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Abstract
The purpose of this study was to through a semiotic content analysis identify different and
similar ways that the public- and private sector applicate their profile, identity and image on
their “work with us” tab on their website. This study is also based on the assumption that the
public sector is generally a few steps behind the private sector in ways of attracting new
employees. And by applicating the theories profile- identity- image branding and new public
management as the theoretical framework, this study could produce an analistic framework to
study the organisational tabs.
The result show that the studies assumption and the theory of new public management was in
this case misleading and that the county of Kungsbacka has done far more applications of
their profile, identity and image on their “work with us” tab. But also, that they have done a
more thorough prework of their employer branding, before using it on their website. However
the result of this study is not generalisable, and the result could look a lot different with other
organisations in it.

Keywords
Employer branding, profile branding, identity branding, image branding, public sector and
private sector.
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1. Inledning
Dagens organisationer både inom den offentliga och privata sektorn har en stor utmaning
framför sig de kommande åren gällande rekrytering. Samtidigt som antalet personer som är i
åldern där de arbetar minskar, och antalet äldre och yngre personer i samhället ökar, uppstår
det en konkurrenssituation mellan de båda sektorerna. Att vara en attraktiv arbetsplats handlar
inte enbart om att locka till sig nya medarbetare, utan rätt medarbetare. Det är här som arbetet
kring en organisations employer branding appliceras. Employer branding eller
arbetsgivarvarumärket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och särskilt inom den offentliga
sektorn (SKL, Sveriges viktigaste jobb).
Det finns i dagens samhälle en uppfattning om att ett arbete inom den offentliga sektorn inte
är lika prestigefullt som inom den privata sektorn. Om denna uppfattning stämmer och inte
den offentliga sektorn börjar arbeta mer regelbundet med sitt employer branding, kan det leda
till en väldigt problematisk framtid för de kommunala verksamheterna (SKL, 2017; Employer
branding).
Employer branding är dock främst ett begrepp som används i ett human resources
(personalavdelning/HR) perspektiv, och det var även ur detta perspektiv som det fick sitt
fäste. Tim Ambler och Simon Barrow som var först med att mynta begreppet, definierar det
som ett koncept som ska få de anställda inom en organisation att identifiera sig själva med
arbetsplatsen. Samt att begreppet employer branding ska bli en sammanföring av HR och
kommunikation. Begreppet employer branding är enligt Ambler och Barrow även ett verktyg
som kan användas i den externa kommunikationen för att attrahera nya medarbetare, samt
inom den interna kommunikationen där t.ex. policydokument sammanfattar gemensamma
värderingar inom den interna kommunikationen (Ambler & Barrow, 1996; s. 1). Denna studie
kommer istället att fokusera på organisationer ur ett kommunikativt perspektiv, och hur de
använder sig av sitt HR arbete för att forma sitt employer branding i sin externa
kommunikation, samt den interna kommunikationen som employer branding också omfattar.
Denna studie kommer utifrån detta antagande att göra en semiotisk innehållsanalys av ”jobba
hos oss” fliken på Kungsbacka kommuns hemsida i jämförelse med Säröhus och
Veteranpoolen, som är två organisationer från den privata sektorn, som har sina verksamheter
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inom Kungsbacka kommun. Den semiotiska innehållsanalysen kommer även att appliceras på
organisationernas policydokument som berör deras arbete kring employer branding. Detta för
att kunna identifiera kopplingarna mellan dokumenten och deras applicering på flikarna.
Syftet med studien är att kunna identifiera skillnader och likheter i hur de olika
organisationerna använder sig av direkta och indirekta semiotiska tecken kopplade till sitt
employer branding. Den semiotiska analysen kommer att genomföras genom ett
analysschema som är utformat utifrån studien teoretiska utgångspunkter profile-, identity- och
image branding.
Denna studie grundar sig även i ett antagande, om att den offentliga sektorn generellt sett inte
är lika framgångsrika med att applicera sitt employer branding arbete på sina hemsidors flikar.
Genom en deduktiv analys, kommer studien att formas och på så vis även att resultera i en
kartläggning av de olika organisationernas employer branding arbete på deras ”jobba hos oss”
flikar (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004; s. 110)
Denna studie grundar sig i att den offentliga sektorn tagit efter den privata i en relativt ny
arbetsmetod, för att kommunicera en positiv bild av sig själva som arbetsgivare. Det är av den
anledningen som det är intressant att göra en jämförande studie mellan de två sektorerna.

1.1

Problemformulering

Enligt SKL måste den offentliga sektorn, de kommande åren att anställa tusentals nya
medarbetare, för att fortsatt kunna utföra det arbete som den gör i nuläget. Men i
konkurrensen med den privata sektorn om nya medarbetare, behöver den offentliga sektorn att
lägga mer fokus på arbetet kring organisationens employer branding, för att kunna attrahera
nya medarbetare (SKL, Sveriges viktigaste jobb). Sveriges kommuner och landsting måste
inte bara bli bättre arbetsgivare, utan även kommunicera bättre med sina framtida medarbetare
om de möjligheter som de kan erbjuda, samt att hålla sina nuvarande anställda nöjda. Det
gäller dock inte bara att vara tydlig i kommunikationen kring vad det är man som arbetsgivare
kan erbjuda, utan även att tydligt kommunicera vad det är för medarbetare man söker. Det
handlar om att inte enbart fokusera på att locka till sig ansökningar, utan rätt ansökningar som
matchar den profil och identitet som organisationen har (Dyhre & Parment, 2012; s. 51). Detta
har lett att arbetet kring en organisations kommunikation är i ständig förändring, och det gör
att arbetet med ens employer branding blir ett evighetsprojekt. Det finns alltså flera olika
faktorer som inte alltid organisationen kan styra som spelar en stor roll. Även om
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organisationen har en tydlig profil och identitet, kan dessa två bli missledande om inte imagen
ligger i linje med profilen och identiteten. Detta gör att organisationens kunder och
målgrupper har en stor del i utformandet av t.ex. de värderingar som man vill representera och
kommunicera externt, samt internt inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2011; s. 30).

1.2 Syfte och frågeställning
Denna studies syfte är att genom en semiotisk innehållsanalys undersöka offentliga- och
privata sektorns användande av semiotiska tecken och kopplar dessa till deras profil, identitet
och image. Studien ämnar till att identifiera de skillnader och likheter som finns från den
offentliga- och privata sektorn i deras arbete kring deras employer branding på deras ”jobba
hos oss” flikar, samt att identifiera de kopplingar som finns mellan flikarna och
organisationernas policydokument angående deras employer branding. Utifrån profil, identitet
och image branding utformas ett analysschema som ska vara vägledande i studies analyser,
samt att studien kommer applicera New public management för att kunna identifiera
Kungsbacka kommuns arbete kring deras employer branding. Studiens primära syfte är att
besvara de följande frågeställningarna:
•

Vilka semiotiska skillnader och likheter, kopplade till de tre branding teorierna, går att
identifiera mellan den offentliga- och privata sektorns uttryck kring employer
branding på deras ”jobba hos oss” flikar?

•

Vilka uttrycksformer använder sig organisationerna av för att stärka sin profil,
identitet och image i utformningen av sina ”jobba hos oss” flikar?

•

Hur appliceras policydokumenten från organisationerna som berör deras employer
branding arbete, på ”jobba hos oss” flikarna?

2. Bakgrund
De senaste åren har employer branding fått ett stort genomslag, men tas i vissa fall inte helt på
allvar. Dyhre och Parment betonar vikten av att organisationer i framtiden prioriterar arbetet
kring employer branding och att ha ett långsiktigt arbete som går hand i hand med
organisationens strategiska arbete (Dyhre & Parment, 2013; s. 11).
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Enligt flera rapporter från SKL så är de anställda inom kommuner och landsting de mest driva
medarbetarna, de som ser mest glädje och meningsfullhet med sitt arbete, om man ska
jämföra med den privata sektorn. Trots detta finns det en känsla bland de kommunalt anställda
att deras arbetsplats har ett dåligt rykte (Jöhnk, 2011; s. 7). Trots uppfattningen om att de
svenska kommunerna har ett dåligt rykte som arbetsgivare, är stoltheten internt bland
kommunerna stark (Jöhnk, 2011; s. 21). Att profil, identitet och image inte överlappar
varandra är en stor del av problematiken och att ändra på detta är en stor utmaning för dagens
organisationer. Då man som organisation vill ha en stort förtroende både internt och externt är
det önskvärt att dessa tre överlappar varandra (Sörman, 2013; s. 7-9).
Trots att det finns en stadig grund att stå på för kommunerna finns det fortfarande stora
utmaningar att arbeta med. Dessa utmaningar handlar främst om att ta fram en tydlig
kommunikationsplan för deras employer branding (Dyhre & Parment, 2013; s. 143-144). I
kommunikationsplanen bör den egna hemsidan vara högst prioriterat, då det vanligtvis är den
sidan som är den mest besökta. Det är även här man som organisation oftast för första gången
kommer i kontakt med sin framtida medarbetare (Dyhre & Parment, 2013; s. 148).
Det är dock inte enbart den offentliga sektorn som behöver arbeta med sitt employer branding,
den privata sektorn har även de problem vad gäller rekrytering av rätt kompetens inom sina
verksamheter. Regelbundet görs en enkätundersökning av Svenskt näringsliv, där syftet är att
kartlägga kompetensbehovet och rekryteringssituationen hos de svenska företagen
(Nordström, 2018; s. 2). Resultatet av enkäten visar på att 69% av de företag som deltog i
undersökningen under de senaste sex månaderna har försökt att anställa en ny medarbetare,
men att de har stött på problem längst rekryteringsprocessen. De två främsta problemen är inte
att rekrytera en ny medarbetare, utan att anställa någon med rätt kompetens. Det andra är att
hitta personer med rätt attityd och engagemang. Bristen på rätt attityd och engagemang var
den främsta anledningen som orsakat svårigheterna för företagen. Detta är något som är direkt
kopplat till en organisations employer branding, och identiteten (Nordström, 2018; s. 6).

