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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra till en bättre förståelse för anställdas upplevelser 

av Strategic Human Resource Management, och organisationens arbetsgivarvarumärke. 

Studien genomförs på en organisation inom den offentliga sektorn. Metoden för datainsamling 

för denna studie är dokument samt semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare. 

Resultatet visar på att medarbetarnas upplevelser gällande de strategiska aktiviteterna kopplade 

till HR är positiva samt att de bidrar till organisationens attraktionskraft som arbetsgivare. 

Teoretiska implikationer för denna studie är att den visar på anställdas upplevelser kring 

strategiska aktiviteter samt deras upplevelser kring kopplingarna mellan SHRM och 

organisationens attraktionskraft som arbetsgivare. De praktiska implikationerna är att SHRM är 

ett viktigt område för organisationer att arbeta med, då detta bidrar till medarbetarnas 

upplevelser kring sin arbetsgivare. Arbetsgivarens attraktionskraft bygger på medarbetarnas 

upplevelser av denna samt att de sprider ett positivt rykte vidare på arbetsmarknaden.   

Nyckelord: Strategic Human Resource Management, Upplevelser, Attraktiva arbetsgivare 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Strategic Human Resource Management (SHRM), vilket täcker in aktiviteter och 

planerad utveckling av mänskliga resurser (Richard & Johnson, 2001; Huselid, 1995; 

Wright & McMahan, 1992), har fått en allmän utbredning för hur organisationer ska 

uppnå framgång på ett effektivt sätt (Feng-Hui, Tzai-Zang, & Wann-Yih, 2010). 

Satsningen på SHRM bygger mycket på idéerna i resursbaserad teori (Resource-Based 

View, RBV) om att de mänskliga resurserna inom ett företag kan bidra med högre grad 

av konkurrensfördelar svåra att imitera, jämfört med fysiska, tekniska- och finansiella 

resurser inom företaget (Wright & McMahan, 1992). Huruvida de strategiska HR-

metoderna lyckas bidra med högre effektivitet och ett bättre resultat beror på hur 

anställda inom organisationen upplever de implementerade strategiska HR-aktiviteterna 

(Bowen & Ostroff, 2004).  

 

Anställdas upplevelser kring attraktiva arbetsgivare bygger på både monetära faktorer 

samt sociala- och arbetsmässiga förhållanden (Schlager, Bodderas, & Maa, 2011; 

Edward, 2009). Ett gott rykte på arbetsmarknaden kan bli en strategi för att skapa 

konkurrensfördelar och därmed även attrahera rätt kompetens (Schlager et al., 2011). 

För att skapa ett positiv rykte om ett arbetsgivarvarumärke krävs även en viss form av 

intern marknadsföring. Foster, Punjaisri, & Cheng (2010), lyfter fram vikten av intern 

kommunikation, för att anställda ska kunna förmedla en positiv bild av organisationens 

kärnverksamhet externt. Det är av stor vikt för företag att upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare, då dagens arbetsmarknad kännetecknas av hög konkurrens (Wilden, 

Gudergan, & Lings, 2010; Feng-Hui et al., 2010). 

1.1.1 Problemdiskussion 

Tidigare SHRM-studier har främst fokuserat på strategiskt HR-arbete och dess effekter 

på företagets finansiella resultat, produktivitet, effektivitet, och som en metod för att 

skapa konkurrensfördelar. Fokus har legat på hur aktiviteterna inom SHRM påverkar 

anställdas motivation, effektivitet, kunskap samt produktivitet (Richard & Johnson, 
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2001; Huselid, 1995; Wright & McMahan, 1992). Anställda kan dock uppleva HR-

metoderna olika, och de behövs mer förståelse för dessa upplevelser.  

 

Anställdas upplevelser gällande de implementerade strategiska HR-aktiviteterna kan 

definieras som tolkningarna av aktiviteternas tydlighet, konsekvens, samstämmighet 

(Piening et al., 2014). Då senare studier inom HRM har lagt mer fokus på anställdas 

attityder och beteende i förhållande till de implementerade HR-aktiviteterna (Piening 

et al., 2014) är anställdas upplevelser kring implementering av HR-systemen relativt 

outforskade(Piening et al., 2014). Faktisk SHRM är de aktiviteter som implementeras 

inom organisationen. Den faktiska SHRM är de aktiviteter som bidrar till upplevelser 

bland anställda inom organisationen (Piening et al., 2014). Huruvida implementeringen 

av den faktiska SHRM blir effektiv beror på hur anställda uppfattar de strategiska HR-

metoderna.  

 

Anställdas upplevelser om en organisation som arbetsgivare har även visat sig påverka 

organisationens attraktionskraft (Berthon, Ewing, & Hah, 2005). Detta ställer krav på 

att företag kan marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, då det är de upplevda 

förväntade förmånerna som bidrar till om arbetsgivare upplevs som attraktiv eller inte 

(Berthon et al. 2005). På många marknader råder det idag hög konkurrens efter rätt 

kompetens och rätt kunskaper (Wilden, Gudergan, & Lings, 2010; Feng-Hui et al., 

2010), vilket skapar ett intresse för hur SHRM kan bidra till anställdas upplevelser 

gällande organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Forskning inom employer- och 

internal branding ses därför av många som en viktig del inom SHRM (Edward, 2009; 

Backhaous & Tikoo, 2004). 

Genom att undersöka hur SHRM kan användas för att öka attraktionskraften kan en 

djupare förståelse, teoretisk- och praktisk växa fram. Teoretiskt kan de existerande 

teorierna erhålla ett djupare perspektiv. Ett djupare perspektiv skulle kunna fylla delar 

av det tomrum som existerar inom det aktuella forskningsområdet, så som hur 

implementeringen uppfattas av anställda, samt hur anställdas uppfattning kan bidra till 

organisationens attraktionskraft.   Ur en praktisk synvinkel skulle organisationer kunna 
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få en bättre förståelse för hur de ska använda metoderna inom SHRM, förstå hur 

anställda uppfattar SHRM samt vad det är som skapar konkurrensfördelar. Då det råder 

en allt högre konkurrens på arbetsmarknaden efter rätt kompetensen (Wilden et al., 

2010; Feng-Hui et al., 2010), existerar ett behov av förståelse för hur arbetsgivare ska 

agera för att vinna de rätta resurserna. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra till en bättre förståelse för anställdas 

upplevelser av strategiskt HR-arbete, och organisationens arbetsgivarvarumärke. Mer 

specifikt kommer följande forskningsfrågor att behandlas; 

1. Hur upplever anställda strategiska HR-aktiviteter? 

2. Hur upplever anställda kopplingen mellan strategiska HR-aktiviteter och 

attraktionskraften som arbetsgivare? 
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

2.1 The Resources-Based View 

Arbetsmarknaden kännetecknas av hög konkurrens mellan företagen, vilket ställer krav 

på tillgång till rätt resurser samt kompetenser (Lee et al., 2010). Hög konkurrens ställer 

även krav på att skapa resurser som är svåra för konkurrenter att kopiera (Barney, 1991). 

Vetskapen om detta stimulerade studier för hur mänskliga resurser kan påverka 

företagets effektivitet, konkurrensfördelar samt det finansiella resultatet.  Delery och 

Doty (1996) visade i sin studie på kopplingarna mellan HRM-aktiviteter och 

organisationens resultat. Studien visade på att HR-aktiviteter kan leda till en ökad vinst, 

exempel på sådana aktiviteter är; vinstdelning, resultatorienterad belöning och högre 

grad av anställningssäkerhet. I nutida forskning råder en gemensam syn på vikten av 

mänskliga resurser för att kunna uppnå framgång på ett effektivt sätt (Lee et al., 2010). 

Enligt den resursbaserade teorin (Resource-Based View, RBV) kan de mänskliga 

resurserna inom ett företag bidra med högre grad av konkurrensfördelar som är svåra att 

imitera, jämfört med fysiska, tekniska- och finansiella resurser inom företaget (Wright & 

McMahan, 1992). Den resursbaserade teorin är ett ramverk som beskriver lämpliga 

metoder för långsiktig utveckling av de mänskliga resurserna (Barney, 1991). 

