dem, samtidigt som Sara i ett ytterligare citat även betonar arbetsmiljön.  

 

Lena: Det är lättare att göra ett bra jobb och fokusera på det vi ska göra om lokalerna och 

miljön redan är anpassade. Eller att vi får vara med och säga till om vad vi behöver i 

miljön. För lokalen och miljön är jätteviktigt när man ska jobba pedagogiskt med barn.  
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Sara: Bra lärmiljöer i lokalerna och stora utrymmen. Många lokaler är väldigt små. Vissa 

lokaler man har varit i har mer varit som en förskola intryckt i en barack. Alltså den 

ljudnivån, du går ut och har typ tinnitus efter en dag liksom. 

 

Sara: Det är många som går in i väggen för att barngrupperna är så stora, och jag tycker 

det känns obehagligt att jag ska ut i ett yrke där det är väldigt höga sjuktal och 

stressfaktorer. Att veta att jag kan vara en person som går in i väggen och sedan inte 

kunna jobba med det mer, det skrämmer mig jättemycket. Det kanske är därför jag tycker 

arbetsmiljön är så viktigt.  

 

På idécafét föreslår representanterna bland annat bra lokaler och attraktiva miljöer som 

stimulerar till kreativitet och flexibilitet. Således konstaterar vi att de två perspektiven av 

empiriskt material överensstämmer. Vi kan däremot se en viss skillnad mellan vår empiri och 

teori. Arbetsmiljö är något som ofta tas upp när vi frågar studenterna vad som attraherar dem 

hos arbetsgivare. Det tas även upp flertal gånger under idécafét. I vår teori kring employer 

branding diskuteras arbetsmiljö endast i en liten mängd. Visserligen nämner Wikström och 

Martin (2012, s 37) arbetsmiljö som en viktig faktor inom intern employer branding, men 

mycket mer nämns inte i den litteratur vi använt kopplat till employer branding. Här 

uppmärksammar vi en skillnad, då det empiriska materialet vi insamlat skildrar arbetsmiljö 

som en av de viktigaste delarna för att attrahera och behålla. 

 

Lindmark och Önnevik (2006, s 36 f) förklarar att de yttre faktorerna endast räcker för att 

undvika vantrivsel, och är inte tillräckliga för att åstadkomma en trivsam arbetsplats och 

tillfredsställda medarbetare. Det för oss vidare till de inre faktorerna, vilket är de faktorer som 

behöver uppfyllas för att få tillfredsställda och nöjda medarbetare (Herzberg, et al. 1993, s 

xiii f). I intervjumaterialet med studenterna och materialet från idécafét kan vi speciellt 

urskilja en variant av inre faktorer som nämns i Herzberg teori, nämligen utvecklings-

möjligheter.  

 

Möjlighet till utveckling och fortbildning är en viktig del inför valet av arbetsgivare för de 

förskollärarstudenter vi intervjuat. Att utvecklas och ständigt förnya sin kunskap är en 

gemensam ambition de har. Det framgår i materialet att de vill utmana sig själva, utveckla sin 

kompetens och bredda sina synsätt. Evelina och Sara uttrycker sig följande om utveckling.  

 

Evelina: Att man får goda förutsättningar för att utmana sig själv till att tänka utanför 

boxen. Ja men jag känner väl lite sådär att om man har jobbat ett tag borde man få 

möjlighet till att fördjupa sig och utveckla sin kompetens.  

 

Sara: Fortbildning är superviktigt, så att man håller igång hjärnan. Det är även viktigt att 

det finns möjligheter och vilja till att testa nya saker. En tillåtande arbetsplats där man får 

testa nytt. 

 

Utveckling kommer även upp bland idéerna på idécafét. Några av de förslag som tas upp är 

utvecklingsmöjligheter, utbildningsprogram, möjlighet att pröva på andra verksamheter och 

utbytesdagar för att se hur andra kommuner och länder gör för att lära sig nya arbetssätt. 
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Representanterna kommer följaktligen med ett stort antal förslag gällande utveckling för att 

attrahera och behålla framtidens medarbetare, något som överensstämmer med studenternas 

syn. Parment, et al. (2017, s 83) uttrycker att framtidens medarbetare lägger stor vikt på 

utvecklingsmöjligheter. De menar att om arbetsgivarna inte möjliggör utveckling bland sina 

anställda söker sig medarbetarna ofta vidare till andra arbetsgivare.  

 

4.4 Organisationskultur 

Som vi tidigare nämnt är organisationens värderingar av stor betydelse för framtidens 

medarbetare. Studenten Ida säger att hon tycker förskolans värderingar är viktiga, men att de 

känns oäkta om ett företag har värderingar de sedan inte lever upp till. Evelina diskuterar 

även arbetsgivarens värderingar i citatet nedan.  

 

Ida: Jag tycker förskolans värderingar och pedagogik är viktig, och då är det ju såklart 

lika viktigt att man kan se dem förverkligas i verksamheten också, på riktigt liksom.   

 

Evelina: Att arbetsgivaren lyssnar på sina anställda, och tar in värderingarna istället för 

att bara styra och ha makten.  