2.1

Organisationer

I denna del av kapitlet kommer de organisationer som är utvalda att studeras i
undersökningen, kortfattat att presenteras.
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2.1.1 Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun är en av Sveriges 290 kommuner och ligger i Hallands län, och precis
som alla andra kommuner i Sverige fördelat i flera olika förvaltningar, vars arbete är att sköta
det vardagliga inom skola, vård och omsorg, fritid, kultur med mera. Vad de olika
förvaltningarna ska erbjuda Kungsbackas invånare bestäms av politikerna i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna (Kungsbacka kommun,
Förvaltningar).
Den största delen av kommunen inkomst kommer från kommunalskatten, som varje kommun
själva får bestämma över och fördela. Varje kommun får även bidrag från staten, vissa av dem
är allmänna och får användas fritt medan andra bidrag från staten kan vara bestämda i förväg
hur de ska inventeras. Kungsbacka kommun tar även betalt för vissa av sina tjänster, t.ex.
äldre- och barnomsorgen och vatten och avlopp (Kungsbacka kommun, Så fungerar
kommunen).

2.1.2 Säröhus
Säröhus köptes i mitten av 70-talet av Torgny Berntsson, som då var ett litet hotell, men som
nu har växt till en verksamhet som nu både tar emot privatperson, men som även arrangerar
evenemang som t.ex. små konferenser till stora evenemang. Säröhus vill även profilera sig
själva som ett hotell där den familjära känslan genomsyrar hela organisationen, då de som
jobbar inom organisationen har varit där en längre tid blir den familjära känslan deras främsta
kännemärke (Säröhus, Om oss).

2.1.3 Veteranpoolen
Veteranpoolen startades i Kungsbacka 2007 av Ingrid Erlandsson. Tanken med organisationen
var att utveckla ett tjänsteföretag som enbart hade avtals- och ålderspensionärer som arbetare,
som utför uppdrag åt både privatpersoner och företag. Tack vare nya skatteregler för
pensionärer och möjlighet till skattereduktion kunde idén utvecklas och organisationen
skapades. Organisationen fick stor medial uppmärksamhet, och redan efter ett år utvecklades
det till ett franchiskoncept och ytterligare 15 kontor öppnades runt om i landet. 2018 är
Veteranpoolen etablerade på fler än 40 olika platser i landet, och är Sveriges största
arbetsgivare för pensionärer (Veteranpoolen, Om oss).
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3. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att appliceras i denna studie. Det kommer
även att göras en redogörelse för teorierna om profile-, identity- och image branding samt new
public management.

3.1 New public management
Teorin om New public management syftar till att beskriva hur arbetsmetoder inom den privata
sektorn appliceras i den offentliga sektorn. Då employer branding är något som först
myntades inom den privata sektorn, ligger den offentliga sektorn efter den privata i sitt arbete
med employer branding (Lane, 2000; s. i). Eftersom den privata sektorn har ett mer
kommersiellt tänk i sina verksamheter, inte enbart när det gäller deras tjänster och produkter,
utan även ur ett employer branding perspektiv, blir konkurrensen med den offentliga sektorn
inte lika påtaglig om de bästa medarbetarna. Detta leder till att den offentliga sektorn har
börjat att applicera de arbetsmetoder som används inom den privata sektorn i sina egna
verksamheter. Genom att göra detta blir den offentliga sektorn en mer attraktiv konkurrent på
arbetsmarknaden om de bästa medarbetarna. New public management är alltså inte en metod
som ersätter gamla arbetsmetoder inom den offentliga sektorn, utan är mer sedd som ett
verktyg för att närma sig den privata sektorn i anseendet från allmänheten (Lane, 2000; s. 3).

3.2 Profile branding
Den profil som en organisation har är baserad på vad ledningen inom organisationen har som
idealbild. Profilen är alltså den idealbild som organisationen ska sträva efter att uppfattas som,
både internt och externt (Dyhre & Parment, 2013; s. 101). En organisations profil
representerar även de värderingar som de står för, och används också av den anledningen i
kommunikationen till organisationens målgrupper (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; s.
208).
Profile branding handlar om hur en organisation via sin profil skapar ett varumärke. Det är
alltså det som ledningen inom en organisation valt att den ska representera och vill att
omvärlden ska förknippa med organisationen. I användandet av profile branding inom den
offentliga- och privata sektorn går det att identifiera likheter och skillnader i hur de
kommuniceras kring organisationens profil. I de samlade frågorna vad gäller ledningens
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kommunikation handlar det om de ska omfatta strategisk kommunikation, omvärldsanalys,
profil och informationspolicy, massmediekontakter och kriskommunikation. Inom dessa
områden agerar de olika sektorerna generellt sett liknande. Även den interna
kommunikationen som ledningarna ska ansvara för är liknande. Internt handlar det om att
ledningen ska ha en dialog med styrelsen, personalen, berörda grupper (t.ex. fackliga organ)
och allierade grupper (t.ex. inhyrda konsulter), samt att vara med och forma de
policydokument gällande organisationens employer branding. Det är främst i den externa
kommunikationen som olikheterna mellan de två sektorerna syns. I den offentliga sektorns
externa kommunikation ifrån ledningen prioriteras medborgardialog, brukarkommunikation,
kommunikation med förtroendemän och andra organisationer. Skillnaden från den privata
sektorn är att de prioriterar kommunikation gällande, ekonomisk kommunikation, publikriktad
kommunikation, marknadsföring och samarbeten med andra organisationer (Larsson, 2014; s.
97).
Profilen som organisationens ledning formulerat är alltså det som de ska kommunicera internt
och externt i syftet att den egenskapande bilden av organisationen ska uppfattas av
omvärlden. Problematiken med profile branding är att den ofta förväxlas eller inte skiljs från
image branding. Anledningen till detta är att det är en gammal syn på kommunikationen som
lever kvar, alltså att det som kommuniceras externt är också det som mottagarna uppfattar
(Larsson, 2014; s. 122). Detta kan bero på att mottagaren inte alltid uppfattar avsändarens
budskap så som det var menat från början. Den största faktorn som spelar roll i denna
situation är att olika mottagare kan uppfatta ett budskap olika beroende på dennes tidigare
erfarenheter (Larsson, 2014; s. 51).

3.3 Identity branding
En organisations identitet grundar sig i vilka gemensamma föreställningar som finns bland
medarbetarna inom organisationen. Identiteten inom employer branding, vilket är central,
handlar om i vilken mån medarbetarna kan identifiera sig själva med sin arbetsplats. På
organisatorisk nivå kan man säga att det är den uppfattning och uttryck som medarbetarna har
av organisationens karaktär (Dyhre & Parment, 2013; s. 101).
Identiteten av en organisation skapas genom att ta fram det unika i vad medarbetarna
tillsammans med de i ledande positioner anser att organisationen bör associeras med. Att
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identifiera en organisations identitet görs genom att sammanställa dess etiska riktlinjer, kultur
och ursprung, tillsammans utgör dessa komponenter vad som är unikt för organisationen.
Genom att identifiera en stark organisationsidentitet kan man särskilja sig från sina
konkurrenter och på så vis även stärka sitt employer branding (Tarnovskaya, 2017; s. 48).
Tidigare forskare inom ämnet Corporate branding, Mary Jo Hatch och Majken Schultz
beskriver i sin forskning att många organisationer har problem med att identifiera identiteten
bland de anställda. Detta beror främst på att arbetsplatskulturen inte är något som diskuteras
öppet tillräckligt för att organisationer ska få det material som är nödvändigt. Dock betonar de
vikten av att en organisations arbetsplatskultur inte är något som man kan lära ut till t.ex.
nyanställda, att det istället är något som de succesivt lär sig att bli en del av. Detta grundar sig
i att arbetsplatskulturen inte är något som en chef inom organisationen direkt kan peka på,
utan att det är mycket som är underförstått och är blint för det blotta ögat. Det är alltså något
som inte går att ta på, det sitter i organisationens väggar och är konstruerat av medarbetarna
som skapar en kultur på arbetsplatsen (Hatch & Schultz, 2008; s. 131). Det är dessa olika
faktorer som gör att identifierandet av en organisations identitet skapar en komplikation och
svårighet för organisationerna. Men trots detta så är identitet en av de grundläggande delarna
av employer branding arbetet.
Identity branding har flera olika lager som måste tas i beaktande för att lyckas skapa en unik
identitet som kan representera organisationen. Ett arbetssätt som de senaste åren har fått ett
stort genomslag är storytelling. Forskningen kring berättelser och dess betydelse visar på att
vi genom storytelling kan skapa en stark samhörighet och gemensam kultur. Då de digitala
forumen har utökats och utvecklats oerhört de senaste åren, har nu organisationerna flera olika
digitala plattformar att applicera sin storytelling. På så vis kan organisationerna lyfta fram de
medarbetare eller händelser som de anses identifierar och överlappar med organisationens
profil (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; s. 53).
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3.4 Image branding
En organisations image är baserad på vad de som inte är anställda inom organisationen har för
uppfattning av den. Detta är alltså vad omvärlden har för syn på organisationen i förhållande
till dess profil och identitet (Dyhre & Parment, 2012; s. 101).
Vad som personifierar image branding, är att en organisation kan ha flera olika images eller
rykten bland olika grupper. Tidigare studier som gjort av Steve Burt, Ulf Johansson, Åsa
Thelander och Johan Anselmsson kring IKEA:s image är att beroende på var man är ifrån, så
skiftar synen på deras produkter. T.ex. i Sverige anser man att IKEA:s produkter är lokala och
billiga, i Ryssland anses deras produkter vara skandinaviska och moderna, medan i Kina är
IKEA:s produkter västerländska och dyra. Det är dock viktigt att skilja på vad en
organisations tjänster eller produkter har för image till skillnad från vad själva organisationen
har för image. Även om IKEA:s produkter skiljer i image beroende på var konsumenten är
ifrån, så har IKEA som organisation och butik liknande image inom dessa olika nationer.
Detta tyder på att image branding är ett väldigt komplext och multidimensionellt fenomen.
Dessa olika dimensioner i image branding blir därför väldigt viktiga att urskilja, speciellt i
arbetet kring employer branding, då imagen kring tjänsterna eller produkterna inte är av
intresse på samma sätt som organisationens image (Tarnovskaya, 2017; s. 48).
Idealet för en organisation är att profile-, identity- och image branding har så många likheter
som möjligt för att stärka organisationens förtroende och varumärke (ibid)
Skillnaden för den offentliga sektorn är att de inte på samma sätt måste förhålla sig till
kunder, utan medborgare istället. Problematiken här är att en kommun har flera olika
verksamheter som kommer i kontakt med medborgarna på olika sätt. Har en person t.ex.
dåliga erfarenheter av kommunens äldre omsorg, men inte kommer i kontakt med resten av
kommunens verksamheter särskilt ofta, blir denna personens intryck av kommun negativ. Det
blir då väldigt svårt ur kommunens perspektiv att förändra denna medborgarens syn på
kommunens image (Dahlqvist & Melin, 2010; s. 82-83).
Som det flertalet gånger i detta kapitel har nämnts, så är en viktig del av employer branding
att de tre branding teorierna överlappar varandra. För att förtydliga detta följer nu en figur
som illustrerar idealbilden av de tre branding teorierna.
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Figur 1. Modell av hur idealbilden ser ut för organisationers employer branding