Långsiktiga konkurrensfördelar skapas när företag implementerar en strategi som skapar 

värde för organisationen, som inte återfinns hos konkurrenterna, samt att andra aktörer 

inte har möjlighet att implementera en liknande strategi (Barney, 1991). 

2.2 Strategic Human Resource Management 

Wright, McMahan och McWilliams (1994), definierar SHRM-aktiviteter som de 

organisatoriska aktiviteterna riktade för ledning av mänskliga resurser inom 

organisationen, för att få dessa att arbeta mot att uppnå organisationens mål. Ur ett 

teoretiskt perspektiv bör SHRM behandla beslut gällande hanteringen av de mänskliga 

resurserna inom företaget, kompositionen av den mänskliga resurspoolen och de 

samlade kunskaperna och förmågorna, tydliggörande av önskvärda beteenden bland de 

anställda, samt effektiviteten av dessa beslut beroende på affärsstrategier och företagets 

konkurrenskraft på marknaden (Wright & McMahan, 1992).  Forskning inom SHRM 
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visar på att företag på ett effektivt sätt kan påverka interaktionen, motivationen och 

beteenden bland anställda genom att använda sig av rätt HR-aktiviteter (Huselid, 1995). 

2.2.1 Strategiskt personalarbete- aktiviteter 

I den existerande litteraturen gällande SHRM finns en rad kombinationer av HR-

aktiviteter som kan påverka anställdas motivation och beteenden, samt organisationens 

resultat. Huselid (1995) identifierade i sin studie HR-aktiviteter som rekrytering och 

urval av anställda, kompensation- och resultatinriktade belöningssystem, samt 

utveckling och träning av anställda. Delery och Doty (1996), identifierade sju HR-

aktiviteter kopplade till företagets strategi; karriärmöjligheter inom företaget, 

träningssystem, belöningsmetoder, vinstfördelning, anställningssäkerhet, möjlighet till att 

påverka, samt arbetsbeskrivning. Collins och Smith (2006) identifierade strategiska HR-

aktiviteter som; företagets fokus på att bygga en intern arbetsmarknad samt skapa ett 

urval av externa kandidater som passar företaget, formella medarbetarprogram, träning- 

och belöningssystem, karriärutvecklingsmöjligheter och mentorprogram, samt 

teamwork, och belöningssystem, med fokus på antingen arbetsgruppens eller företagets 

resultat.   

För denna studie kommer fokus ligga på följande strategiska HR-aktiviteter; 

kompetensutveckling, karriärmöjligheter, lön och förmåner, arbetsmiljö och hälsa, samt 

employer branding. Valet baseras på att de strategiska HR-aktiviteterna är relevanta för 

det studerade fallet samt att de återkopplar till tidigare definitioner av SHRM 

aktiviteter.  Kompetensutveckling och karriärutvecklingsmöjligheter är till viss del 

sammanlänkade, detta då träning och utveckling kan leda till ny kunskap, vilket kan 

öppna för nya arbetsuppgifter inom företaget (Delery & Doty, 1996). 

Kompetensutveckling bygger på mängden träning som anställda erbjuds av sin 

arbetsgivare (Feng-Hui et al., 2010). Karriärmöjligheter syftar främst till interna 

karriärmöjligheter, vilka påverkas av huruvida företaget väljer att rekrytera från den 

interna- eller externa arbetsmarknaden (Delery & Doty, 1996). Lön och förmåner kan 

vara i både monetär- och icke-monetär form (Feng-Hui et al., 2010). Belöningssystem 

kan vara i form av; lön, bonus, semesterdagar och hälsoförsäkring.  Arbetsmiljö och 
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hälsa kan innehålla möjlighet för anställda att påverka vad som sker om företaget, 

anställningssäkerhet (Delery & Doty, 1996), team-work (Berthon et al., 2005), samt 

hälsofrämjande arbete och rehabilitering i ett tidigt skede. Employer branding har blivit 

ett sätt att implementera marknadsföringens principer inom HRM-arbetet (Edward, 

2009). 

2.2 Strategiskt personalarbete- innehåll och upplevelser 

2.2.1 Innehåll och processer 

Huruvida de strategiska HR-metoderna lyckas beror på hur de implementeras av 

ansvariga aktörer samt hur medarbetarna upplever de implementerade strategiska HR-

aktiviteterna. HRM-system bygger på två nära sammankopplade komponenter; innehåll 

och process. Systemets innehåll definieras som individuella aktiviteter med syfte att 

uppnå ett specifikt mål (Bowen & Ostroff, 2004).  Vidare definierar Bowen och Ostroff 

(2004) processen som HRM-systemets karaktärsdrag, vilka förmedlar signaler till 

anställda inom företaget, skapar möjligheter till förståelse för vad som kännetecknar 

önskvärda beteenden och hur anställda ska förhålla sig till organisationens önskemål, 

samt att det skapar en kollektiv förståelse för vad som förväntas av dem som 

medarbetare. En viktig aspekt att ta hänsyn till gällande processen är att avsedd HRM 

inte alltid är detsamma som de implementerade, detta kan bero på okunskap och 

bristande träning för ansvariga vid implementeringen, samt överbelastning eller 

konflikter mellan HR och mellanchefer (Piening et al., 2014). Vidare kan situationer 

uppstå där anställdas eftertraktade, kollektiva beteenden och attityder som krävs för att 

uppnå effektivitet inte uppnås. Detta kan bero på olikheter i anställdas uppfattningar 

gällande de faktiska SHRM-aktiviteterna, vilket kan skapa olikheter i det sociala 

arbetsklimatet (Bowen & Ostroff, 2004).  

2.2.2 Anställda upplevelser 

Anställdas attityder, beteenden, samt responsen på HR-aktiviteterna beror på anställdas 

upplevelser gällande de strategiska HR-aktiviteternas existens i arbetsmiljön (Bowen & 

Ostroff, 2004). Hur anställda tolkar en implementering av de faktiska HR-aktiviteterna 

beror på tre faktorer; HR-systemets tydlighet, konsekvenshet, och samstämmighet (Bowen & 



7 

 

Ostroff, 2004; Piening et al., 2014). HR-systemets tydlighet beror på funktionernas 

visualitet, förståelsebarheten, legitimiteten, samt relevansen. Konsekvensen i systemet 

beror på HR-systemets funktionalitet, validitet, och konsekvensen i förmedlingen av 

HR-systemet. Den tredje faktorn som påverkar anställdas upplevelser beror på 

enigheten mellan ansvariga för implementeringen av HR-systemet, samt graden av 

rättvisa inom HR-systemet (Bowen & Ostroff, 2004).  Det är viktigt att ta hänsyn till 

det faktum att anställdas upplevelser av de implementerade HR-aktiviteterna kan skilja 

sig från chefernas upplevelser kring det planerade strategiska HR-arbetet (Liao, 2009). 

upplevelser kan även skilja sig mellan anställda, detta beroende på individuella faktorer 

mellan anställda i form av tidigare erfarenheter och kunskaper (Bowen & Ostroff, 

2004). Forskning visar på att det existerar ett positivt samband mellan anställdas 

gemensamma upplevelser gällande de implementerade strategiska HR-aktiviteterna och 

ett känslomässigt engagemang, organisationsrelaterade beteenden, samt högre grad av 

lojalitet mot företaget (Kehoe & Wright, 2010). 