 

“För din skull”, “Tillsammans är vi bättre” och “Framtiden är vår” är Hammarö kommuns 

värdegrund. Den består av tre värderingar som medarbetarna i kommunen skapat 

tillsammans. Kommunens vision är att alla medarbetare ska stå för och leva efter denna 

värdegrund. Den ska genomsyra och vägleda det dagliga arbetet, och skapa mervärde för 

kommuninvånarna (Hammarö kommun 2018). HR-chefen förklarar att alla medarbetare 

behöver präglas av värdegrunden och ha en positiv inställning för att kunna skapa deras 

framtid. Värdegrunden diskuteras även på idécafét och grupperna tar upp idéer som, jobba 

med och implementera värdegrunden i alla verksamheter för en gemensam grund att stå på 

samt låta de nya medarbetarna gå introduktionsutbildning med fokus på värdegrunden. I och 

med detta menar vi att både studenterna och Hammarö kommun värdesätter värderingar samt 

att de implementeras i organisationen.  

 

Teorin bekräftar vidare detta då Wikström och Martin (2012, s 25) beskriver att framtidens 

medarbetare vill jobba för en organisation som har ett högre syfte med sin verksamhet. 

Organisationskultur har blivit allt viktigare då den moderna medarbetaren vill arbeta för en 

organisation där hen trivs och kan tillgodose flera av sina behov (Bang 1999, s 15). Enligt 

Wikström och Martin (2012, s 23) kan organisationskulturen beskrivas som en värdegrund, 

en ledstjärna som medarbetarna guidas av i det dagliga arbetet. Både när det kommer till 

sättet att tänka, fatta beslut, agera och bete sig mot andra. Wikström och Martin (2012, s 29) 

diskuterar betydelsen av en trovärdig organisationskultur. Likaså Alvesson (2015, s 10) som 

berättar att en organisationskultur behöver vara trovärdig för att den inte ska förlora sitt syfte 

och värde. Således överensstämmer Hammarö kommuns syn med framtidens förskollärares 

syn kring organisationens värderingar, en syn som teorin bekräftar.  
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Som vi sett i många citat ovan pratar studenterna om att de vill ha ett bra arbetsklimat och 

god stämningen personalen emellan, detta kopplar vi till personalpolitik. Nedan följer ännu 

ett par citat som berör ämnet.  

 

Anne: Ja men stämningen, atmosfären, gemenskapen och att alla kommer bra överens. 

Det är jätteviktigt tycker jag, att man har bra arbetskamrater och att det känns roligt att gå 

till jobbet. 

 

Sara: Det har märkts att det ändrats i arbetslaget när någon slutat. Helt plötsligt är det 

mycket mer positiv stämning. Hon som slutade var aldrig otrevlig eller så men ganska 

negativ och trött, så nu är det mycket bättre och skönare stämning. 

 

Hammarö kommun pratar på idécafét om att de vill skapa en vi-känsla och jobba aktivt för att 

skapa goda kulturer på arbetsplatserna. Likaså säger HR-chefen att det inte ska vara tillåtet att 

skapa negativa kulturer, då arbetsplatsen ska va en trivsam plats. Följaktligen urskiljer vi att 

Hammarö och studenterna båda värdesätter ett bra arbetsklimat och en bra personalpolitik.   

 

Personalpolitik är centralt inom organisationskultur och employer branding (Schødt 2012, s 

242). En bra personalpolitik kan göra att organisationen framstår som en attraktiv arbetsplats. 

Det är viktigt att förmedla det egna och unika för att bli en framgångsrik organisation som 

den framtida medarbetaren väljer (Schødt 2012, s 247). Således bekräftar teorin det empiriska 

materialet.  
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5. Sammanfattande diskussion 
I följande kapitel kommer vi att besvara uppsatsens frågeställningar samt föra en diskussion 

kring dem och studiens övergripande syfte. Vi kommer även resonera kring resultaten, 

studiens styrkor och svagheter samt ge förslag på förbättringar och vidare forskning.  

 

5.1 Slutsatser 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för våra slutsatser. Detta kommer vi göra genom att ta 

en frågeställning i taget. 

 

5.1.1 Vad är det som studenter inom förskollärarutbildningen söker och attraheras av 

hos framtida arbetsgivare?  

Ur det empiriska materialet urskiljer vi ett flertal saker framtidens förskollärarstudenter söker 

och attraheras av. Särskilt viktigt för studenterna är möjlighet till utveckling. De har alla en 

gemensam ambition att utveckla och förnya sin kunskap, någonting de anser att deras 

framtida arbetsgivare bör möjliggöra och uppmuntra till. Slutsatsen är således att förskollärar-

studenterna söker och attraheras av en nytänkande och utvecklande arbetsplats som inte är 

rädd för förnyelse och som investerar i personalens fortbildning. Teorin bekräftar detta då 

Parment et al. (2017, s 83) berättar att det är viktigt för framtidens medarbetare med 

möjlighet till utveckling och en känsla av att organisationen satsar på dem. 

 

Framtidens förskollärare vill ha kul på jobbet tillsammans med sina kollegor. Arbetsplatsen 

ska enligt dem präglas av en god gemenskap och teamkänsla. Den goda gemenskapen bör 

även infinna sig i ledarskapet. Förskollärarstudenterna lägger stor vikt vid ett gott ledarskap, 

vilket enligt dem innefattar öppna dialoger och närvarande chefer. De vill att cheferna ska 

vara involverade med dem och barnen samt värdesätta arbetet de gör. Det är även viktigt att 

arbetsgivaren utstrålar en ärlig bild. Framställer organisationen sig själv som “kul” vill 

studenterna att arbetsplatsen lever upp till det. Detsamma gäller värderingar då studenterna 

vill att arbetsgivaren lever upp till organisationens värderingar. Vi drar därmed slutsatsen att 

förskollärarstudenterna uppskattar äkta och sunda företagsvärderingar samt ärliga och bra 

relationer till såväl kollegor som chefer. Teorin intygar detta då Parment, et al. (2017, s 80) 

förklarar att framtidens medarbetare vill ha roligt på jobbet, och att gemenskap är viktigt för 

dem. Vidare nämner Wikström och Martin (2012, s 37) att framtidens medarbetare kräver bra 

ledarskap. Barrow och Mosley (2005, s 126) förklarar att det employer brand som 

kommuniceras utåt behöver en verklighetsförankring i praktiken. Det vill säga vikten av 

äkthet. 