Källa: Larsson, 2014; s
126

4. Tidigare forskning
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta tidigare forskning som gjorts inom employer
branding. Den tidigare forskningen kommer även att sättas i en kontext som relateras till mitt
ämne, som argumentera till varför studien är relevant.

4.1 Employer brandings första studie
Tim Ambler och Simon Barrow som var de första med att ge begreppet employer branding ett
fäste, hade som tanke i sin forskning att skapa ett koncept som sammanförde HR och
marknadsföring. I sin studie använde de sig av kvalitativa intervjuer med högt uppsatta chefer
på 27 olika organisationer i England. Under dessa intervjuer ställdes frågor till cheferna i
syftet att få dem att reflektera kring sin arbetsplats HR arbete (Ambler & Barrow, 1996; s. 12). Studien omfattade dock enbart organisationer från den privata sektorn. Utöver högt
uppsatta chefer, valde de även att intervjua t.ex. HR strateger eller ansvariga inom företagets
interna kommunikation. Detta gjorde de för att få en bredare uppfattning om företagets syn på
HR arbetet i samband med marknadsföring som arbetsgivare. Problematiken med denna
undersökningen och deras intervjuer, är att begreppet employer branding inte var etablerat.
Av den anledningen försvårades situationen för Ambler och Barrow att få konkreta svar kring
företagens employer branding. De intervjuade hade kunskaper inom t.ex. marknadsföring eller
HR, men då employer branding inte fanns i HR:s ordbok, var detta inget som de reflekterade
över medvetet. Det fanns inte heller något uttalat språk som handlade om hur man identifierar
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en organisations identitet, arbetsplatskultur eller image (Ambler & Barrow, 1996; s. 13-14).
Studien resulterade i att det gick att identifiera underliggande spår av employer branding i en
del av organisationerna som deltog i studien. Detta trots att begreppet ännu inte var myntat
inom varken marknadsföring eller HR. Svaren från de intervjuade visade även att det fanns
stora möjligheter inom vissa organisationer att samarbetet mellan marknadsförings- och HR
avdelningarna skulle kunna leda till ett ökat employer branding arbete (Ambler & Barrow,
1996; s. 22).
Ambler och Barrows forskning är kanske den mest givande forskningen kring employer
branding, då det var dem som verkligen fick detta begreppet och tankesätt att få sitt fäste i
dagens organisationer.

4.2 Branding
Forskning kring varumärkesbyggande har gjorts sedan 1990-talet, då främst inriktat mot
varumärket kring produkter eller tjänster. Detta har dock under de senaste åren överförts till
individer, destinationer, nationer eller organisationer. Kommunikationen från en organisation
om dess varumärke blir oftast i form av kampanjer, för att lyfta fram sig själva gentemot sina
konkurrenter (Thelander & Rosenqvist, 2011; s. 285).
Eftersom att forskningen har gjort ett visst skifte inom varumärkesbyggande, hamnar nu
ämnet kring employer branding allt oftare under strålkastarljuset (ibid). Majken Schults har
bl.a. forskat kring detta och beskriver en organisations varumärke som en väldigt komplex del
av organisation. Detta är något som måste studeras ur flera olika perspektiv, t.ex.
marknadsföring, profil, identitet, image eller strategisk kommunikation (Schultz, 2005; s. 2355). Det kan dock argumenteras emot att göra en jämförande studie mellan den privata och
offentliga sektorn, med teoretiska utgångspunkter som främst appliceras inom den privata
sektorn. Kritiken grundar sig i att forskarna generellt sett inte tar hänsyn till hur komplex den
offentliga sektorn är. Det kan bero på att den offentliga sektorn har ett större ansvar gentemot
sina medborgare. Om Kungsbacka kommun slutar att fungera är det betydligt fler som
drabbas, än om t.ex. Säröhus och Veteranpoolen går i konkurs. (Thelander & Rosenqvist,
2011; s. 286). Detta är dock något som denna studie har tagit hänsyn till, och därför applicerat
teorin new public management. Studien kommer i nästa kapitel om metod och avgränsning att
gå djupare in på detta.
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4.3 Problematiken med Generation Y
En av de främsta problematikerna som de båda sektorerna har kring sitt employer branding, är
att attrahera generation Y. Generation Y består av de som är födda mellan 1980 - 2000. Inom
generation Y finns både de som är etablerade på arbetsmarknaden och de som inom något år
är färdiga med grundskolan, och ska ta sig ut på arbetsmarknaden (Parment, 2008; s. 21).
Studien ”Att attrahera och behålla generation Y som medarbetare” skriven av Emma
Björkman och Angelika Massusch, syftar till att öka förståelse och vikten för den offentliga
sektorn att aktivt kommunicera en positiv bild av sig själv som arbetsgivare gentemot
generation Y (Björkman & Massusch, 2015; s. 4-5). Eftersom att deras studie hade som syfte
att få en djupare förståelse kring ämnet, genomfördes kvalitativa intervjuer med personer från
den offentliga sektorn (Björkman & Massusch, 2015; s. 19-20). Det empiriska materialet som
samlades in via intervjuerna resulterade i att fyra strategier identifierades som grundläggande
för den offentliga sektorns arbete kring employer branding. De fyra strategierna är
meningsfullhet, utveckling, trygghet, och kommunikation, det är alltså dessa fyra strategier
som den offentliga sektorn behöver utveckla och koppla sina arbetsuppgifter till, för att
attrahera generation Y (Björkman & Massusch, 2015; s. 25).
Vad Björkman och Massusch nämner i sin studie, går i linje med vad SKL rapporterar om, där
de skriver om hur bl.a. dessa fyra strategier har en stor roll i hur den offentliga sektorn ska
arbeta kring sitt employer branding. De fyra strategierna går således att koppla till de tre
branding teorierna som appliceras i denna studie. Där meningsfullhet och utveckling kopplas
främst till profil och identitet. Meningsfullheten är det ledningen inom den offentliga sektorn
vill förmedla om sina verksamheter, att de anställda bidrar till samhällsutveckling. Detta är
något som strategin kring utveckling också bidrar till. Utvecklingen inom den offentliga
sektorn är också det något som ledningen vill koppla till meningsfullheten, i den offentliga
sektorns arbete. Detta är även något som de anställda inom den offentliga sektorn kan
identifiera sig med (SKL, 2017; Employer branding).
Tryggheten är en av strategierna som Björkman och Massusch lyfter fram från sin studie, och
det är även något som SKL nämner som en viktig komponent för den offentliga sektorns
identitet och image (SKL, 2017; Hur uppfattas välfärdsjobben?). Den fjärde strategin som
nämns är kommunikation. Kommunikationen som sker inom en offentlig verksamhet är vital
att den reflekterar organisationens värderingar och inte kan leda till flera olika tolkningen av
mottagarna. Kommunikationsstrategin som tas fram inom den offentliga sektorn bör därför ha
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kopplingar till alla tre teorier kring branding, för att på så vis reflektera en trovärdig bild av
verkligheten (SKL, 2017; Kommunikationsplan).
Tabell 1: Brandingteoriers koppling till strategier
Tabell 1:

Profil

Identitet

Image

Brandingteorier
Strategier:
Meningsfullhet

X

X

Utveckling

X

X

Trygghet
Kommunikation

X

X

X

X

X

Enligt Svenskt näringsliv har även den privata sektorn svårigheter vad gäller att attrahera
generation Y. Problematiken grundar sig i att generation Y består av mer individualister än de
tidigare generationer. Generation Y anser att det är arbetsgivaren som ska erbjuda dem mer än
vad de ska erbjuda arbetsgivaren (Nordström, 2018; s. 19). Den privata sektorn har även
problem vad gäller att erbjuda generation Y tjänster som ligger i deras intresse. En stor del i
denna problematiken grundar sig i att både arbetsgivaren och den arbetssökande saknar rätt
kompetens för arbetet. Detta beror främst på att utbildningar inte lär ut tillräckligt med
praktiskt lärande, som kan appliceras i arbetslivet efter avslutade studier (Nordström, 2018; s.
17). Det ska dock tas i beaktande att Svenskt näringsliv är en lobbyorganisation som har en
politiskt agenda i det som de publicerar. Trots detta anser jag att de tillför en jämförande syn
gentemot SKL i denna studie.