 

2.4 Marknadsföring inom strategiskt personalarbete  

Berthon et al. (2005), definierar attraktiva arbetsgivare som de förväntade förmånerna 

arbetssökande upplever hos den potentiella arbetsgivaren. Tidigare studier visar på att 

arbetsgivare med ett gott rykte ses som mer attraktiva av arbetssökande jämfört med en 

arbetsgivare med sämre rykte (Schlager et al., 2011). Maxwell och Knox (2009) stödjer 

Schlagers med kollegors (2011) påstående gällande att anställda upplever arbetsgivarens 

varumärke som mer attraktivt om hela organisationen har ett framgångsfullt rykte.  För 

att företag ska lyckas skapa en position på arbetsmarknaden som en attraktiv 

arbetsgivare, bör organisationen kunna marknadsföra sig själv som arbetsgivare, både på 

den interna och externa arbetsmarknaden. En bra marknadsföring kan skapa 

konkurrensfördelar, genom att öka antalet sökande, vilket skapar fördelar vid 

rekrytering av den rätta kompetensen (Wilden et al., 2010; Edward, 2010).  

 

Då marknaden kommit att bli allt mer serviceorienterad har vikten av engagerade och 

motiverade medarbetare vuxit fram. Berthon et al. (2005) lyfter fram organisationers 

strävan efter att attrahera potentiella anställda samtidigt som de vill behålla den befintliga 
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arbetskraften, vilket ställer högre krav på organisationens marknadsföring. Inom 

marknadsföring har employer- och internal branding kommit att växa fram som två 

relativt nya områden, där employer branding fokuserar på att attrahera, potentiell 

arbetskraft (Sivertzen et al., 2013).  

2.4.1 Employer Branding 

Edward (2009), definierar employer branding som en aktivitet där marknadsföringens 

principer appliceras på HRM-arbetet, vilket står i förhållande till intern- och extern 

arbetskraft. Employer branding bygger på anställdas och arbetssökandes perceptioner 

gällande företagets attraktivitet som arbetsgivare(Berthon et al., 2005) och bygger 

grundtanken inom den resurs-baserade teorin, där människor bidrar med värde till 

organisationen (Backhaous & Tikoo, 2004; Sivertzen et al., 2013).  Backhaous och 

Tikoo (2004) beskriver employer branding som ett sätt att utveckla organisationens 

rykte som potentiell arbetsgivare. Ur ett HR-perspektiv kan employer branding visa på 

organisationens attraktivitet som arbetsgivare. Detta genom att erbjuda anställda och 

arbetssökande en unik arbetsmiljö, samt förmåner i form av både monetära och icke-

monetär form. Backhaous och Tikoo (2004) har listat tre kriterier för att organisationer 

ska kunna attrahera, rekrytera och motivera samt behålla anställda som bidrar med värde 

till organisationen. För att lyckas med detta menar författarna att arbetsgivarvarumärket 

måste stämma överens med verkligheten, skilja sig från konkurrenterna och upplevas 

som attraktivt för den tänkta målgruppen.  Vidare visar Backhaous och Tikoo (2004) att 

chefer med fördel kan använda employer branding för att skapa ett övergripande 

verktyg under vilket de kan skapa struktur kring rekryteringsaktiviteter samt aktiviteter 

för att behålla anställda.  

 

För att kunna attrahera, rekrytera och behålla anställda inom företaget på ett effektivt 

sätt krävs förståelse för faktorerna som bidrar med attraktivitet som 

arbetsgivare.  Berthon et al. (2005) och Schlager et al. (2011) har i sina respektive 

studier utvecklat fem faktorer som påverkar anställdas upplevelser gällande attraktiva 

arbetsgivare. För denna studie har Schlagers et al. (2011) faktorer valts ut, vilka delvis 

bygger på Berthon och kollegors (2005) faktorer. Faktor 1 ekonomiskt värde, innefattar 
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anställdas löner, antalet semesterdagar, bra avgångsvederlag, men även icke monetära 

faktorer. Faktor 2. utvecklingsvärde, innehåller graden av tränings- och 

utvecklingsmöjligheter som erbjuds till anställda inom organisationen, samt mentorskap. 

Faktor 3. socialt värde, står för effektiva arbetsgrupper, kompetenta medarbetare, samt en 

vänskaplig- och respektfull arbetsmiljö. Faktor 4, värde i mångfald, berör mångfalden i 

arbetet samt utmaningarna anställda möter i samband med arbetsuppgifterna. Faktor 5, 

rykte, innefattar arbetsgivarens rykte. Sievertzen et al. (2013), definierar en 

organisationens rykte som de sociala karaktärsdragen, vilka bygger på aktuella aktiviteter 

samt framtida möjligheter.  

2.4.2 Internal Branding 

Internal branding har kommit att växa fram som en del inom employer branding 

(Backhaous & Tikoo, 2004).  Bergstrom, Blumenthal och Crothers (2002), beskriver 

internal branding som; effektiv kommunikation av varumärket till internt anställda, 

övertygande av anställda så att de förstår sin betydelse och värde för organisationen, 

samt att alla arbetsuppgifter kopplas till varumärkets natur. Internal branding fokuserar 

på intern marknadsföring mot medarbetarna inom organisationen, så att dessa kan 

förmedla verksamhetens kärnvärde gentemot ägarna och kunderna (Foster et al., 2010). 

Vidare kan internal branding skapa en ökad förståelse bland anställda gällande helheten, 

vilket kan öka företagets produktivitet (Bergstrom et al., 2002).  Internal branding i 

kombination med utbildning och intern kommunikation, har en positiv påverkan på 

anställdes identifikation med varumärket, samt engagemang och lojalitet mot företaget 

(Punjaisri, Evanschitzky, & Wilson, 2009). Punjaisri et al. (2009), visade även på vikten 

av att kombinera marknadsföring med HR aktiviteter för att skapa en effektiv internal 

branding. 

 

2.6 Användning av litteraturöversikt 

Då detta är en induktiv studie kommer den presenterade litteraturöversikten inte att 

testas, utan istället att användas som stöd vid skapande av intervjufrågor och för att 

relatera studiens resultat till.   
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3. METOD 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie har ett explorativt syfte med fokus på att undersöka och skapa en djupare 

förståelse för SHRM, anställdas förståelse samt relationen mellan SHRM och 

organisationens attraktivitet som arbetsgivare. Studien är kvalitativ, vilket är passande 

när fokus är på att skapa djupare förståelse för ämnet (Saunders et al., 2009). Vidare 

innehåller en kvalitativ forskningsmetod ofta en induktiv forskningsansats. En induktiv 

forskningsansats innebär att studiens mål är att skapa ett djupare perspektiv på den redan 

existerande forskningen (Bryman & Bell, 2003).  

 

3.1.1 Undersökt fall 

Då denna undersöknings syfte och frågeställningar grundar sig på att skapa en djupare 

förståelse, var en fallstudie den lämpligaste undersökningsdesignen. Vid en fallstudie 

genomförs en ingående och detaljerad analys av ett specifikt fall, ibland ett flertal fall i 

jämförande syfte (Eisenhardt, 1989). Luleå kommun utgör fallet för denna studie. Luleå 

kommun är en politiskt styrd organisation och består av nio förvaltningar, 

arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, 

kommunledningsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltingen, 

räddningstjänsten, socialförvaltningen, och fritidsförvaltningen. Organisationen är en av 

de största arbetsgivarna inom Norrbotten med cirka 6500 anställda inom 300 olika 

befattningar. 

Luleå kommuns HR-strategi har tagits fram med syfte att skapa en gemensam målbild 

för hur kommunen ska kunna utveckla resurserna i form av både medarbetare och 

organisationen på bästa sätt, för att kunna uppnå vision Luleå 2050. HR-strategin anger 

fyra fokusområden som organisationen anser behöver utvecklas mellan år 2012-2016 för 

att kunna uppnå målbild 2016. Målbilden 2016 innebär att Luleå kommun ska vara en 

arbetsgivare med goda medarbetare, som är goda ambassadörer för Luleå kommun. 

Vidare ska kommunen erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. 

Medarbetare ska kunna utveckla sin kompetens under hela sin anställning. Det ska 
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finnas karriärutvecklingsmöjligheter, samt förutsättning för bra medarbetarskap och 

ledarskap. De fyra aktuella fokusområdena är kompetensutveckling och 

karriärutveckling, löner och förmåner, arbetsmiljö och hälsa, samt marknadsföring som 

arbetsgivare.  