 

Vi kan utifrån intervjumaterialet konstatera att både den fysiska och psykosociala miljön är 

viktig för studenterna. Arbetsmiljö är något de pratar mycket om, och de vill arbeta på en 

arbetsplats med en god samt stressfri arbetsmiljö. Studenterna vill ha nära till skog och vatten 

för aktiviteter och utflykter med barnen. Inomhusmiljön och förskolans uppbyggnad är även 

den viktig, och de nämner ofta att de vill jobba på en arbetsplats med fräscha, pedagogiska 

och inbjudande lokaler. Vi konstaterar därmed att både närhet till naturen och inomhusmiljön 
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är viktigt för att attrahera och behålla framtidens förskollärare. Här kan vi däremot inte 

konstatera en tydlig koppling till teorin. 

 

Förskollärarstudenterna ser lön som en viktig och inspelande faktor inför valet av arbetsplats. 

För vissa av dem är lönen helt avgörande, och de planerat att helt välja arbetsplats efter den 

arbetsgivare som ger högst lön. Vissa av dem lyfter istället lön som en viktig del, men inte 

den enda delen de kommer basera sitt val av arbetsgivare på. Därmed är resultatet att lön är 

en av de viktigaste faktorerna för att attrahera framtidens medarbetare. Herzberg tar upp lön 

som en viktig faktor i sin tvåfaktorsteori (Lindmark & Önnevik 2006, s 36), och bekräftar 

därmed vår empiri. 

 

I materialet uppenbarar sig jämställdhet som viktigt. Studenterna vill arbeta på en jämställd 

arbetsplats och ser gärna fler män i förskolläraryrket. Slutsatsen blir därmed att förskollärar-

studenter attraheras av och söker en jämställd arbetsgivare. Denna slutsats är ingenting vår 

teori bekräftar. 

 

Sammanfattningsvis söker och attraheras framtidens förskollärare av en arbetsgivare som 

möjliggör utveckling, arbetsglädje, gemenskap, bra ledarskap, äkta värderingar, en god fysisk 

och psykisk arbetsmiljö, närhet till natur, konkurrenskraftiga löner samt jämställdhet. 

 

5.1.2 Vad anser representanter för Hammarö kommun är viktigt för att attrahera och 

behålla framtidens förskollärare till deras kommun?  

Denna studie visar att Hammarö kommun ser ledarskapet som en av de viktigaste faktorerna 

för att attrahera och behålla framtidens medarbetare. Kommunen framlägger att de vill ha bra 

chefer som kan möta upp framtidens medarbetares förväntningar. De vill ge framtidens 

medarbetare närvarande och involverade chefer som lyssnar på sina anställda. Vidare anser 

de att bra ledarskap präglas av ärlighet och lojalitet, och att det är viktigt att medarbetaren får 

återkoppling och feedback för det hen gör. Relationen och dialogen mellan medarbetare och 

chefer ser de som en viktig del för kommunens employer brand. Barrow och Mosley (2005, s 

45) förklarar att ett starkt employer brand kräver involverade, närvarande och hängivna 

chefer och bekräftar därmed Hammarö kommuns syn på ledarskap. 

 

Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att Hammarö kommun även ser gemenskap och 

teamkänsla som viktiga faktorer. De menar att det är viktigt att medarbetaren får komma till 

en arbetsplats där arbetsglädje och teambuilding är ett faktum. Det ska finnas en gemenskap, 

bra kultur och en vi-känsla. För att attrahera och behålla framtidens medarbetare tycker 

kommunen det är viktigt att anordna olika aktiviteter i arbetslagen, som exempelvis kick-offs 

och olika samarbetsövningar. Vidare vill de kunna erbjuda framtidens medarbetare bra och 

attraktiva arbetsmiljöer som stimulerar till kreativitet och flexibilitet. De menar att 

gemenskap, arbetsglädje och bra arbetsmiljöer är viktiga delar för kommunens employer 

brand och framtid. Hammarö vill även att medarbetarna ska leva efter värdegrunden samt att 

den ska genomsyra verksamheten och det dagliga arbetet. Teorin styrker Hammarö kommuns 

tankar och idéer då Parment, et al. (2017, s 80) förklarar att framtidens medarbetare ser 

arbetsplatsen som en betydelsefull social arena. Gemenskap, kollegor och att ha roligt på 
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jobbet är viktigt för dem. Vidare menar Wikström och Martin (2012, s 24) att en organisation 

som arbetar med sina värderingar stärker sitt employer brand. 