4.4 Employer brandings strategiska arbete
Strategin employer branding används i syfte att skapa ett arbetsgivarvarumärke som ska
attrahera både aktiva och passiva arbetssökande, samt att behålla organisationens nuvarande
anställda. Ralf Wilden, Siegfried Gudergan och Ian Lings (2010) studie Employer branding:
strategic implications for staff recruitment, behandlar ämnet ur de arbetssökandes perspektiv.
De har via kvalitativa intervjuer kommit fram till att de arbetssökande utvärderar
arbetsgivarens attraktivitet utifrån tidigare erfarenheter med organisationen, bekantas
erfarenhet, trovärdighet och transparens (Wilden, Gudergan & Lings, 2010; s. 56).
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Wilden, Gudergan och Lings pekar liksom SKL:s rapporter angående problematiken kring de
minskande antalet personer som är i den arbetande åldern, samtidigt som de yngre och äldre
ökar. Detta gör att organisationerna i både den offentliga- och privata sektorn hamnar i en
konkurrenssituation om den bästa medarbetaren och kompetensen på arbetsmarknaden. De
betonar därför vikten av att organisationerna aktivt arbetar med sin strategi kring employer
branding, för att få sina anställda att identifiera sig själva med sin arbetsplats. Organisationen
kan genom att få sina anställda att identifiera sig själva med arbetsplatsen, dra nytta av deras
erfarenheter i det strategiska arbetet kring employer branding. Det argumenteras ofta för att de
anställda inom organisationen är den viktigaste tillgången som finns, och genom att vara en
attraktiv arbetsgivare som de anställda kan identifiera sig med. Detta är något som dagens
organisationer bör arbeta mer kring, då det är ett väldigt lönsamt arbetssätt att skapa en
attraktivitet runt omkring organisationen (Wilden, Gudergan & Lings, 2010; s. 57). Detta är
även något som Hatch och Schultz bekräftar i deras bok taking brand initiative, där de
refererar till den förre Vd:n Frederick Crawford för TRW, som tillverkar delar till fordon. Han
säger att företagets anställda var deras viktigaste tillgång. Han betonar vikten av att en
arbetsgivare inte enbart ska tilldela arbetsuppgifter, utan även lyssna och ta in det som de
anställda har att säga om arbetsplatsen, för att på så vis kunna förbättra arbetsplatsen för de
anställda (Hatch & Schultz, 2008; s. 125-126).
Hatch och Schultz refererar även till Sir Richard Branson, som är grundare och VD för
flygbolaget Virgin´s. Även han går in på samma spår som Crawford, vad gäller behandlingen
av organisationens anställda. Han menar på att det sällan är lönen som får anställda att säga
upp sig, utan att det är bemötandet av de personer som sitter på ledande positioner inom
organisationen. Alltså genom att behandla sin anställda väl och arbeta med employer branding
för att få sina anställda nöjda, skapas en god gemenskap och identitet inom organisationen
(ibid).

4.5 Forskningsläge
Den tidigare forskningen går i linje med vad SKL och Svenskt näringsliv betonar i sina
tidigare rapporter, om att det nu mer än någonsin är viktigt för organisationerna i båda
sektorerna att prioritera arbetet kring deras employer branding. Vad den tidigare forskningen
om employer branding handlat om, är dock främst ur ett HR perspektiv eller med fokus på
generation Y och inte kommunikationen på deras hemsidor. De tidigare studierna och
rapporterna som denna studien tagit del av har inte heller undersökt hur de olika
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organisationerna applicerar profile, identity och image branding på sina hemsidor. Det är
därför som denna studie är relevant för vetenskapen kring employer branding, och kommer att
bidra till forskningen. Eftersom att det inte heller har gjorts en jämförande studie innan mellan
de olika sektorerna innan, får denna studie en annan infallsvinkel än de andra.

5. Metod
I det här kapitlet presenteras metoden, urvalet och det empiriska materialet som leget till
grund för studien. Det kommer även att redogöras för vilket tillvägagångssätt och vilka
avgränsningar som har gjorts. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion över studiens
metodval.

5.1 Kvalitativ innehållsanalys
Denna studies syfte är att identifiera skillnader och likheter på organisationernas ”jobba hos
oss” flikar som kan kopplas till profile- identity- och image branding. Det tillvägagångssätt
som denna studie valt att tillämpa för att kunna identifiera dessa skillnader och likheter är en
kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011; s. 505).
Genom att skapa ett analysschema (se bilaga 10.7) där studiens teoretiska utgångspunkter
kopplas till teman (t.ex. situationer, miljöer, stilar, bilder, innebörder eller nyanser), kan
analysen av det empiriska materialet kategoriseras. Det är även vanligt att det inledningsvis
enbart är kategorierna och variablerna som styr analysen, men att det senare i analysen kan
tillkomma variabler som påverkar analysen. Men då denna studie enbart har i syfte att
undersöka kopplingarna mellan de teoretiska utgångspunkterna och organisationernas arbete
kring employer branding, kommer det inte att tillkomma fler variabler i analysen. Längre fram
i detta kapitel kommer det även att argumenteras för studiens avgränsningar samt urval (ibid).

5.1.1 Semiotisk innehållsanalys
Då syftet med studien är att göra en innehållsanalys av organisationernas ”jobba hos oss”
flikar, samt policydokumenten kring deras employer branding, och att kunna identifiera
kopplingarna till hur de väljer att formulera sig på dessa flikar till organisationernas profil,
identitet och image, är en semiotisk textanalys en lämplig metod för detta. Den semiotiska
analysmetoden ämnar sig till att analysera tecken som kommunicerar ett visst budskap genom
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en text, och inom den semiotiska innehållsanalysen ingår skriftlig text, bilder, filmer etc. och
alla dessa benämns som en text. Eftersom att alla dessa meningsbärande teckensystem kan
förekomma på organisationernas ”jobba hos oss” flikar, kan studien täcka all slags
kommunikation som organisationer kan välja att använda sig av. De texter som förekommer
på flikarna är koherenta och kommunikativa, vilket innebär att de är sammanbundna till ett
visst ämne och att de har som syfte att förmedla ett budskap (Bergström & Boréus, 2012; s.
21). Genom det semiotiska angreppssättet inriktas analysen till att identifiera hur
organisationernas processer som rör meningsproduktion och hur de är menade att påverka
mottagaren att vilja söka sig till just deras organisation (Bryman, 2011; s. 283).
För att kunna genomföra denna semiotiska innehållsanalys, måste de tecken som
kategoriseras som denotativa och konnotativa identifieras. De konnotativa tecknen pekar på
det bakomliggande i betydelsen, medan det denotativa pekar på den direkta betydelsen.
Genom att inrikta analysen mot dessa tecken med hjälp av ett analysschema, kan alla de
direkta och indirekta tecknen som finns i texterna kopplas till studiens teorier (Bryman, 2011;
s. 506).
En organisations ”jobba hos oss” flik konstrueras upp genom flertalet tecken som ska leda till
att skapa en viss bild av hur det är att jobba där. Genom att sammankoppla de direkta och
indirekta betydelserna till profil, identitet och image, kommuniceras en tydlig bild av vad det
är för personer som organisationen söker efter. Då organisationen från början vet vad det är
för personligheter och kompetenser som de söker, är det av den anledningen klokt att
kommunicera den bilden av medarbetare som de är ute efter till sin organisation, för att på så
vis attrahera rätt personer (ibid).

5.2 Urval och material
Urvalet som gjorts i denna studie är målinriktat eller målstyrt. Det innebär att de
organisationer och hemsidors flikar som kommer att analyseras, är direkt kopplade till
studiens syfte och frågeställningar. Analysen kommer att utgå ifrån organisationernas ”jobba
hos oss” flikar, samt policydokument eller liknande från organisationer, som berör deras
profil, identitet och image. Dock har det målinriktade urvalet främst varit till för att finna de
organisationer som har en ”jobba hos oss” flik, samt policydokument med koppling till
employer branding (Bryman, 2011; s. 350-351).
Målinriktade urval inom kvalitativ forskning görs normalt vis på flera nivåer, urval av objekt
och intervjupersoner. Men då denna studie inte syftar till att hålla i några intervjuer, utan
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enbart analysera flikar och policydokument, behövs inte ett urval av intervjupersoner att
göras. En avgörande faktor som spelade in i urvalet av organisationer, var att hemsidan skulle
ha en ”jobba hos oss” flik. Eftersom att alla organisationers hemsidor inte har en sådan, blev
det ett visst bortfall av organisationer som inte hade de kriterier som studien kräver. Studien
kräver även att organisationen ska vara stor nog att ha en HR avdelning, då den tidigare
forskningen visar på att ämnet employer branding främst forskats ur ett HR perspektiv.
Genom det målinriktade urvalet, kan studien även rikta in sig på flera olika branscher inom
den privata sektorn. På så vis kan en större generalisering av resultatet göras, vilket är något
som inte hade varit möjligt om det enbart var organisationer från en specifik bransch (ibid).
Det analysschema som ligger till grund för resultatet är utformat utifrån studiens teoretiska
ramverk. Det teoretiska ramverket ligger även till grund för studiens frågeställningar.
Analysschemat består av tre huvudfrågor, med tre delfrågor var som behandlar
organisationernas profil, identitet och image, samt de olika uttrycksformer som de använder
sig av.

5.2.1 Avgränsningar
Jag har även varit tvungen att göra ett visst antal avgränsningar i studien, för att den inte ska
bli för bred. P.g.a. att de olika flikarna är konstruerade på olika sätt, har jag valt att inte
analysera varje del, utan valt att fokusera på de delar av flikarna där det är en skriftlig text
som kommunicerar ett budskap eller ett muntligt tal.
Eftersom att det finns ett filmklipp på Kungsbacka kommuns flik, kommer även den att
analyseras utifrån samma analysschema, där en text arbetar i samband med rörligbild och ljud.
Detta val har gjorts eftersom att det främst är via texten och dess samband med rörlig bild och
ljud som kopplingar kan göras till deras profil, identitet och image. Klippet består av nio korta
meningar, som genom analysschemat kommer att identifiera kopplingar till kommunens
profil, identitet och image. Men även Veteranpoolen har ett filmklipp på deras flik. Dock är
den inte konstruerad på samma vis som Kungsbackas. Istället för skriftliga text som kommer
upp som samarbetar i samband med rörlig bild och ljud, så talar två representanter från
Veteranpoolen.