3.1.2 Urvalstrategi 

För denna studie genomfördes ett icke-slumpmässigt urval för informanterna som 

deltagit i studien. Ett icke-slumpmässigt urval lämpade sig då studien eftersträvade en 

djupare förståelse, vilket kunde uppnås genom att välja informanter med rätt kunskap 

(Onwuegbuzie & Leech, 2007). Det finns ett flertal icke-slumpmässiga strategier som 

lämpar sig för kvalitativa studier. Urvalstrategin som användes för denna studie var ett 

syftesbaserat urval (purposeful sampling). Detta innebär att informanterna väljs ut utifrån 

informanternas karaktärsdrag, i detta fall, deras grupptillhörighet och kompetens (Hair, 

Wolfinbarger Celsi, & Money, 2011). Grupptillhörigheten baserades på de olika 

förvaltningarna som tjänstemännen arbetade inom, och kompetensen på de 

arbetsuppgifter som tjänstemännen ansvarar över. Ena gruppen som valdes ut 

representerade den strategiska HR-avdelningen på Luleå kommun, medan den andra 

gruppen representerade tjänstemän anställda inom Luleå kommun. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen för denna studie skedde i tre omgångar, och inleddes med att 

sekundärdata samlades in, detta i form av dokument gällande det avsedda strategiska 

HR-arbetet vid Luleå kommun. Dokument som användes var Luleå kommuns 

årsredovisning samt enskilda dokument gällande det strategiska HR-arbetet. Dessa 

dokument redogjorde för aktuella fokusområden, samt vilka målsättningar som existerar 

för de avsedda strategiska HR-aktiviteterna. Nackdelarna med dokumenten var att de 

endast redogjorde för Luleå kommuns målsättning fram till 2016, då HR-strategin ska 

komma att revideras. Sekundärdata utgjorde tillsammans med den teoretiska 

bakgrunden, grunden för de semistrukturerade intervjufrågorna riktade mot 

informanterna vid Luleå kommuns strategiska HR-avdelning.  
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Vidare användes semistrukturerade intervjuer för insamling av primärdata (Saunders et 

al., 2009). Insamlingen av primärdata inleddes med urval till de semistrukturerade 

intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i två omgångar. Den 

insamlade datan från intervjuerna med informanterna från den strategiska HR-

avdelningen utgör förståelsen för det strategiska HR-arbetet. Fem informanter 

representerade det strategiska HR-arbetet och intervjuerna uppgick till cirka 50 

minuter. Efter att de inledande semistrukturerade intervjuerna transkriberats, 

genomfördes de återstående semistrukturerade intervjuerna med informanterna, vilka 

representerade tjänstemän inom Luleå kommun från fyra olika förvaltningar. 

Intervjuerna med tjänstemännen berörde upplevelserna kring det faktiska HR-arbetet 

samt kopplingarna mellan de strategiska HR-aktiviteterna och anställdas upplevelser 

gällande organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Tio informanter representerade 

tjänstemän inom Luleå kommun och tidsmässigt uppgick intervjuerna till ca 20 minuter 

per intervju.  Intervjuernas tidslängd påverkades av mängden frågor som ställdes, vilket 

varierade lite då frågorna var semistrukturerade och gav möjlighet till att ställa 

följdfrågor (Saunders et al., 2009). Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. 

Fördelarna med de semistrukturerade intervjuerna var att de gav en djupare förståelse, 

både kring anställdas upplevelser gällande det strategiska HR-arbetet och hur det bidrar 

till attraktionskraften som arbetsgivare. Informanterna hade olika mycket erfarenheter 

och inblick gällande olika områden vilket gav en bredare bild, men efter att ha 

sammanställt datan erhölls den kvalitet som efterfrågades för att kunna besvara de tre 

forskningsfrågorna. Vidare representerade informanterna några av de olika 

förvaltningarna inom Luleå kommun. Nackdelen med intervjuerna var att alla inte 

kunde svara på alla frågor, antingen på grund av bristande insikt inom det området eller 

på grund av det inte hade några tidigare erfarenheter gällande den frågan. Då Luleå 

kommun har verksamheter inom så många olika områden, samt många olika 

befattningar, återfinns en begränsning gällande anställdas upplevelser. Detta då 

upplevelserna kan skilja sig beroende på aktuell befattning och arbetssituation.  
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3.3 Analysmetod 

Som analysmetod för denna studie valdes den klassisk innehållsanalys (Krippendorf, 

1980), vilken fokuserar på återkommande koder, vilka i sin tur lyfter fram de mest 

frekvent återkommande koncepten i den insamlade datan (Leech & Onwuegbuzie, 

2008). All data som samlades in i samband med intervjuerna transkriberades, detta för 

att underlätta analysen. Analys av datan inleddes med noggrann genomläsning av 

insamlad, transkriberad, data. Genomläsningarna pågick till dess att jag hade en bra 

översikt över det insamlade materialet. Nästa steg i analysen blev att i samband med 

genomläsning identifiera rubriker, och skriva noteringar, till dessa sammanfattade 

intervjuernas innehåll. Rubrikerna och noteringar beskrev oftast ett kortare stycke, 

ibland även en specifik mening. Vidare kodades rubrikerna till olika kategorier, detta 

gjordes intervju för intervju. Efter kodningen grupperades kategorierna från samtliga 

intervjuer samman med andra kategorier med liknande innehåll. Datan delades därefter 

upp i olika grupper beroende på dess innehåll. Slutligen sammanställdes grupperingarna, 

i huvudkategorier och underkategorier, och benämns efter grupperingens innehåll.  

3.4 Kvalitetshöjande åtgärder 

Som kvalitetshöjande åtgärder för denna kvalitativa studier kommer två kriterier utgöra 

grunden för utvärderingen av studien. Dessa två benämns som trovärdighet och äkthet 

(Bryman & Bell, 2003). Trovärdigheten består av fyra delkriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, samt styrka och bekräftelse (Granheim & Lundman, 2004). 

Tillförlitligheten för denna studie bygger på att undersökningen följer uppsatta regler. 

Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder som genomförts är att samtliga intervjuer 

genomfördes ansikte mot ansikte med informanterna vilket ger möjligheter att 

uppmärksamma mer än bara orden som sägs. Vidare spelades samtliga intervjuer in för 

att inte riskera att missa viktigt information.   
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4. RESULTAT 

4.1 Strategiskt personalarbete hos studerat fall 

4.1.1 Kompetensutveckling och karriärutveckling  

Kompetensutveckling innebär olika lärande aktiviteter som ökar kompetensen hos, 

medarbetaren, gruppen och organisationen. Kompetens innebär att ha motivation och 

kunskap som skapar förmåga att hantera de uppgifter som uppdraget kräver. 

Informanterna uppgav att de strategiska HR-aktiviteterna genomförs både på central 

nivå, inom förvaltningarna, samt ute på respektive arbetsplats.  Informanterna lyfte fram 

möjligheter till internt- och externt nätverkande som ett moment i 

kompetensutveckling. 

 

Organisationen erbjuder sina medarbetare en egen kompetensutvecklingsplan, som 

ansvarig chef och medarbetare, ska gå igenom vid de årliga medarbetarsamtalen. 

Kompetensutvecklingsplanen ska innehålla mål, aktivitet, ansvarig, när det ska vara 

klart, samt uppföljning. Mål innebär vad som ska uppnås, vilken kompetens är det som 

ska stärkas. Aktiviteten är hur målet ska uppnås. Ska det ske genom nya arbetsuppgifter, 

utbildning, studiebesök eller handledare. Ansvarig står för vem eller vilka som ansvarar 

för att aktiviteten genomförs. Uppföljning innebär att ange om målet uppnåtts, helt eller 

delvis och när i tid det uppnåddes. Kompetensutvecklingsplanerna är individuella för 

varje medarbetare, däremot kan de innehålla samma målområden. Detta om det är ett 

kompetensområde som anses vara relevant för verksamheten och medarbetarnas 

arbetsuppgifter. Kompetensutveckling inom Luleå kommun bygger inte enbart på 

områden som medarbetarna själva vill utvecklas inom utan det måste även stämma 

överens med verksamhetens mål. 