 

Hammarö kommun ser även utvecklings- och karriärmöjligheter som viktiga faktorer för att 

attrahera och behålla framtidens medarbetare. De vill satsa på medarbetarna och ta tillvara på 

deras kompetens på bästa sätt. De anser att det gynnar hela organisationen, både på kort och 

på lång sikt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter tycker kommunen att konkurrens-

kraftiga löner är viktigt för att attrahera. De menar även att löneutvecklingsmöjligheter är ett 

sätt att värna om och behålla medarbetare. Även här stämmer Hammarö kommuns syn 

överens med teorin då Parment, et al. (2017, s 83) förklarar att utvecklingsmöjligheter är 

viktigt för att attrahera och behålla framtidens medarbetare. 

 

Sammanfattningsvis tycker representanter från Hammarö kommun att ledarskap, gemenskap, 

värderingar, arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner är 

de viktigaste faktorerna för att attrahera och behålla framtidens medarbetare.  

 

5.1.3 Hur överensstämmer förskollärarstudenternas syn med Hammarö kommuns syn 

kring att attrahera och behålla?    

Vi har i vår studie kommit fram till att förskollärarstudenternas och Hammarö kommuns syn i 

huvudsak överensstämmer gällande attrahera och behålla. Båda parter nämner bland annat 

konkurrenskraftiga löner som en viktig del. De är även eniga beträffande vikten av att ha kul 

på jobbet och att trivas med sina arbetskamrater. Båda parter diskuterar värderingar och 

vikten av att de är äkta och realiseras inom organisationen. Deras syn överensstämmer likaså 

kring fortbildning och utveckling, då det är ett återkommande ämne från båda håll. 

 

Bra chefer och ett starkt ledarskap är ett utbrett ämne inom hela vårt empiriska material. En 

tydlig tendens vi ser i studenternas material är att bra chefer för dem är närvarande chefer. 

Närvarande ledarskap uttrycks även i Hammarö kommuns material, men det har där en 

mindre roll i jämförelse med studenternas material. Trots detta tycker vi oss kunna konstatera 

att de delar en gemensam bild om att ett bra ledarskap är viktigt. Förutom det vi tidigare 

nämnt är studenterna och Hammarö kommun även eniga i sin syn kring arbetsmiljö. 

Studenterna vill ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt fräscha och anpassade 

lokaler. Det här är någonting även Hammarö kommun vill erbjuda sina medarbetare, och 

attrahera framtidens medarbetare med.  

 

Deras syn överensstämmer till största del men det finns en aspekt studenterna tar upp som 

Hammarö kommun inte nämner, nämligen jämställdhet. Studenterna beskriver jämställdhet 

som en attraktiv egenskap och någonting de söker hos arbetsgivare. Hammarö kommun 

uppmärksammar ej denna aspekt och därmed kan vi se en viss skillnad i materialet. 
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5.2 Diskussion 

En intressant skillnad vi upptäckt i det empiriska materialet är synen på jämställdhet för att 

attrahera och behålla. Studenterna vill arbeta på en jämställd arbetsplats, och uppskattar 

arbetsgivare som arbetar med detta. Hammarö kommuns representanter lyfter ej denna 

aspekt. Jämställdhet nämns inte heller inom employer branding i den litteratur vi använt till 

vår teoretiska referensram.  

 

En annan intresseväckande aspekt vi fann var skillnaden mellan teorins och empirins syn på 

arbetsmiljö. I vår empiri framstår arbetsmiljö som en av de viktigaste faktorerna för att 

attrahera och behålla framtidens förskollärare. Detta till skillnad från den litteratur vi använt 

oss av, där arbetsmiljö inte diskuteras inom employer branding med undantag för Wikström 

och Martin (2012, s 37) som förklarar arbetsmiljö som en viktig faktor inom intern employer 

branding. Arbetsplatsen fysiska miljö diskuteras av Lindmark och Önnevik (2006, s 36 f) 

som en yttre faktor i Herzbergs tvåfaktorsteori. Den omfattar dock endast den fysiska miljön 

och inte arbetsmiljö i stort. I empirin diskuteras arbetsmiljön mer omfattande och innefattar 

utöver fysiska miljön även psykosociala aspekter.  

 

Vår studie har både styrkor och svagheter. En svaghet är att vi gjorde ett aktivt val att 

avgränsa det empiriska materialet på grund av den korta tidsramen. Därav har vi ej kunnat 

diskutera alla delar som togs upp under intervjuerna och idécafét. En risk med detta är att vi 

kunnat gå miste om viktiga aspekter, det vill säga värdefullt material. Studiens styrka är den 

breda variation av empiriskt material som använts. Vi samlade in material från två perspektiv, 

Hammarö kommun och framtidens förskollärare. Detta möjliggjorde en bredare analys då vi 

analyserade och jämförde två perspektiv samt deras relation till teorin. Vidare hade det varit 

intressant utifrån studiens resultat att djupare beröra medarbetarperspektivet.  

 

5.2.1 Framtida forskning 

För att berika studien än mer menar vi att det hade varit intressant att även undersöka 

medarbetarperspektivet. Förslagsvis genom intervjuer med anställda förskollärare i Hammarö 

kommun. I denna studie har vi riktat in oss på framtidens förskollärare då kommunen uttryckt 

problematik kring brist på förskollärare. Utifrån den brist som råder kan vi anta att 

kommunen är lika mån om att behålla de befintliga förskollärarna i kommunen som att locka 

till sig nya förskollärare. Genom att intervjua arbetande förskollärare i kommunen hade det 

kunnat generera värdefullt material. Detta hade möjliggjort för kommunen att kunna lyfta sitt 

employer brand, och uppmärksamma det som anses mindre attraktivt. Vi bedömer att denna 

målgrupp, det vill säga befintliga förskollärare, är minst lika viktiga som de blivande förskol-

lärarna. Detta då employer branding handlar om att både attrahera och behålla (Parment, et al. 