5.2.2 Access
Ett stort hinder för denna studie är att jag inte själv kan ta fram en profil, identitet och image
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åt organisationerna. Istället för att skapa mig en egen uppfattning av dessa, måste jag få
tillgång till policydokument eller likande från organisationerna, som kartlägger deras profil,
identitet och image. Jag har via kontakter hos Kungsbacka kommun, fått tillgång till deras
dokument som behandlar profil, identitet och image, och även en lista på företag från den
privata sektorn, som skulle kunna vara av intresse att ha med i studien. Tack vare denna
tillgång som jag fått genom kommunen, underlättas problematiken kring insamling av
policydokument från organisationerna som ingår i studien. Dock så har det varit problematiskt
att få kontakt med organisationer inom den privata sektorn som har ett utarbetat employer
branding dokument, som behandlar profil, identitet och image. Detta har i sin tur påverkat
studiens resultat och analys, på så vis att jag inte har kunnat hålla en hundraprocentig
objektivitet gentemot studiens organisationer. (Bryman, 2011; s. 379-388).

5.2.3 Reliabilitet och validitet
I varje vetenskaplig studie är begreppen validitet och reliabilitet viktiga. Dessa utgör studiens
trovärdighet i hur forskningens tillvägagångssätt har varit väl tillämpad och om det som sagts
ska undersökas faktiskt undersöks (Bryman, 2011: 49). Inom kvalitativa undersökningar är
reliabilitet och validitet två begrepp vars relevans ofta diskuteras. Anledningen till detta är att
deras innebörd inte alltid är applicerbar till kvalitativa forskningar, enligt vissa forskare. En
vanlig metod inom den kvalitativa forskningen kring reliabilitet och validitet är att man
sammansmälter dem utan att i grunden ändra på begreppens betydelse. Men att man istället
lägger mindre vikt vid frågorna som behandlar mätning av generalisering (Bryman, 2011; s.
351-352).
Bryman refererar i sin bok till LeComte och Goetz som skiljer på begreppen intern/extern
reliabilitet och intern/extern validitet. LeComte och Goetz menar att den externa reliabiliteten
står för huruvida en undersökning kan upprepas vid ett senare tillfälle. Då det är omöjligt att
”frysa” en social miljö eller sociala villkor, försvåras chanserna till att få samma resultat två
gånger. (Bryman, 2011: 352). För att det empiriska materialet inte skulle tolkas olika, valde
jag att utforma ett analysschema som gav mig tydliga riktlinjer. Trots analysschemat är det
svårt att uppnå en hög reliabilitet eftersom att arbetet kring organisationernas employer
branding kan utvecklas och förändras i framtiden. Det framkom även att många av
organisationerna som jag kom i kontakt med inte hade påbörjat sitt employer branding arbete,
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eller ens visste vad det betydde. Även utformningen av organisationernas flikar kan komma
att förändras i framtiden (ibid).
Enligt LeComte och Goetzs definition av intern validitet bör en stark anknytning finnas
mellan de teoretiska utgångspunkterna och det empiriska materialet. Då de teoretiska
utgångspunkterna har legat till grund för hur studiens frågeställningar besvarats, påverkas
studiens validitet i positiv riktning. Den externa validiteten, som innebär i vilken utbredning
generaliseringar kan göras, är däremot svårare att få hög enligt LeComte och Goetz. (Bryman,
2011: 352). Istället för generaliseringar kan generaliseringsanspråk göras. Ett
generaliseringsanspråk innebär hur ett resultat av en studie kan återupprepas genom att
jämföra sin studie med andra, kan en form av generalisering göras. För att lyckas få ett
generaliseringsanspråk på denna studie, valdes Kungsbacka kommun och verksamma företag
inom kommunen att undersöka. Om t.ex. Stockholm, Göteborg eller Malmö hade ingått i
studie, hade antagligen resultatet sett annorlunda ut, framförallt från den privata sektorn. Men
eftersom att Kungsbacka kommun är mindre till storleken, och mer representativ för de andra
mindre kommunerna i Sverige, stärks studiens generaliseringsanspråk. En annan problematik
med studiens externa validitet är att de olika organisationerna har gett mig tillgång till olika
former av material som är kopplade till employer branding i flera varianter. Enbart
Kungsbacka kommun har ett utpräglat employer branding arbete som är kopplat till de tre
branding teorierna, vilket är problematiskt för studien (Ahrne & Svensson 2015; s. 26-27).

5.3 Tillvägagångssätt
Efter att jag fått tillgång till policydokumenten, som berör organisationernas employer
branding, företagskultur eller något likande som kan kopplas till employer branding. För att få
en tydlig struktur på analysschemat och mitt använde av det empiriska materialet, valde jag att
stryka över de delar i policydokumenten som var kopplade till profil, identitet och image med
en överstrykningspenna, för att på så vis inte få med delar som inte var relaterade till studiens
teoretiska utgångspunkter.
Analysschemat låg som grund till resultatet och användes som en länk mellan bilagorna och
artiklarna för att kunna identifiera de semiotiska tecken som studien syftar till att identifiera.
Det är även via detta som studiens frågeställningar har kunnat besvaras.

23

Analysschemat som varit vägledande i analysen av organisationernas ”jobba hos oss” flikar,
samt policydokumenten ses nedan.
•

Vilka semiotiska tecken väljer de utvalda organisationerna att använda sig på sina
”jobba hos oss” flikar, som går att koppla till de tre branding teorierna?
-

Profile branding

-

Identity branding

-

Image branding

•

Vilka uttrycksformer använder sig de utvalda organisationerna sig av i
utformningen av sina ”jobba hos oss” flikar kopplade till de tre branding teorierna?

-

Profile branding

-

Identity branding

-

Image branding

•

Hur appliceras de tre branding teorierna från policydokumenten till ”jobba hos
oss” flikarna?

-

Profile branding

-

Identity branding

-

Image branding

5.4 Metodreflektion
I och med att semiotisk innehållsanalys tillåter tolkningar kan forskarens objektivitet till det
empiriska materialet ifrågasättas. Att inte hålla en kritisk inställning till sitt empiriska
material, resultat, de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen kan också det
kritiseras (Fejes & Thornberg 2015: 63).
Svagheten med det empiriska materialet är att två av organisationerna inte har ett utpräglat
employer branding arbete, som jag kunde utgå ifrån i analysen av deras flikar. Detta
resulterade i att en låg extern validitet finns. Som det tidigare nämnts i kapitlet så blir det
därför svårt att få fram samma resultat igen om samma studie utförs, eftersom att det studien
ämnar till att undersöka till viss del inte finns där.
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För att höja den externa reliabiliteten borde det enbart inkluderats organisationer som har ett
utpräglat employer branding arbete. Detta hade kunnat åtgärdas genom att det målinriktade
urvalet hade haft ännu ett kriterie som innefattade policydokument som var utformade för
organisationens employer branding. Den externa reliabilitet hade även kunnat höjas om det
inte var ”jobba hos oss” fliken som skulle analyseras, utan att det istället skulle vara andra
delar av hemsidan, eller t.ex. jobbannonser. Det nämndes även i kapitlet om tidigare
forskningen att det ibland kritiserades att utföra en jämförande studie mellan de två
sektorerna, p.g.a. den offentliga sektorns komplexitet.

6. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av den semiotiska innehållsanalysen. Resultatet baseras
på det framtagna analysschemat som är utformat utifrån studiens teoretiska utgångspunkter
och som består av två huvudfrågor och tre delfrågor vardera som ställs till studiens empiriska
material.

6.1 Kungsbacka kommun
Följande underrubriker kommer att presentera hur Kungsbacka kommun har appliceras sitt
employer branding arbete på sin ”jobba hos oss” flik på deras hemsida, utifrån vad deras
policydokument säger. Genom analysschemat har en kartläggning av fliken gjorts, och
kommer att delas upp efter de teoretiska utgångspunkterna.

6.1.1 Profile branding
Kungsbacka kommuns profil som ledningen tagit fram och vill ska reflektera kommunen som
arbetsgivare, består av fyra punkter:
1. Vi uppmuntrar till mod och nytänkande.
2. Här får du arbeta med sådant som är viktigt för andra.
3. Vi arbetar i en miljö med kompetenta och professionella kollegor.
4. Här har vi höga ambitioner och en stor känsla av ansvar för våra invånare. (bilaga 1)
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På deras flik finns även ett filmklipp som illustrerar hur det ser ut att arbeta inom kommunens
olika verksamheter. I samband med de olika sekvenserna i klippet kommer det fram korta
meningar, som är kopplade till profilen. Första texten som kommer fram i klippet ställer
frågan, ”När gjorde du något riktigt bra senast?” (artikel 1, sek. 3). Denna fråga går att
koppla till punkt nummer två i deras profil, som handlar om att kommunen arbetar med sådant
som är viktigt för andra. Texten kommer upp i samband med att en överblick av Kungsbackas
innerstad filmas. Genom att föra dessa samman, skapas möjligheten för tittaren att få känslan
av att kommunens arbete utgår ifrån stadens kärna, men att arbetet sträcker sig ut till hela
kommunen. Andra meningen som kommer upp i klippet är en följdfråga till första meningen,
”Något som verkligen spelade roll?” (artikel 1, sek. 19). Denna fråga går även den att koppla
till punkt nummer två, där det handlar om att arbeta med sånt som är viktigt för andra. Men
även punkt nummer fyra, där det samhälleliga ansvaret betonas. Det arbete som kommunen
utför och även alla andra organisationer, betonas ofta som något viktigt, men i detta fallet
handlar det om ett ansvar gentemot sina invånare, och inte t.ex. kunder. Texten kommer upp i
samband med att man ser en representant för kommunen, som sedan övergår till en överblick
av innerstaden.
Tredje texten i klipper ”hos oss jobbar människor som gör skillnad” (artikel 1, sek. 33),
antyder på att det inom kommunen arbetar människor som besitter de egenskaper som krävs
för att utföra ett kvalitetsarbete. Detta kopplas då direkt till punkt nummer 3, där just
kompetensen hos kommunens anställda betonas. När texten kommer upp ser man en manlig
lärare som föreläser inför sin klass. I och med det viktiga arbete som lärarna utför, konnoteras
denna sekvens i klippet till att de som arbetar inom kommunen som lärare, besitter den
kompetens som krävs för att kunna undervisa eleverna. Man får även se en kvinna som går till
jobbet under de sekunder som texten visas. Man ser i bakgrunden att hon arbetar på ett
äldreboende. Även inom detta yrke vet invånarna att det krävs kompetenta och ambitiösa
medarbetare, som utför ett viktigt arbete.
Fjärde meningen i klippet ”människor som ser möjligheter” (artikel 1, 1.27 min), skapar
tankar kring kommunens möjlighet att tänka nytt och innovativt. Detta är kopplat till
kommunens första punkt i profilen, som betonar vikten av att våga tänka nytt. Texten visas i
samband med en kvinna som tar hand om en äldre man, men går snabbt vidare till att visa en
ung tjej som sitter i skolan under en lektion. Sjätte meningen som kommer upp får man se
kvinnan som tar hand om den äldre mannen igen med texten ”människor som orkar” (artikel
1, 1.45 min). Denna mening kopplas även den till punkt nummer fyra, som handlar om att
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kommunen har höga ambitioner. Då vissa av de kommunala jobben ibland associeras med att
vara otacksamma och krävande, av den anledningen letar kommunen efter personer med höga
ambitioner, och som kan ta på sig mycket ansvar.
I slutet av klippet kommer texten ”människor som vågar” (artikel 1, 1.53 min). Denna text är
kopplad till den första punkten som uppmanar till mod, vilket är synonymt med att våga. Att
våga kan dock tolkas i många olika aspekter.