 

Medarbetare ska även erbjudas olika former av utbildningar, kurser, mentorskap, 

praktik och studiebesök.  Utbildningarna ligger främst på ledarskapsnivå, där cheferna 

erbjuds löpande utbildningar inom chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram. Exempel 

på utbildningar som genomförts är hälsofrämjande ledarskap, inspirationsutbildningar till 

medarbetare som arbetat länge som chef, lönebildning, chefs- och ledarskapsprogram 
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för skolledare, styrgruppsutbildningar, och personlig effektivitet.  Övriga medarbetare 

kan också ta del av olika former av utbildningar, tillexempel ledartalanger, där antingen 

medarbetaren själv, chefen eller förvaltningen föreslår att denna ska gå utbildningen. 

Vidare finns möjligheten för samtliga medarbetare, att läsa enskilda kurser eller program 

vid ett universitet. Stor del av utbildningarna som erbjuds sker i form av kurser eller en 

till tvådagars utbildningar, sällan längre än så.  Kurserna är anpassade efter medarbetarnas 

behov och efter det krav på kompetens som finns i relation till medarbetarens 

befattning.  

 

Informanterna uppgav även att chefer inom Luleå kommun fungerar som strategiska 

verktyg inom organisationen. Av den anledningen ligger ett stort fokus på 

grundläggande chefs- och ledarskapsutbildningar som syftar till att stödja cheferna i 

deras arbetsroll. Vidare erbjuder Luleå kommun chefsintroduktioner och 

påbyggnadsutbildningar. Luleå kommun erbjuder även övriga medarbetare olika former 

av kompetensutveckling, beroende på förvaltning och individuella faktorer. 

Medarbetare erbjuds utbildningar inom tillexempel projektledning, att leda utan att vara 

chef, och hälsofrämjande arbetsplatser där både chefer och medarbetare har ett ansvar. 

Gällande medarbetare ligger ett stort ansvar på enheterna och avdelningarna att hitta 

lämpliga utbildningar för medarbetarna att gå. 

 

De avsedda karriärmöjligheter fokuserar på utvidgning eller specialisering av 

medarbetarnas kompetens, vilket kan leda till nya möjligheter gällande arbetsuppgifter 

och ansvarsområden. Detta kan ske i form av att medarbetaren går från sin nuvarande 

position till en högre, exempelvis en chefsposition. Ytterligare ett alternativ är att 

medarbetaren får utveckla sin kompetens så att denne har möjlighet att söka en 

specialisttjänst, och på så vis karriärutvecklas. Vidare ska det finnas möjlighet för 

medarbetare att röra sig mellan de olika förvaltningarna, dock utan att det ska uppstå en 

konkurrenssituation mellan förvaltningarna gällande kompetens. 

 

Medarbetarna kan karriärutvecklas hierarkiskt eller via specialisering. Samtidigt som det 

ena alternativet inte ska utesluta det andra. Informanterna uppgav vidare att 
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medarbetare inom Luleå kommun har möjlighet till kompetensutveckling i form av 

ledartalangutbildningar, vilket kan leda till karriärmöjligheter som chef. De uppgav även 

att den klassiska karriärutvecklingen inom en hierarkisk organisation är för medarbetare 

att gå vidare till en chefsbefattning. Luleå kommun vill lyfta möjligheter till 

karriärutveckling genom specialisering, då de annars riskerar att medarbetare med viktig 

specialistkunskap väljer att gå vidare till chef. Informanterna lyfter fram vikten av att 

specialistbefattningar bör värderas lika högt som en chefsbefattning. 

 

Medarbetare inom Luleå kommun har även möjlighet till karriärutveckling genom att 

byta befattning inom förvaltningen, samt även att röra sig mellan förvaltningarna. Vissa 

befattningar inom organisationen är mer begränsade på grund av att de kräver viss 

kompetens, exempelvis sjuksköterskor, lärare, och vissa tekniska inriktningar. Däremot 

finns det stora möjligheter till att öka den interna rörligheten inom -och mellan 

förvaltningarna när det kommer till vissa yrkesroller, exempelvis, administrativa 

befattningar. 

4.1.2 Lön och förmåner 

Löner och förmåner, är enligt Luleå kommun ett naturligt sätt att utveckla och styra 

verksamheten i rätt riktning. Lönen avser att spegla individens ansvarsnivå samt till 

vilken grad individen bidrar till organisationens måluppfyllelse. Löner och förmåner är 

även ett verktyg för att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Luleå 

kommun använder sig av centrallönesättning, detta för att säkerställa att det inte uppstår 

skillnader i lönenivåer inom en befattning mellan förvaltningarna. Informanterna 

uppgav att det är viktigt då det finns befattningar som kan anställas inom samtliga 

förvaltningar, och då ska det inte skilja i löneläge mellan de olika förvaltningarna. Vid 

en anställning är det cheferna som förhandlar lönen, däremot det personalkontoret och 

arbetsrättsenheten som bestämmer lönenivåerna.  Luleå kommun har inte som mål att 

vara löneledande, men de ska kunna erbjuda sina medarbetare konkurrenskraftiga löner. 

Lönenivåerna inom Luleå kommun ligger i jämförelse med andra kommuner på en 

jämförelsebar nivå. Däremot, har de svårt att konkurrera mot lönerna på den privata 

marknaden. 
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Luleå kommun avser även att erbjuda sina medarbetare olika förmåner i form av 

utvecklings- och karriärmöjligheter, att få vara medskapande, introduktion, balans i 

livet, hälsosatsningar, personalstiftelse, sjuklön, tillägg till föräldraförsäkring, samt 

försäkring och pension. Utvecklings- och karriärmöjligheter innebär att medarbetare ska 

erbjudas den kompetensutveckling, stöd och inspiration som krävs för att utvecklas 

inom sin aktuella arbetsroll. Medskapande innebär att kommunen vill att sina 

medarbetare ska vara ansvarstagande och engagerade i sitt arbete, detta ska också ge 

medarbetare möjligheter till att vara delaktiga och påverka sina uppgifter och sin 

arbetsmiljö. Introduktion syftar till att medarbetare ska känna sig trygga, säkra, och 

välkomna i den nya arbetsmiljön. Medarbetarna ska erbjudas introduktion till både sin 

arbetsplats, sin förvaltning samt till Luleå kommun som koncern.  

 

Ett sätt för kommunen att kompensera sitt löneläge gentemot andra arbetsgivare är att 

erbjuda bra förmåner. I jämförelse med övriga arbetsgivare, både inom den offentliga 

sektorn och den privata marknaden, erbjuder Luleå kommun, enligt informanterna, sina 

medarbetare bra förmåner. Förmånerna kan erbjuda medarbetarna det lilla extra som 

leder till ökad trivsel på arbetsplatsen. Vidare kan förmånerna, till en lägre kostnad ge 

medarbetarna ett högre upplevt värde, än om Luleå kommun höjde samtliga 

medarbetares löner med 100 kr. Faktiska förmåner Luleå kommun erbjuder sina 

medarbetare är detsamma som de avsedda förmånerna. Dessa förmåner är publicerade 

både internt och externt så att intresserade ska kunna se vad Luleå kommun erbjuder 

sina medarbetare. 

 

Balans i livet avser antal semesterdagar, flextid, rätt till heltid och möjlighet till deltid. 