2017, s 11).  

 

Med utgångspunkt i resultaten menar vi att det hade varit intressant med vidare studier kring 

de skillnader vi uppmärksammat. Avvikelsen gällande jämställdhet i materialet är ett 

intressant ämne för fortsatt forskning. Skillnaden existerar här både mellan de två empiriska 

materialen samt teorin och det empiriska materialet från studenterna. Ett förslag på fortsatt 
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forskning är att undersöka om jämställdhet är någonting som borde inkluderas inom employer 

branding. Vår åsikt är att djupare kunskap kring värdet av jämställdhet inom employer 

branding kan berika och komplettera employer branding. För Hammarö kommun anser vi att 

det hade varit värdefullt att fördjupa sig i hur de kan arbeta med jämställdhet. Detta för att 

stärka sitt employer brand och på så sätt attrahera och behålla framtidens förskollärar-

studenter.  

 

En annan intressant skillnad vi uppmärksammat mellan teorin och empirin är den beträffande 

arbetsmiljön. Ett argument för vidare forskning är att vår empiri till stor del genomsyras av 

arbetsmiljö medan teorin gällande employer branding endast kortfattat nämner arbetsmiljö. 

Följaktligen hade det varit berikande med ytterligare forskning huruvida arbetsmiljö borde få 

en större plats inom employer branding eller ej. 

  

5.2.2 Avslutande ord 

I denna studie har vi främst funnit likheter, men även en skillnad rörande jämställdhet. 

Utifrån teoretiska överväganden och antaganden drar vi avslutningsvis en sista slutsats. Detta 

är att studiens resultat har potential att kunna teoretiskt generaliseras till andra 

förskollärarstudenter (Allwood 2004, s 21). Resultatet kan användas som en vägledande 

kompass för hur arbetsgivare och Hammarö kommun kan attrahera och behålla framtidens 

förskollärare på en allt mer konkurrerande arbetsmarknad. Slutligen bedömer vi utifrån 

studiens resultat att Hammarö kommun är på god väg och har rätt inställning för att attrahera 

och behålla framtidens förskollärare. De förstår vikten av att arbeta med employer branding 

för att bli den arbetsgivare framtidens förskollärare väljer. Deras syn om hur de ska attrahera 

och behålla stämmer i huvudsak överens med framtidens förskollärares syn och anspråk. 
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Bilaga 2 

 

Sammanställning av Hammarö kommuns representanters idéer från 

idécafét för att attrahera och behålla 

Hur ska vi attrahera morgondagens medarbetare? 

Arbetsmiljö och trivsel 

● Attraktiva miljöer som stimulerar kreativitet och flexibilitet.  

● Frisk arbetsmiljö genom bra lokaler, bra arbetstider och möjlighet att själv kunna påverka för att kunna få ihop sitt personliga livspussel. 

● Vår arbetsmiljö, vi bygger nytt. Vi kommer ha Värmlands bästa arbetsmiljöer. 

● Skapa bra arbetsklimat - Ambassadörer för sin arbetsplats. 

● Tryggt och tillåtande arbetsklimat via bra arbetsgrupper som ställer upp för varandra. 

● Arbeta med hälsa. 

● Friskvård och fritidsaktiviteter för att förstärka lagandan och gemenskapen i arbetsgruppen för att locka nya medarbetare. 

● Jobba mycket med bilden av arbetsplatserna, positiva bilder - rykten. 

 

Arbetsvillkor, förmåner och möjligheter 

● Påvisa karriärvägar.  

● Möjligheten att utvecklas och chans till karriärmöjlighet.  

● Gediget kompetensutvecklingsprogram. Tillsammans och individuella möjligheter att utvecklas. 

● Kompetensutvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter och utbildningsprogram. 

● Utvecklingsmöjligheter - det är bara du själv som sätter stopp. Det måste finnas en kultur som möjliggör detta. 

● Attraktiv arbetsgivare, bra ledarskap, utvecklings och löneutvecklingsmöjligheter. 

● Erbjuda grundutbildningar för redan anställda. 

● Erbjuda utbildningar och planer för hur man ska använda dem.  

● Nyanställda i kommunen får möjlighet att gå en introduktionsutbildning med fokus på värdegrund och aktivt medarbetarskap - 

förvaltningsövergripande. Man ska känna sig välkommen.  

● Kunna påverka sin arbetstid genom flexibel arbetstid. 

● Kunna påverka. 

● Konkurrenskraftiga löner.  

● Arbetsrotation externt och internt.  

● Flexibilitet på många områden, såväl hos arbetsgivare som hos medarbetare.   

● Vara bra på att kombinera arbete och föräldraskap. Ensamstående ska kunna arbeta oregelbunden arbetstid.  

● Erbjuda förmåner. 

● Skapa mervärde i form av förmåner.  

● Växla semestertillägg mot semesterdagar. 

● Anpassade boenden och fördelar för studenter, vikarier och unga.  

● Fortbildning, lön, intern platsbank, intern utbildning, lyfta medarbetares goda idéer och hunddagis. Detta skapar ett gott rykte. 

● Alla arbetsgivare erbjuder lön, vi behöver erbjuda annat utöver det - förmåner av olika slag som ger det lilla extra. 