6.1.2 Identity branding
Kungsbacka väljer vad gäller identiteten att referera till sina sociala medier, där de har konton
som är särskilt skapade för att illustrera hur det är att arbeta inom kommunens verksamheter.
Detta gör dem på följande vis:
”Vill du få en känsla av hur det är att jobba hos oss? Kolla in filmen eller följ våra
jobbkonton i sociala medier:
•
•
•

Kungsbacka kommun på Linkedin
Facebooksidan Jobba i Kungsbacka kommun
Instagramkontot Jobba i Kungsbacka kommun ”
Att kunna illustrera sin identitet via sociala medier, är en relativt ny arbetsmetod inom den
strategiska kommunikationen, för att stärka sin identitet. Att ständigt förnya sin organisation
och via innovativa kommunikationslösningar förmedla en viss bild om organisationen, går i
linje med vad Wilden, Gudergan och Link betonar i sin studie. Eftersom att då kan de
arbetssökande gå in och få en inblick i hur det är att vara en del av gemenskapen inom
kommunen. På så vis bygger de upp och stärker sin identitet, samt skapar möjligheten att
förändra sin image i positiv riktning (SKL, Hur uppfattas välfärdsjobben?).
Det har i studien tidigare nämnts att idealbilden av en organisations employer branding arbete
är att de tre branding teorierna ska överlappa varandra och på så vis stärka organisationens
arbetsgivarvarumärke och förtroende. Detta är något som Kungsbacka kommun applicerat i
filmklippet som finns på deras ”jobba hos oss” flik. Det är flertalet meningar som är kopplade
till deras profil, men som även går att koppla till deras identitet.
Första och andra meningen i filmen, ”när gjorde du något riktigt bra på riktigt?” (artikel 1,
sek. 3) och ”något som verkligen spelade roll?” (artikel 1, sek. 19) är bl.a. kopplat till deras
profil, att de utför ett viktigt arbete för kommunens invånare. Men det antyder också på att det
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är de kommunalt anställda som utför arbete. Detta är direkt kopplat till vad SKL samt den
tidigare forskningen antyder, att det är de kommunalt anställda som är de mest engagerande
och de som anser att deras arbetsuppgifter är något som verkligen betyder något. Även den
tredje meningen ”hos oss jobbar människor som gör skillnad” (artikel 1, sek. 33) har en tydlig
koppling till både profil och identitet. Även via denna mening går det att dra kopplingar
mellan vad både SKL och den tidigare forskningen rapporterar kring, att det är i den
offentliga sektorn som de medarbetare som vill göra en samhällelig skillnad dra sig till. Även
den fjärde meningen ”människor som älskar sitt jobb” (artikel 1, sek. 54) har en direkt
koppling till kommunens identitet. Denna meningen fortsätter på samma spår som föregående
mening, och menar på att de människor som arbetar inom Kungsbacka kommun gör skillnad
och av den anledningen älskar sitt jobb.

6.1.3 Image branding
På Kungsbacka kommuns ”jobba hos oss” flik finns det inga tydliga tecken på image i
brödtexten. Problematiken med imagen är att den kan vara olika beroende på vilka man
frågar. Men i det policydokument som jag har fått tagit del av från kommunen, så är imagen
formad utifrån gymnasieelevers perspektiv (Bilaga 2). Att en organisations image är en
komplex och multidimensionellt fenomen, har tidigare nämnts i studien, och i Kungsbacka
kommuns fall är detta väldigt tydligt. Eftersom att de i deras policydokument enbart tagit
gymnasieelevernas åsikter i utformningen av imagen. Det kan dock betraktas som ett
tillvägagångssätt för att attrahera Generation Y.
Det finns dock vissa kopplingar till deras image i filmklippet som finns på deras flik. De delar
i policydokumentet som jag fått ta del av och som berör deras image, menar på att
gymnasieeleverna anser att det som kommunen arbetar med gör en stor skillnad för samhället,
vilket är budskapen bakom den tredje meningen i filmklippet (artikel 1, sek. 33). Den andra
kopplingen som går att göra från klippet är från den sjätte meningen, ”människor som orkar”
(artikel 1, 1.45 min), detta är något som är i linje med kommunens image. Anledningen till
detta är att gymnasieeleverna anser att de kommunala jobben oftast är väldigt ansträngande,
vilket meningen i klippet bekräftar (bilaga 1).

6.2 Säröhus
Följande delar kommer att presentera hur Säröhus har applicerat sin profil, identitet och image
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på deras ”jobba hos oss” flik. Resultatet är baserat utifrån analysschemat som applicerats på
deras ”jobba hos oss” flik. Profilen, identiteten och imagen är framtagen ifrån
personalhandboken som är skriven av Säröhus VD Torgny Berntson och hotellchefen
Marianne Carlson.
Problematiken med deras flik är att själva brödtexten är väldigt kortfattad och inte handlar
speciellt mycket om hur det är att arbeta där. Den handlar mer om att de ofta är i behov av
extra städpersonal, och refererar webbsökarna till att söka jobb där. De nämner även att det är
fördelaktigt att ha tillgång till egen bil, då kommunikationerna dit är dåliga. Trots detta
gjordes bedömningen att Säröhus skulle ingå i studie, eftersom att de uppfyller de kriterier
som studien kräver.

6.2.1 Profile branding
Eftersom att Säröhus inte har ett utpräglat employer branding arbete, blir det svårt att utgå
ifrån en tydlig profil i analysen av deras ”jobba hos oss” flik. Av den anledningen har jag fått
göra egna tolkningar utifrån personalhandboken, som jag blivit tilldelad, och utifrån den göra
en bedömning om vad som är deras profil, och hur den appliceras på fliken.
”Vill Du vara med och jobba med oss och med våra fantastiskt trevliga gäster så är du
välkommen att ansöka här via länken >>” (artikel 2)
Ovanstående mening som är tagen från deras flik, har dock vissa kopplingar till delar från
personalhandboken, och blir en koppling till deras profil. Den handlar om att Säröhus är en
organisation som värnar om sina medarbetare och gästers trivsel.
”Vår vision är att skapa en miljö där alla vill vistas, såväl gäster som medarbetare.” (bilaga
3).
Meningen från fliken och från deras personalhandbok syftar till att organisationens ledning
lägger stor vikt vid att deras medarbetare ska trivas som anställd hos Säröhus. Precis som
teorin om profile branding och den tidigare forskningen, är det grundläggande för en
organisations ledning att ha en tydlig profil, och att värna om sina anställdas trivsel.

6.2.2 Identity branding
Den samma problematik vad gäller Säröhus profil, har uppstått med deras identitet. Eftersom
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att jag inte fått ett tydligt ramverk att utgå ifrån, blir det svårt att finna kopplingar mellan
personalhandboken och deras ”jobba hos oss” flik. Den nedanstående meningen från deras
flik, påvisar dock att dem vill välkomna nya medarbetare, och på så vis bli en del av deras
team.
”Vill Du vara med och jobba med oss och med våra fantastiskt trevliga gäster så är du
välkommen att ansöka här via länken >>” (artikel 2)
”Vår relation bygger på ömsesidig tillit, acceptans och insikt. Din betydelse är mycket stor.
Du är ansiktet utåt, en representant för Säröhus som vi alla verkar i.” (bilaga 3)
Utdraget från personalhandboken, är trots att det är skrivet av Vd:n och hotellchefen, en
indirekt indikation på att organisationens identitet är stark, och att de anställda har en stark
intern lojalitet. Dock framkommer inte denna känsla på fliken, eftersom att det som står där,
är väldigt vagt.

6.2.3 Image branding
Eftersom att det inte var möjligt att få policydokument från Säröhus som kartlägger deras
employer branding utifrån de tre branding teorierna, blir det problematiskt att identifiera en
image. Trots tillgången till deras personalhandbok, går det inte att identifiera en tydlig image.
Av den anledningen har delen om Säröhus image fått inrikta sig mot ett annat håll. Därför har
jag valt att undersöka vad deras gäster säger om Säröhus på deras ”sagt om oss” flik, och
identifiera kopplingar mellan kommentarerna där och deras profil och image.
”Mina kollegor kom tillbaka och var SÅ nöjda med ert bemötande, service, mat, lokaler ja
faktiskt allting på vår säljträff häromdagen. Beröm!” (Ann – Sofie Hellström, Scania; Sagt
om oss).
Citatet från en av besökarna har kopplingar till både profilen och identiteten, där det handlar
om att skapa en miljö där både gäster och personal trivs.