Inom Luleå kommun har medarbetare som är under 40 år 25 semesterdagar. När 

medarbetarna fyllt 40 ökar antalet semesterdagar till 31, och vid 50 år får medarbetarna 

32 semesterdagar. Flextiden syftar till att underlätta medarbetarnas samspel mellan 

arbetsliv, fritid, och familjeliv. Rätt till heltid och möjlighet till deltid innebär att 

medarbetarna kan påverka sin arbetstid om det fungerar utifrån verksamhetens behov. 

Hälsosatsningarna avser att inspirera sina medarbetare till en aktiv fritid. Därför erbjuds 
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medarbetarna en friskvårdsubvention på 1200 kr. Detta innefattar inte bara träning utan 

gäller även andra aktiviteter, till exempel körsång. Vidare har Luleå kommun en 

kommunhälsa som fungerar som en expertresurs kring, hälsa, arbetsmiljö och 

arbetslivsinriktad rehabilitering.   Luleå kommun avser även att vara en rökfri 

arbetsplats. Vidare har Luleå kommun en personalstiftelse, som anordnar resor och olika 

aktiviteter, samt att de erhåller lägenheter i Stockholm och Riksgränsen med möjlighet 

för medarbetare att hyra. 

 

Vidare håller Luleå kommun på med projekt för att utveckla sina förmåner, för att göra 

dem mer individuella så att det ska finnas valmöjligheter för medarbetarna, samt se över 

de aktuella förmånerna. En utmaning gällande förmånerna är att de kan tas för givet av 

medarbetarna, vilket ställer krav på hur Luleå kommun marknadsför dem.   

4.1.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Luleå kommuns arbetsmiljö- och hälsoarbete innebär ett systematiskt arbete med ett 

medskapande förhållningssätt för att förbättra och utveckla arbetsmiljön på ett sådant sätt 

att alla kan se helheten, känna arbetsglädje, och trygghet. Insatser för rehabilitering ska 

även ske i ett tidigt skede. Informanterna uppgav att det är cheferna som ansvarar för 

arbetsmiljön på de olika arbetsplatserna. För att stödja cheferna i deras arbete erbjuds 

bland annat den tidigare nämnda utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbetet, men 

även utbildning i hälsofrämjande arbetsplatser. Hälsofrämjande arbetsplatser innebär att 

Luleå kommun arbetar proaktivt gällande arbetsmiljön. Ingen ska behöva bli sjuk eller 

göra sig illa i samband med sitt arbete. Medarbetarna har själva ett ansvar för att bidra till 

hälsosamma arbetsplatser, det ligger dock på chefernas ansvar att skapa möjligheter för 

medarbetarna att ta sitt ansvar. Som en del i det hälsofrämjande arbetet har Luleå 

kommun arrangerat en hälsovecka där medarbetarna har möjlighet att välja bland olika 

aktivitet och kurser. Denna anordnas under en vecka i september med olika aktiviteter 

för samtliga medarbetare inom organisationen. Aktiviteterna som medarbetarna kan 

välja mellan under hälsoveckan är olika kurser, träningspass, samt kommunjoggen. 

Hälsoveckan avslutas med ”afterhälsa”, vilket kan liknas med en afterwork för alla som 

är intresserade. Aktiviteterna under hälsoveckan sker under både dagtid och kvällstid. 
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Detta för att alla medarbetare ska ha möjlighet att delta i några aktiviteter oavsett 

arbetstider.  

4.1.4 Employer branding 

Luleå kommuns sista fokusområde gäller hur organisationen marknadsför dem själva 

som arbetsgivare, både internt och externt. Detta innebär att verksamheten ska vara 

intressant för blivande medarbetare. För att bli en attraktivare arbetsgivare fokuserar 

Luleå kommun på komma vidare från de förutfattade meningarna kring kommunen 

som en grå, och stillastående verksamhet genom olika former av 

marknadsföringsaktiviteter. De vill skapa en bild av en modern och fräsch arbetsplats, 

som erbjuder spännande och roliga arbetsuppgifter. Befintliga medarbetare ska fungera 

som ambassadörer för organisationen. Genom att medarbetarna talar positivt om Luleå 

kommun som arbetsgivare, sprids detta, och kan skapa ett ökat intresse för Luleå 

kommun samt bidra till att bryta den gamla kulturen  

 

Luleå kommun har även ett starkt arbetsgivarvarumärke som är väl etablerat i Luleås 

geografiska varumärke. Detta innebär att kommunen delvis har samordnat sin 

marknadsföring, tillexempel i samband med annonsering av en rekryteringsannonser, så 

marknadsförs även Luleå som stad.  Luleå kommun avser att delta i mässor och event 

för att marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare, samordning inom kommunen av 

marknadsföringsinsatser, samt samordning av praktikplatser och ex-jobb för studenter. 

Yrkena inom organisationen ska vara väl kända bland utbildningssamordnare och 

studenter. 

4.2 Anställdas upplevelser kring strategiskt personalarbete  

4.2.1 Kompetensutveckling och karriärsutveckling 

Informanterna presenterade överlag en positiv bild de 

kompetensutvecklingsaktiviteterna som erbjuds som anställda inom Luleå kommun. Det 

ligger ett stort fokus på cheferna då dessa är ett strategiska verktyg i verksamheterna, 

men även övriga medarbetare erbjuds kompetensutveckling. Informanterna lyfte 

däremot fram att det skulle kunna ligga mer fokus på ledarskap istället för chefskap.  
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De grundläggande utbildningarna upplevs nyttiga då de ger medarbetare och chefer 

uppdateringar inom viktiga områden så som, arbetsrätt, ekonomi, och rekrytering.  Stor 

del av de utbildningar som erbjuds till medarbetarna sker i form av kurser. 

Informanternas upplevelser kring kurserna är att de är en viktig del i utförande av 

arbetsuppgifterna.  Informanterna upplevde även stora möjligheter att ta del av externa 

utbildningar. Vidare lyftes möjligheterna fram till nätverkande både internt, mellan de 

olika förvaltningarna samt externt, med andra kommuner som en stor fördel med att 

arbeta i en stor organisation. Cheferna för en dialog med sina medarbetare vid 

utformning av de individuella kompetensutvecklingsplanerna, vilket ger möjlighet att 

lyfta det kompetensutvecklingsbehov som finns. 

Informanterna uppgav lite olika upplevelser gällande möjligheter till studiebesök. En del 

av informanterna har inte arbetat så länge på sina befattningar och där av inte hunnit 

delta i några studiebesök. Andra uppgav att det finn stora möjligheter att göra 

studiebesök och att det är något som verksamheten var duktig på. Informanter uppgav 

även att då Luleå kommun är en stor arbetsgivare i Norrbotten är det många av de 

mindre kommunerna som kommer på studiebesök hos Luleå kommun. Vidare 

framkom det att det finns bra möjligheter till att göra studiebesök inom de olika 

förvaltningarna, vilket medarbetarna upplever som väldigt positivt. Upplevelserna kring 

studiebesök är att det är en bra form av utbildning.   

Gällande mentorskap var det få av informanterna som hade specifika upplevelser kring 

den formen av kompetensutveckling. Det framkom att dessa ger bra stöd, och trots den 

höga kostnaden, övervägs dessa av fördelarna. Informanterna som tagit del av 

mentorprogram ansåg att de gav möjlighet att utbyta kompetens, både som adept och 

som mentor.   

Informanterna uppgav att de som medarbetare har goda möjligheter till 

karriärutveckling inom Luleå kommun. Det framkom att den traditionella och mest 

förväntade karriärutvecklingen är att gå från medarbetare till chef, något som en del av 

informanterna även själva gjort. Informanterna uppgav att finns vissa begränsningar 

gällande möjligheteter till karriärsutveckling som chef. Det finns begränsade platser när 

det kommer till chefsbefattningar och detsamma gäller för specialisttjänster. När det 
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gäller karriärutveckling mot specialist, uppgav informanterna att detta bör ses likvärdigt 

som att bli chef. Däremot uppgav det att detta är ett område som Luleå kommun bör 

fortsätta att utveckla. Informanterna uppgav även att de vill se större möjligheter till 

rörlighet mellan de olika förvaltningarna. De ansåg dock att det är viktigt att det sker 

utan konkurrens om arbetskraften mellan de olika verksamheterna.   