Marknadsföring och sociala medier 

● Synas, vara ett begrepp, vara kända. Bygga ett starkt varumärke.  

● Skapa och bygga varumärket genom historier om vår verksamhet - berätta, belysa och sprida digitalt. 

● Vi har ett tydligt varumärke. Jobba tydligt med vår värdegrund. Kommunikation och verktyg för detta - filmer!  

● Sprida goda berättelser.  

● Storytelling, äkthet från verksamheterna. Sprida framgångsfaktorer inom organisationen genom korta filmer på sociala medier. 

● Med film förmedla ett tydligt budskap och känslor, vara proaktiv. 

● Vi är i framkant. Digitalisering är ett bra redskap i att utföra vårt arbete och en hållbar arbetsplats. 

● Bra modern teknik. 

● Digitalisera mera och ligga steget före.  

● Digitalisera och modernisera arbetssätt. 

● Kommunikation - hitta rätt arenor där vi fångar rätt medarbetare. Exempelvis universitetet, Instagram, Facebook, LinkedIn och Snapchat. 

Våga sticka ut. 

● Synas på sociala medier, vara ett gott exempel och delta på mässor.  

● Visa tydligt i marknadsföringen att på Hammarö kommun kan du göra skillnad. Visa på sociala medier att Hammarö kommun gör 

aktiviteter tillsammans och har kul ihop, exempelvis kick offs. 

● Jobba mycket med marknadsföring genom att synas mer och på nya platser och eventuellt oväntade platser.  
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● Nya sätt att marknadsföra sig på såsom aktiviteter, nya sätt att rekrytera. Exempelvis på festivaler, universitet och då även utanför 

Värmland.  

● Marknadsföra kommunen och våra verksamheter, både inom och utanför kommunen. 

● Visa vad vi gör. Relationer berikar. Skapa bra förutsättningar och möten vid rekryteringsträffar. 

Ledar- och medarbetarskap 

● Närvarande och synliga chefer som kan ge återkoppling. Begränsa antalet till cirka 20-25 medarbetare.  

● Medarbetaren blir bekräftad i det vardagliga arbetet, chefen ser mig. 

● Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling genom ett attraktivt ledarskapsprogram. 

● Inkluderande och tydligt ledarskap.  

● Tydligt ledarskap. Kombinera arbetet med andra uppdrag, exempelvis att två personer delar på en tjänst. 

● Utveckla bemötande och lyssnande relationer.  

● Ärligt, tydligt och coachande ledarskap där man kommer fram till lösningar tillsammans. 

● Vara goda ambassadörer både internt och externt. 

● Utveckla ambassadörerna, det vill säga våra medarbetare och andra. 

● Laganda och gemenskap. En hjälpande organisation där man har ett övergripande ansvar. Även om det inte är ditt område så kan man 

alltid hjälpa till. Att man ser sig själv som en del av någonting större bidrar till ansvar och motivation.  

● Ta hand om studenter och vikarier på ett bra sätt så att de vill arbeta hos oss. 

● Stärka våra medarbetares stolthet och teamkänsla.  

● Gemensam målbild och vision inom alla sektorer. 

● Öppen dialog - varje dag ska vara som ett idécafe där man kan vara ärliga mot varandra, men med en grundläggande respekt.  

● Att känna sig själv och verksamheten som meningsfull. 

Övrigt 

● Tidigt uppmärksamma studenter på flera universitet och högskolor om Hammarö kommun som arbetsgivare. 

● Alla som möter en student är ambassadörer i arbetet med att locka studenter. 

● Presentera sig för studerande på universitet.  

● Undvika visstidsanställningar och deltider. 

● Medveten rekrytering där olikheter och mångfald verkligen syns. Det måste bli skillnad i praktiken. 

● Informera och belysa våra viktiga arbetsområden.  

● Lyfta fram att vi har bra stödfunktioner.  

● Tydliga mål och visioner.  

● Lyfta fram att vi har bra kommunikationer. 

● Omvärldsspana och ligga i framkant. "Hålla koll på konkurrenten" exempelvis lönenivåer och förmåner. 

● Vi är här för Hammaröborna. 

● Att behålla en duktig medarbetare är bra för kommunen även om man själv mister den på sin arbetsplats. 

Hur ska vi behålla morgondagens medarbetare? 

Arbetsmiljö och trivsel 

● Skapa bra arbetsmiljö för våra medarbetare. 

● Bra arbetsmiljö. Sunda och påverkningsbara scheman. Rätt arbetsutrustning, exempelvis teknik och kläder. Bra tekniskt stöd och support. 

● Bra stämning och arbetsklimat, få in livspusslet och se helheten. 

● Ha kul tillsammans, både arbetslag och övergripande. 

● Må bra på jobbet. 

● "Må-bra-dag"  i hela kommunen, eller mellan förvaltningarna. 

● Skapa och bibehålla arbetsglädje. Ha kul på jobbet och fira framgång. 

● Skapa en vi-känsla – stolthet. Dela kulturer - jobba aktivt för att skapa goda kulturer. Uppmärksammas, få återkopplingar, få 

uppskattningar och få ta större ansvar. 

● Uppmuntra idéer och nytänkande. 

● Att leva upp till förväntningar vi skapat när vi rekryterar nya. 

● Arbeta med upplevd arbetsbelastning. 

Arbetsvillkor, förmåner och möjligheter 

● Ta tillvara på kompetens och erfarenhet genom att ge stimulerande, skräddarsydda uppdrag och utmaningar för erfarna medarbetare. Med 

syfte att utveckla verksamheten utifrån de aktuella behoven.  