6.3 Veteranpoolen
I följande underrubriker kommer Veteranpoolens profil, identitet och image presenteras, och
hur de applicerat dessa på deras ”jobba hos oss” flik. Resultatet är framtaget utifrån
Veteranpoolens arbetsmiljöpolicy, mångfaldspolicy, jämställdhetsplan och tre punkter som
deras marknadschef tagit fram. Dessa är analyserade utifrån analysschemat. Det
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problematiska i denna resultatdel är att det precis som i Säröhus fall inte finns något utpräglat
employer branding arbete att utgå ifrån. Detta har lett till att jag har fått ta fram vad jag anser
vara deras profil, identitet och image utifrån policydokumenten.

6.3.1 Profile branding
I policydokumentet om den arbetsmiljö som Veteranpoolen vill erbjuda sina anställda, skrivs
det att Veteranpoolen värderar stimulansen som de anställda får av arbetet. Att efter
pensionen få komma tillbaka till arbetslivet, för att tjäna extra pengar som sätter guldkant på
tillvaron, men att även få gå tillbaka till den sociala delen som ett arbete tillför vardagen.
”Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs
utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.” (bilaga 4)
”Dags för nya utmaningar? Är du ålders- eller avtalspensionär och intresserad av att
fortsätta jobba på dina egna villkor?” (artikel 3)
Utdraget från Bilaga 4 menar på att Veteranpoolens ledningen värderar den personliga
utvecklingen hos veteranerna, och av den anledningen söker medarbetare som fortfarande är
ute efter nya utmaningar i livet. Det är även det som Veteranpoolen kommunicerar på sin
”jobbs hos oss” flik, där första meningen uppmuntrar till att pensionärerna ska söka sig till
nya utmaningar (artikel 3).
”Hos oss bestämmer du själv hur mycket du vill jobba, får nya arbetskamrater och en lön som
sätter guldkant på tillvaron.” (artikel 3).
Ovanstående utdrag från deras flik är en direkt koppling till deras profil, från
policydokumentet om arbetsmiljön. Detta konnoteras till att detta ska attrahera nya
medarbetare genom att påvisa att Veteranpoolen är en arbetsplats, där man själv styr sitt
arbete och att man får en lön som sätter guldkant på tillvaron (bilaga 4). Men det är även
kopplat till deras policydokument om jämställdhet. Även om det inte nämns direkt i texten om
att det är lika lön mellan könen för likvärdiga arbeten, så nämns åtminstone lönen, vilket är en
stor del av arbetet (bilaga 5).
Precis som Kungsbacka kommun, har även Veteranpoolen ett filmklipp på deras ”jobba hos
oss” flik. I detta filmklipp får man följa två veteraner när de berättar om sina tankar och
åsikter om Veteranpoolen som arbetsgivare, och vad Veteranpoolen har tillfört till deras liv
efter pensionen. Till skillnad från Kungsbacka kommuns filmklipp så får man höra personerna
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i detta klipp tala om sina erfarenheter, istället för att det är skriftliga meningar som framför
budskapet.
Personerna som man får följa är Anders Karlzon och Margaretha Eriksson, som båda är
veteraner. Det primära syftet med ett filmklipp som detta är att skapa en visuell känsla om hur
det är att arbete inom Veteranpoolen, och det brukar oftast att kopplas till identiteten. Men
som tidigare nämnt i studien, är idealbilden att de tre branding teorierna ska överlappa
varandra. Då filmklippet på Veteranpoolens flik har kopplingar till både deras profil, identitet
och image, stärks deras employer branding.
”Du bestämmer själv vad du vill göra, och när du vill göra det” (artikel 3, Anders Karlzon)
I detta citat bekräftar Anders den profil som Veteranpoolen vill skapa om sig själva. På så vis
stärks deras profil.
”Man väljer själv när och hur mycket man vill jobba (viktigt när man är pensionär, man vill
generellt inte jobba heltid eller binda upp sig för långa perioder).” (Gustav Jakobsson,
Marknadschef)
Även Veteranpoolens marknadschef bekräftar det som policydokumentet om arbetsmiljö,
samt det som Anders Karlzon säger i filmklippet. Detta leder till att det inte skapas några
dubbla budskap, som kan skapa förvirring, utan leder till att Veteranpoolens profil enbart
förstärks.

6.3.2 Identity branding
Som studien tidigare nämnt är det grundläggande för en organisations employer branding
arbete att de tre branding teorierna överlappar varandra, och detta är något som Veteranpoolen
har applicerat på deras ”jobba hos oss” flik. Genom att skapa ett filmklipp som både kopplar
till profil och identitet skapas en trovärdighet både externt och internt inom organisationen.
Precis som kapitlet om identity branding nämner är ett tillvägagångssätt för att kommunicera
om organisationens identitet, storytelling. Detta är något som Veteranpoolen applicerat i sitt
filmklipp, där man får lyssna på två av veteranerna berätta om sina erfarenheter.
”Veteranpoolen har tillfört en positiv del efter pensionen, genom att man är ett sammanhang
igen, som man kanske saknar lite efter man slutar efter många år” (artikel 3, Margaretha
Eriksson).
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Citatet från Margaretha skapar uppfattningen hos tittaren att det inte enbart handlar om att få
arbeta igen, utan att det till stor del handlar om att få vara en del av ett sammanhang igen. Att
få vara en del av en gemenskap igen, är enligt Veteranpoolen det som de flesta pensionärer
saknar mest efter pensionen. Detta är också en del av deras identitet, att få pensionärerna att
känna sig välkomna och få den sociala delen av ett arbete.
” Man får trevliga kollegor och nya utmaningar (den sociala delen av arbetslivet saknar
många pensionärer, vi trycker på att man genom arbete hos oss träffar kunder och får nya
vänner, och att vi även träffas bara för att umgås ibland).” (Gustav Jakobsson,
Marknadschef)
Detta är också vad Veteranpoolens marknadschef även syftar på, att den interna gemenskapen
inom Veteranpoolen, är den största tillgången som dem har, och att det är den viktigaste delen
i deras identitet.

6.3.3 Image branding
Samma problematik som uppstod med Säröhus och deras image uppstod även med
Veteranpoolen. Eftersom att de inte har ett utpräglat employer branding arbete, utan istället
arbetar utifrån sina policydokument om arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet kan inte jag
identifiera en tydlig image som inte baseras på mina egna tolkningar. Av den anledningen kan
inte denna studie identifiera semiotiska tecken på deras ”jobba hos oss” flik som har direkta
kopplingar till deras image.
Studien har istället fått anpassa sig efter vad som finns tillgängligt och vad den tidigare
forskningen samt SKL beskriver som delar av en eventuell image för en organisation. Tim
Ambler och Simon Barrow beskriver employer branding i sin studie som ett paket, där olika
aspekter av arbetsplatsen ska attrahera nuvarande och blivande medarbetare att vilja arbete för
deras organisation (Ambler & Barrow, 1996; s. 1). Även SKL beskriver employer branding på
likande vis och betonar vikten av att framställa sin organisation utifrån de positiva aspekterna
för att attrahera nya medarbetare (SKL, Employer branding).
En av aspekterna som generellt sett spelar en stor roll är lönen som arbetsgivaren kan erbjuda.
Detta är något som Veteranpoolen är tydliga med på sin flik, där lönen är en stor del av
arbetet som ska sätta guldkant på pensionärernas tillvaro.
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” Din timlön bestäms utifrån uppdragets art samt vilken kompetens som krävs. Vid
bemanningsuppdrag utgår man alltid från avtalsenlig lön.” (artikel 3).
Utdraget från Veteranpoolen kan i detta anseendet vara en koppling till deras image, det får
besökaren att skapa sig en bild av hur Veteranpoolen är som arbetsgivare.

6.4 Sammanfattning
Studiens resultat visar att utifrån de tre branding teorierna är Kungsbacka kommun den enda
av organisationerna som använder sig av alla tre huvudbegrepp inom employer branding på
sin ”jobba hos oss” flik. Det var även dem som var enda organisationen som hade ett utpräglat
employer branding arbete som de utgick ifrån. Detta är något som blir lite motsägelsefullt
gentemot teorin om new public management, som syftar till att det är den offentliga sektorn
som tar efter den privata sektorn i arbetsmetoder. I detta fallet är det dock istället det
omvända, varken Säröhus eller Veteranpoolen hade ett utpräglat employer branding arbete
som de utgick ifrån i utformningen av sina ”jobba hos oss” flikar. Eftersom att Säröhus och
Veteranpoolen inte hade ett utpräglat employer branding arbete att utgå ifrån i analysen av
deras flikar, är det problematiskt att göra ett generaliseringsanspråk. Det har även lett till att
de policydokument som jag fått ta del av, har analyserats med en tolkningsmöjlighet som inte
fanns hos Kungsbacka kommun, där deras profil, identitet och image var betydligt mycket
tydligare. Nedan illustreras organisationernas tillämpning av de tre branding teorierna.
Tabell 2: Brandingteorier kopplade till organisationernas applicering på deras flikar
Tabell 2

Profil

Identitet

Image

Brandingteorier →
Organisationer:
Kungsbacka

X

X

Säröhus

X

X

Veteranpoolen

X

X

X

kommun

Organisationerna använde sig även av olika uttrycksformer för att förmedla en attraktivitet
kring sin organisation som arbetsgivare. De tre uttrycksformerna som gick att identifiera var
bilder, skriftlig text och filmklipp. Både Kungsbacka kommun och Veteranpoolen använde sig
alla tre, medan Säröhus endast använde sig av bilder och skriftlig text. Resultatet visar att
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filmklippen på Kungsbacka kommun och Veteranpoolens ”jobba hos oss” flikar varit en
uttrycksform där flera av branding teorierna går att applicera. Men det som filmklippen främst
används för är storytelling. Genom att kunna illustrera via rörlig bild, tal, text och ljud hur
organisationen är som arbetsplats, skapas ett berättelseperspektiv, som främst stärker
identiteten.
Tabell 3: Arbetsmetoder kopplade till organisationernas applicering på deras flikar
Tabell 3