4.2.2 Löner och förmåner 

Informanterna uppgav att deras upplevelser kring Luleå kommuns lönenivåer är att de 

följer lönekriterierna, men att lönerna är lägre jämfört med anställda inom den privata 

sektorn. Medarbetarna har förståelse för att Luleå kommun som offentlig arbetsgivare 

inte ska vara löneledande, samtidigt som de tycker att det är viktigt att de som 

medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner. Då medarbetarnas löner är bra men inte 

ledande, anser medarbetarna att förmånerna är viktiga för att väga upp en del av 

skillnaden gentemot den privata marknaden.  

Upplevelserna kring de faktiska förmånerna är positiva där informanterna som 

medarbetare uppskattar många av de förmåner som Luleå kommun erbjuder. Gällande 

semesterdagarna, så erbjuder Luleå kommun som arbetsgivare fler än arbetsgivare inom 

den privata sektorn, något som uppskattas av många. Däremot är det många som ser 

detta som en självklarhet och inte som en förmån. Upplevelserna kring 

hälsosatsningarna är positiva, däremot är det långt ifrån alla som tagit del av detta. 

Anledningen till det är att medarbetarna anser att de kan göra det på sin fritid eller att 

de inte är tillräckligt intresserade av friskvård. Enligt informanterna har det bra 

möjligheter till att vara med och påverka verksamheten. Vidare upplever de att de finns 

bra introduktionsrutiner, däremot kan introduktionen bli långdragen, detta då det råder 

högt tempo och som nyanställd får du direkt ta dig an dina arbetsuppgifter. Däremot 

upplever medarbetarna att de fick vara ny länge och hade stöd från sina arbetskollegor. 

Upplevelserna kring personalstiftelsen är även de positiva, däremot råder det högt tryck 

på de förmåner som de erbjuder, då det finns ett fåtal platser och ca 6500 anställda. 

Sammanfattningsvis upplever informanterna att det är viktigt att kommunen ser över 

förmånerna, detta då det kan bli ett sätt att skapa konkurrenskraft då lönenivåerna har 
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svårt att konkurrera med den privata marknaden. Vidare upplever medarbetarna att 

förmånerna kan förbättras genom att bli mer individuella.  

4.2.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Medarbetarna upplever den fysiska arbetsmiljön som väldigt bra. Behöver de någon 

form av utrustning är det aldrig problem att få detta. De upplever att Luleå kommun 

överlag erhåller en väldigt bra arbetsmiljö för sina medarbetare och att de har kommit 

långt med att utveckla den. Den psykosociala arbetsmiljön är något som informanterna 

upplever att Luleå kommun arbetat mycket med den senaste tiden. De lyfte fram att 

den psykosociala arbetsmiljön kan skilja sig mellan olika verksamheter beroende på 

gruppdynamiker och arbetsuppgifter. Däremot upplever samtliga medarbetare att de har 

en bra psykosocial arbetsmiljö och att insatser görs både i förebyggande syfte samt att 

det finns stöd att få vid behov. 

Utbildningar i det hälsofrämjande ledarskapet upplevs som något bra bland 

informanterna, däremot anser de att de inte upplevt effekterna av detta ännu. Som 

medarbetare uppgav de att de tycker att det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet 

fortsätter då det tar tid att implementera det i grupperna, samt att cheferna behöver tid 

att förverkliga det ute i verksamheterna.  

Hälsoveckan är en uppskattad insats bland medarbetarna. Informanterna uppgav att den 

är bra då det ger medarbetare möjlighet att delta i olika aktiviteter samt att den är 

väldigt individuell. Vidare är den avslutande ”after hälsa” väldigt uppskattad av 

informanterna. Gemensamt för samtliga medarbetare är dock att de anser det svårt att 

finna tid till att delta i aktiviteterna under hälsoveckan då detta sker under arbetstid samt 

tillviss del under den egna fritiden.  

4.2.4 Employer branding 

Informanternas upplevelser kring Luleå kommuns marknadsföring som arbetsgivare är 

att de borde lägga mer fokus på att marknadsföra arbetsuppgifterna ytterligare. Detta då 

Luleå kommun erbjuder arbetsuppgifter som innebär delaktighet i att bygga det 

samhälle vi lever i. Vidare upplever de att det är viktigt att visa på Luleå kommun som 
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en spännande och intressant arbetsplats. Informanterna uppgav att det är viktigt att visa 

på att de inte är Luleå kommun inte är en grå och trist arbetsplats, vilket är en bild som 

kommuner generellt arbetar för att bryta. Där lyfte medarbetarna fram vikten av sin 

egen roll i att marknadsföra sin arbetsgivare på ett positivt sätt. 

4.3 Upplevelser av strategiskt personalarbete och kopplingen till 

arbetsgivarens attraktionskraft 

4.3.1 Kopplingar från kompetens- och karriärutveckling till attraktionskraft 

Medarbetarnas upplevelser kring kopplingarna mellan kompetensutveckling och Luleå 

kommuns attraktionskraft som arbetsgivare är att det är av stor betydelse. De lyfter fram 

vikten av kunna erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling då det är något många 

efterfrågar redan vid rekryteringsintervjuer. Medarbetarna upplever även att det är 

viktigt att få utvecklas i sin befattning, både för sin egen del men även för 

organisationens kunder, vilka är medborgarna inom Luleå kommun. För Luleå 

kommuns attraktionskraft, upplever medarbetarna att det är viktigt att visa på att Luleå 

kommun som arbetsgivare erbjuder sina anställda kompetensutveckling genom hela 

deras anställning.  

Vidare upplever medarbetarna att karriärutveckling, liksom kompetensutveckling är 

viktigt för Luleå kommuns attraktionskraft som arbetsgivare. De upplever att det är 

viktigt att visa på möjligheter till karriärutveckling då det är något som många 

efterfrågar idag. Anställda vill ha möjlighet att byta befattning under sin karriär, och 

genom att visa på möjligheterna till detta, upplever informanterna att det bör kunna 

bidra till attraktionskraften. Vidare upplever medarbetarna att det är viktigt att visa på 

möjligheterna till karriärutveckling då det bidrar till den nya, mer positiva bilden av 

Luleå kommun som arbetsgivare.  För att kunna förbättra sin attraktionskraft som 

arbetsgivare ytterligare, upplever medarbetarna att Luleå kommun bör öka 

möjligheterna till högre grad av intern rörlighet. Dessutom upplever de att Luleå 

kommun bör utveckla tydligare karriärvägar, och kommunicera dessa ytterligare, både 

internt och externt.  
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4.3.2 Lön och förmåner  

Medarbetarnas upplevelser kring lönernas koppling till attraktionskraften är att det är av 

betydelse. Arbetssökande är villiga att flytta om de blir erbjudna en högre lönenivå. Då 

Luleå kommun inte kan konkurrera med den privata marknadens lönenivåer, upplever 

informanterna att detta kan bli en utmaning för Luleå kommun som arbetsgivare vid 

framtida rekryteringsbehov.  Däremot upplever medarbetarna att det är mycket mer än 

bara löner som bidrar till en arbetsgivares attraktionskraft. Om anställda inte trivs på sin 

arbetsplats, är lönen av liten betydelse. Medarbetarnas upplevelser kring förmånerna 

som de erbjuds som anställda inom Luleå kommun är att de bidrar till attraktionskraften 

som arbetsgivare.  Däremot upplever de att dessa skulle kunna marknadsföras betydligt 

bättre. Förmånerna skulle, enligt medarbetarna kunna bidra ytterligare till 

attraktionskraften om de var mer individuella. Vidare upplever de att det är viktigt att 

Luleå kommun ser över sina förmåner då dessa kommer bli viktigare för att kunna 

konkurrera om arbetskraften. Vissa av förmånerna ses som självklarheter av 

medarbetarna och inte som förmåner.  