● Möjlighet till ökade medel för att utveckla nya metoder och arbetssätt, internationalisering eller andra projektarbeten som är i linje med 

uppdraget som ökar motivation bland medarbetarna. 

● För personer som vill utvecklas, hitta lösningar och andra vägar för utveckling och karriärmöjligheter inom kommunen. Se över 

förvaltningsgränserna. Inte bara lägga fokus på våra yngre. Vi måste se våra medarbetare och uppskatta lång och trogen tjänst.  

● Jobba för att ge goda arbetsförhållanden och förutsättningar för att göra ett bra jobb. 
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● Möjlighet till att anpassad arbetstid. 

● Ge möjlighet till arbetsrotation, göra andra arbetsuppgifter och utveckla/förädla över förvaltningsgränserna. 

● Uppmuntra och möjliggöra till rörlighet inom kommunen. 

● Främja balans mellan arbete och fritid. Exempelvis i form av möjlighet till flexibla arbetstider och att enkelt kunna byta tider och pass 

med kollegor. Försöka se behovet på den specifika arbetsplatsen och hur man kan förbättra work Life balance just där.  

● Bra arbetsförutsättningar, lagom arbetsbelastning, flexibla arbetstider, distansarbete samt möjlighet till att kunna delta i möten på distans 

via Skype. 

● Möjlighet att byta arbetsplats och tjänster inom kommunen, men även över förvaltningsgränserna. Vi vill behålla kompetent personal. 

Arbetsgivaren kan även uppmuntra till detta.  

● Underlätta vardagen för våra medarbetare genom att erbjuda stuga, nattis och hunddagis. 

● Bra förmåner - aktiviteter tillsammans över verksamhetsområden. Tillgång till rabatter och utlottningar. 

● Löneutveckling.  

● Konkurrensmässiga löner och förmåner, exempelvis ökat antal semesterdagar istället för lön.  

● Införa "månadens medarbetare". 

● Idéfika för anställda på respektive arbetsplats med fokus på hur man kan förbättra arbetsplatsen, vad man ska göra och när man ska göra 

det.  

● Belöningar och aktiviteter, kick offs och teambuilding. Utökade friskvårdsbidrag och friskvårdsaktiviteter. 

● Varför firar vi "bara" 25-åringar och pensionärer och inte nytänkare, medarbetare, kämpar eller glädjespridare? 

● Man ska känna sig sedd och bekräftad. 

Utveckling och utbildning 

● Karriärvägar - utveckling. 

● Kompetensutveckling, mentorskap och karriärplanering. 

● Fortbildningsmöjligheter - tillsammans och individuellt. 

● Interna karriärmöjligheter, visa på exempel, vik enhetschef, Silviasystrar, tillfälliga uppdrag. 

● Utvecklingsmöjligheter inom kommunen. Ta tillvara på och följa upp medarbetarnas utvecklingsplaner. Exempelvis genom intern 

platsbank, möjlighet att pröva på andra verksamheter, utbildningar och utvecklingstid. 

● Omväxling, utveckling och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Exempelvis investera i kurser eller utbytesdag/program för att se hur 

andra kommuner/länder gör för att lära sig nya arbetssätt. Skapa omväxlande arbetsdagar och uppgifter.  

● Möjlighet att växa både på "bredden och höjden".  

● Ta lärdom och utveckla våra avslutningssamtal så vi kan tillgodose våra medarbetares behov. Se över rutinen för hur samtalen går till. HR 

bör ansvara för avslutningssamtalen. 

● Generösa villkor för medarbetare som vill vidareutbilda sig via universitet och lärosäten när det gäller de utbildningar vi har behov av. 

Akademisk kunskap är en god kvalitetssäkring där beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är förankrad. Dagens avtal är inte 

tillräckligt generöst.  

● Plan för en professionsutveckling, rullande kompetensutvecklingsprogram för alla medarbetare och karriärmöjligheter inom kommunen.  

● God introduktion - Kommunnivå och arbetsplats - uppföljning. 

● Internt traniee-system för att tanka ut de som går i pension, kompetensutveckling 

● Ta tillvara på kompetenser. 

Ledar- och medarbetarskap 

● Ett gott ledarskap. 

● Bra ledarskap med coachning, feedback och tydlig öppen kommunikation. 

● Närvarande och bra chefer som är involverade, kan klappa medarbetaren på axeln och skapa vägar för utveckling och möjlighet till egen 

påverkan av sin tjänst. Skapa tillit, trygghet och stärka relationer mellan chef och medarbetare. 

● Närvarande chef. “Köp en bulle och kom på besök”. 

● Ledarskap och utveckling - ge feedback, skapa arbetsförutsättning, prioritering och lyhördhet. 

● Medarbetare ska känna sig trygga med att berätta för sina chefer om de känner sig omotiverade eller är trötta på arbetsuppgifterna. Så att 

chefen och medarbetaren kan lösa problemet tillsammans istället för att medarbetaren söker sig efter andra jobb. En ömsesidig lojalitet 

där man ser efter varandras behov.  

● Chefsutbildning för nuvarande och kommande chefer. Ge chefer mer tid till uppföljning för de uppdrag vi har med värdegrund, 

medarbetarenkät, målarbete och årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Mer tid och stöd till förberedelser, budgetarbeten, 

arbetsmiljöarbete och årshjulet.  