Bilder

Skriftlig text

Film

Storytelling

Uttrycksformer →
Organisationer:
Kungsbacka

X

X

Säröhus

X

X

Veteranpoolen

X

X

X

X

X

X

kommun

Eftersom att det såg väldigt olika ut från organisationerna vad gäller policydokument som var
utpräglade enbart för deras employer branding, blir det något komplicerat att identifiera hur
främst Säröhus och Veteranpoolen har använt sig av dessa, utan att utesluta egna tolkningar.
Det är enbart Kungsbacka kommun som hade policydokument som var formulerat just för
deras employer branding, och resultatet visar att de har använt sig av detta i utformningen av
deras ”jobba hos oss” flik. Kopplingarna mellan policydokumentet och fliken indikerar att
Kungsbacka kommun frekvent arbetar med sitt employer branding för att ligga i framkant,
vad gäller att vara en attraktiv arbetsplats. Trots avsaknaden av utpräglade employer branding
policydokument från Säröhus och Veteranpoolen, så går det att identifiera en del kopplingar
mellan deras policydokument och flikar. Det går dock inte att fastställa utifrån kopplingarna
mellan policydokumenten och flikarna att detta var en utarbetad strategi från varken Säröhus
eller Veteranpoolen.
Tabell 4: Policydokumentens koppling till branding teorierna
Tabell 4

Profil

Identitet

Image

Policydokument →
Organisationer:
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Kungsbacka

X

X

Säröhus

X

X

Veteranpoolen

X

X

X

kommun

7. Analys
Detta kapitel kommer att sammanfatta studiens resultat utifrån dess teoretiska ramverk, samt
att jämföra organisationernas tillämpning av employer branding på deras ”jobba hos oss”
flikar, utifrån organisationernas policydokument.
Resultatet i denna studie visar att av de tre organisationerna som deltog i undersökningen, var
det enbart Kungsbacka kommun som hade ett utpräglat policydokument kring deras employer
branding arbete, och att de använt sig de tre branding teorierna på sin ”jobba hos oss” flik.
Trots att teorin om new public management som syftar till att den offentliga sektorn generellt
sett ligger efter den privata sektorn i arbetsmetoder som t.ex. employer branding, och av den
anledningen behöver applicera deras arbetsmetoder i sina verksamheter. Så är det dock inte i
denna studiens fall, utan resultatet visar att Kungsbacka är en kommun i framkant som redan
har väl utformade policydokument kring deras employer branding. Den tidigare forskningen
visar dock på att trots att den offentliga sektorn, och i detta fallet Kungsbacka kommun, gör
ett viktigt jobb för samhället, och har ett utpräglat employer branding arbete, så är deras
image fortsatt sämre än den privata sektorns. Till skillnad från Säröhus som inte hade en
särskilt utvecklad ”jobba hos oss” flik, eller något policydokument som var direkt kopplat till
employer branding, ansåg de sig själva vara en attraktiv arbetsplats. Utifrån
personalhandboken och kontakten jag hade med deras hotellchef och marknadsansvarige, så
var den interna stoltheten över att representera Säröhus i nuläget tillräcklig för att vara en
attraktiv arbetsplats för framtida medarbetare. Det i jämförelse med den offentliga sektorns
situation, blir det som två skilda världar. Där den offentliga sektorn, trots den interna
stoltheten, inte anses som en lika attraktiv arbetsplats av omvärlden. Liksom Säröhus så har
inte heller Veteranpoolen ett utpräglat employer branding arbete, men trots detta ett gott
externt rykte som arbetsgivare. Veteranpoolen hade dock andra policydokument som
definierade dem som arbetsgivare, som var snarlika de Kungsbacka kommun hade. Men de
var dock inte kopplade till de tre branding teorierna som Kungsbacka var. Veteranpoolen
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utgick mer utifrån den företagskultur som de önskade att ha, en organisation som sätter
guldkant i tillvaron till pensionärerna. Organisationernas olika nivåer av arbete kring sitt
employer branding reflekterades även i studiens resultat. Eftersom att det enbart var
Kungsbacka kommun som hade applicerat alla tre branding teorier på sin flik, och var enda
organisationen som hade ett utpräglat employer branding arbete, var inte resultatet särskilt
märkvärdigt. Det märkvärdiga i studiens resultat var snarare frånvaron av employer branding i
organisationerna från den privata sektorn, både på deras flikar samt policydokumenten. Detta
kan dock bero på att organisationerna har helt olika förutsättningar. Kungsbacka kommun
måste fungera för att kunna utföra sitt arbete för deras invånare. Veteranpoolen och Säröhus
har inte samma krav på sig. Om Veteranpoolen och Säröhus skulle gå i konkurs skulle inte
samma skara människor drabbas som om Kungsbacka kommun skulle sluta fungera. Men
trots att det inte fanns ett utpräglat employer branding arbete från den privata sektorn i denna
studie, så var ”jobba hos oss” flikarna mellan Veteranpoolen och Kungsbacka kommun
väldigt lika varandra, i utformningen och uttrycksformerna. Det gäller även deras
policydokument, den stora skillnaden där var att Kungsbacka anpassade sig efter de tre
branding teorierna. Alla tre organisationer använde sig av skriftlig text och bilder, men
Säröhus var den enda som inte hade ett filmklipp, med representanter från organisationen.
Även om Kungsbacka kommun och Veteranpoolen båda hade filmklipp på sina flikar, så var
de utformade på olika vis. Kungsbackas filmklipp där man fick följa tre olika karaktärer, så
var det enbart genom skriftlig text som i samband med den rörliga bilden skulle förmedla
budskapet om hur det är att jobba inom Kungsbacka kommun. Medan Veteranpoolens
filmklipp, där fick man lyssna på två av deras representanter berätta om hur deras erfarenheter
hos Veteranpoolen hade varit. Trots samma uttrycksform så var de två filmklippen utformade
på olika sätt.
Även om studiens resultat besvarar frågeställningarna, är det inte generaliserbart. Det är detta
som den tidigare forskningen kritiserar. Att en jämförande studie om ett relativt nytt fenomen
som employer branding mellan de två sektorerna kan leda till att resultatet blir vagt och kan
inte som i detta fallet göra ett generaliseringsanspråk.

8. Diskussion
I detta kapitel kommer resultatet och analysen att diskuteras, utifrån studiens syfte,
problemformulering och frågeställningar. Redogörelse av egna resonemang och slutsatser av
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studien kommer även att tillföras. I slutet kommer även förslag på framtida forskning att
presenteras.
Då denna studie grundade sig i ett antagande om att den privata sektorn skulle kommit längre
än den offentliga i sitt employer branding arbete. Men resultatet i denna studie visar dock på
det motsatta, vilket gör ämnet kring employer branding allt mer intressant att forska kring.
Det var inte bara studiens antagande som var något missvisande, utan även en av teorierna,
new public management.
Dock så gick det inte att applicera teorin new public management i denna studie eftersom att
det i detta fallet inte var så att Kungsbacka kommun tagit denna arbetsmetod från den privata
sektorn. Att Kungsbacka är en kommun i framkant kan denna studie fastställa vad gäller sitt
employer branding arbete, och att den privata sektorn inom Kungsbacka kommun, ligger
efter. Det går dock inte att göra ett generaliseringsanspråk på detta, hade andra organisationer
från den privata sektorn varit med i studien, hade resultatet kunnat bli annorlunda. Av den
anledningen går det inte att göra några generaliseringar från denna studie. Studiens resultat
hade även kunnat bli annorlunda om den hade gjorts på en annan kommun och företag från en
annan kommun, t.ex. Göteborg som är den största närliggande staden i förhållande till
Kungsbacka. Säröhus t.ex. som inte ansåg sig själva att vara i en situation där de hade stor
konkurrens från andra närliggande hotell, hade antagligen fått arbeta mer med sitt employer
branding ifall de var lokaliserade i en större stad, med fler hotell. Samma situation ansåg sig
Veteranpoolen vara i. Då de redan var den organisation som var mest etablerad på
arbetsmarknaden vad gäller anställning av pensionärer. Av den anledningen ansåg de att
utveckla ett employer branding inte var av högsta prioritet, utan fokuserade mer på att
utveckla sin företagskultur, vilket dock kan ses som en del av deras employer branding.
Denna situation kan dock snabbt förändras för både Säröhus och Veteranpoolen, då
Kungsbacka kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, och med ett
företagsklimat som främjar en konkurrenskraftig arbetsmarknad. Detta är precis vad studiens
problemformulering betonar, att det inom den kommande åren kommer att bli ännu svårare
för organisationer att anställa rätt personer till sina verksamheter. Det är med den väntade
framtiden, som organisationernas employer branding arbete ska förenkla deras problematiska
rekryteringssituation.
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8.1

Vidare forskning

Utifrån denna studiens resultat, finns det flera olika spännande framtida forskningsområden
vad gäller employer branding. Det problematiska med denna studie är att det antagligen
gjordes på en för liten kommun. Att göra samma studie fast i t.ex. Stockholm, Göteborg eller
Malmö, hade antagligen varit mer givande för forskningen. Samt så anser jag att den tidigare
forskningen i detta fallet hade rätt i att kritisera en jämförande studie mellan de två sektorerna.
Att istället göra en jämförande studie mellan t.ex. den kommunala äldrevården och den
privata äldrevården ur ett employer branding perspektiv hade varit mer givande till
forskningsfältet. Och att i den framtida forskningen studera de jobbannonser som skickas ut
för att attrahera nya medarbetare, och att intervjua personer från respektives rekrytering-, HRoch kommunikationsavdelning.
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•

Vilka semiotiska tecken väljer de utvalda organisationerna att använda sig på sina
”jobba hos oss” flikar, som går att koppla till de tre branding teorierna?
-

Profile branding

-

Identity branding

-

Image branding

•

Vilka uttrycksformer använder sig de utvalda organisationerna sig av i
utformningen av sina ”jobba hos oss” flikar kopplade till de tre branding teorierna?

-

Profile branding

-

Identity branding

-

Image branding

•

Hur appliceras de tre branding teorierna från policydokumenten till ”jobba hos
oss” flikarna?

-

Profile branding

-

Identity branding

-

Image branding
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