● Ta tillvara på medarbetarnas egna idéer på ett strukturerat sätt. Detta ska visa sig i lönekuvertet. Personen kan själv bli ansvarig och driva 

förändringen med chefens mandat - det skapar utveckling. Detta kan ske över förvaltningsgränserna.  

● Tydlighet i mål och styrning - så vi drar åt samma håll. 

Övrigt 

● Känslan av att vara en del av hela kommunen. Tydlig målbild. Tillsammans är vi bättre. 

● Reell delaktighet. 

● Objektiva jämförelser med andra/konkurrenter ska vara känt. 

● Glöm ej de erfarna. 

● Ge förtroende. 

● Visa för nyanlända att det finns en framtid och karriärmöjligheter inom Hammarö kommun.  
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● Jobba med värdegrunden och medarbetarskap - Vi är Hammarö kommun. 

● Implementera värdegrunden i alla våra verksamheter. Vi behöver en gemensam grund att stå på. 

● Att behålla en duktig medarbetare är bra för kommunen även om man själv mister den på sin arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Bilaga 3 

 

Tabell: Antal studerande på förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet efter kön 
 

Kön Kvinnor Män Totalsumma 

Totalt 638 22 660 

 

Bild: Karlstads universitet (VT 19) 
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Bilaga 4  

 
Intervjuguide för förskollärarstudenterna  

 

Inledande frågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Vilken termin läser du? 

3. Skulle du kunna berätta hur det kom sig att du började studera till lärare och vad det var    

som eventuellt attraherade dig till läraryrket? 

 

VFU/verksamhetsförlagd utbildning 

4. Har du haft VFU? 

5. Har du haft VFU på flera platser? 

Om nej: Hur var dina upplevelser av arbetsplatsen där du hade din VFU? 

Om ja: Skilde sig upplevelserna mellan VFU platserna åt och om så var fallet, hur? 

 

6. Föredrog du någon av VFU-platserna mer framför den andra?  

Om ja: Vad var det som gjorde att du föredrog den ena arbetsplatsen framför den andra? 

7. Hade du några särskilda förväntningar och känslor inför VFUn? Skulle du i så fall kunna 

beskriva dessa? 

8. Hur levde VFUn (eventuellt) som arbetsplats upp till dina förväntningar?  

9. Hade du hört talats om arbetsplatsen/arbetsplatserna innan din VFU och i så fall vad?  

Om ja: Påverkade det din syn på VFU-platsen, och i så fall hur? 

 

Attrahera och behålla (employer branding) 

10. Kan du berätta vad som är viktigt för dig inför valet av arbetsgivare?  

11. Kan du beskriva vad en attraktiv arbetsplats är enligt dig? 

12. Beskriv vad som är viktigt för dig för att du ska trivas så bra att du inte vill byta 

arbetsgivare? 

13. Upplever du att arbetsgivarens image (ansikte utåt) påverkar ditt val av arbetsplats? På 

vilket sätt i så fall?  

14. Vad är enligt dig en bra image och ansikte utåt? 

15. Om du skulle använda din fantasi för att beskriva din drömarbetsplats, hur skulle den 

drömmen då se ut?  

 

Avslutande fråga 

16. Finns det någon fråga du hade förväntat dig att få som vi inte har ställt, eller något du vill 

tillägga? 
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Bilaga 5  

 

Intervjuguide för Hammarö kommuns HR-chef 
 

1. Vad var syftet med idécafét? 

2. Hur har ni tänkt arbeta med employer branding utifrån materialet från idécafét? 

3. Finns det några delar ni kommer fokusera mer på?  

4. Fanns det några idéer och tankar ni fastnade extra för? 

5. Hur ser du på Hammarö kommuns styrkor och svagheter gällande employer 

branding? 
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Bilaga 6  

 

Informationsbrev till förskollärarstudenterna 

 

Medverkan i C-uppsats 

 

Hej,  

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Karlstads universitet. Just nu är vi i full gång med att skriva vårt examensarbete inom 

arbetsvetenskap. Ämnet i vår C-uppsats är employer branding, vilket handlar om hur företag 

och organisationer uppfattas som arbetsgivare. Syftet med denna studie är bland annat att ta 

reda på hur Hammarö kommun med hjälp av employer branding på bästa sätt kan attrahera 

och behålla framtidens förskollärare på en allt mer konkurrerande arbetsmarknad. Vi vill 

därför intervjua dig som förskollärarstudent för att fånga dina tankar och åsikter, vilket är 

värdefullt för vår studie.  

 

Intervjun har 16 frågor och beräknas ta cirka 30-45 minuter. Vi vill gärna att intervjun sker i 

en ostörd miljö, på en tid och plats som känns bra för dig. Intervjun kommer att spelas in efter 

samtycke och därefter skrivas ned i ett textdokument. 

 

Vi tar full hänsyn till de forskningsetiska principerna. Deltagandet är frivilligt och intervjun 

kan avbrytas när som helst. Materialet kommer enbart att användas för denna C-uppsats och 

för ett forskningssyfte. Uppgifterna från intervjun kommer att anonymiseras. När 

examensarbetet är klart kommer du även ha möjlighet att ta del av resultatet.  

 

Har du funderingar får du gärna kontakta oss för ytterligare information.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Maja Nykvist: maja.nykvist@gmail.com 

Anna Uulas: annauulas@gmail.com 
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Bilaga 7 

 

Inbjudan från Hammarö kommun och information om idécafét 

 

 