4.3.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Medarbetarnas upplevelser kring kopplingarna mellan arbetet med arbetsmiljö och hälsa 

och attraktionskraften som arbetsgivare är att det är oerhört viktigt med helheten, då 

arbetstagare blir allt mer kräsna och ställer allt högre krav på sin arbetsgivare. Vidare 

upplever medarbetarna att en bra arbetsmiljö kan väga upp de konkurrensmässigt låga 

lönerna.  De upplever att då hälsa är väldigt aktuellt och rätt i tiden, så kan även 

hälsoveckan bidra positivt för Luleå kommuns attraktionskraft som arbetsgivare.  Även 

om alla medarbetare inte deltar aktivt i alla hälsoaktiviteterna, så upplever informanterna 

att många tycker det är kul, kan leda till att medarbetarna sprider ett positivt rykte om 

Luleå kommun som arbetsgivare, vilket kan bidra positivt till attraktionskraften.  

4.3.4. Employer branding 

Medarbetarnas upplevelser kring Luleå kommuns marknadsföring är att det bidrar 

positivt till attraktionskraften. Informanterna upplever att Luleå kommun är relativt bra 
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på att förmedla vad de kan erbjuda sina medarbetare. Däremot skulle detta kunna 

utvecklas ytterligare genom utökad kommunikation både internt och externt, av vilka 

förmåner de kan erbjuda sina anställda. Vidare upplever medarbetarna att de bidrar till 

en viss del av marknadsföringen då de talar om sin arbetsgivare och skriver poster på 

Facebook. Däremot upplever informanterna att en ökad marknadsföring kring 

möjligheter till kompetens- och karriärutveckling samt förmånerna, skulle kunna bidra 

ytterligare till Luleå kommuns attraktionskraft som arbetsgivare.  

4.4 Sammanfattning av resultatet 

4.4.1 Anställdas upplevelser av strategiskt personalarbete 

Anställdas upplevelser kring de strategiska HR-aktiviteterna är överlag positiva. 

Responsen kring de strategiska HR-aktiviteterna bygger på medarbetarnas upplevelser 

kring de implementerade aktiviteterna (Bowen & Ostroff, 2004). Medarbetarnas 

upplevelser är att de har stora möjligheter att ta del av olika former av 

kompetensmöjligheter, möjlighet till karriärutveckling, lönen och förmånerna håller en 

god nivå, samt att arbetsmiljön och hälsoarbetet upplevs som väldigt bra. Enligt den 

resursbaserade teorin kan arbetsgivare skapa konkurrensfördelar baserat på nöjda och 

motiverade medarbetare (Barney, 1991). Detta kan förklaras av att medarbetarnas 

respons beror på hur de upplever de strategiska HR-aktiviteter (Bowen & Ostroff, 

2004). Utifrån det presenterade resultatet bör därför det finnas bra möjligheter att skapa 

konkurrensfördelar för den studerade organisationen.  

De strategiska HR-aktiviteterna rymmer många av de olika aktiviteterna som 

identifierats i tidigare studier, och upplevs av medarbetarna som väldigt positivt.  

Utifrån resultatet kan det även utläsas att medarbetarna upplever vissa 

utvecklingsområden när det kommer till de strategiska HR-aktiviteterna. När det gäller 

kompetens- och karriärutveckling ligger att stort fokus på chefer, detta då de fungerar 

som strategiska verktyg inom organisationen. Cheferna ansvarar till stor del av för 

implementeringen av de olika aktiviteterna kopplade till den strategiska HR-strategin. 

Det är viktigt att chefer erbjuds utbildning samt stöd i sitt arbete för att kunna 

implementera de strategiska HR-aktiviteterna på ett tydligt och rättvist sätt. Detta lyfts 
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av Piening et al. (2014), i deras studie kring skillnader i avsedd- och implementerade 

SHRM. Upplevelserna kring detta är dock att utbildningarna hade kunnat vara mer 

fokuserade på ledarskap, vilket skulle kunna rikta sig mer till alla medarbetare inom 

organisationerna. Upplevelserna är dock att medarbetare uppmuntras att gå de 

grundläggande utbildningarna. Kompetens- och karriärutveckling är även en viktig 

faktor när det kommer till att kunna attrahera potentiella medarbetare samt motivera 

medarbetare i deras arbetsuppgifter. Schlager et al. (2011) lyfte fram just utvecklingsvärde 

som en viktig faktor för att kunna attrahera och motivera anställda, samt att det är en 

faktor av betydelse när det kommer till attraktionskraften som arbetsgivare.  

Upplevelserna kring löner och förmåner är att dessa kommer bli viktigare i framtiden 

när det gäller att kunna rekrytera ny kompetens. Löner är inte direkt avgörande, utan 

aspekter som förmåner, arbetsmiljö och kompetensutveckling kan även komma att 

locka nya medarbetare. Därav är det viktigt att anställdas upplevelser kring förmånerna 

förbättras, då organisationen inte kommer vara löneledande. Trots att medarbetarna inte 

har de högsta lönerna på marknaden, är upplevelserna att organisationen tillämpar en 

rättvis lönesättning samt att de är väl grundade i lönekriterierna. Ekonomiskt värde 

infattar inte bara den monetära biten, utan även icke-monetära förmåner som 

tillexempel flextid och semesterdagar (Schlager et al., 2011). I dagens läge utnyttjar inte 

medarbetarna alla förmåner, samt att visa av förmånerna tas för givet. Upplevelserna är 

däremot överlag att förmånerna är väl kommunicerade både internt och externt så 

medarbetare samt arbetssökande kan ta del av den informationen.  Medarbetarna är 

överlag medvetna om deras förmåner, däremot finns det skillnader i upplevelserna kring 

vad som egentligen räknas som förmåner. Genom att se över förmåner kan dessa göras 

mer individuella, vilket skulle kunna skapa ett högre värde av förmånerna bland de 

anställda samt bidra positivt till attraktionskraften som arbetsgivare.  

Upplevelserna kring den fysiska arbetsmiljön är väldigt positiva, vilket verkar grunda sig 

i att arbetsmiljön är ett prioriterat område.  Kontorsmiljöerna är överlag väldigt bra och 

medarbetarnas upplevelser är detsamma. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att 

organisationen är en stor arbetsgivare med många olika befattningar och olika 

arbetsmiljöer, vilket innebär en stor utmaning att hålla samma höga kvalité på 
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arbetsmiljön inom hela organisationen. Det är viktigt att alla medarbetare upplever att 

de har en bra arbetsmiljö oavsett om de arbetar på kontor eller inom kundernas 

hemmiljö. När det kommer till arbetsmiljö har både chefer och medarbetare ett ansvar, 

däremot ligger det huvudsakliga ansvaret bland cheferna. Upplevelserna kring den 

psykosociala arbetsmiljön och arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser upplevs som 

väldigt positivt.  Däremot står detta arbetet i startgroparna och resultaten av arbetet har 

ännu inte visat sig fullt ut. Däremot är upplevelserna att det erbjuds stöd både vid 

behov, samt att det sker ett förebyggande arbete så att alla medarbetare ska må bra och 

trivas på sin arbetsplats.  

Upplevelserna kring organisationens marknadsföring som arbetsgivare är att de är 

relativt duktiga på att visa vad de kan erbjuda sina medarbetare. Däremot ligger den 

stora utmaningen, att marknadsföra arbetsuppgifterna inom organisationen. Genom 

internal branding, har medarbetarna större möjligheter att förmedla verksamhetens 

kärnvärde för både ägarna och kunderna (Foster et al. 2010). Som offentlig arbetsgivare 

ligger en stor utmaning att komma ifrån den traditionella bilden som en grå och 

stillastående arbetsplats. Medarbetarna upplever att som medarbetare inom 

organisationen får de vara delaktiga i att utveckla samhället, deras kunder är 

medborgarnas i samhället, och många av arbetsuppgifterna är nödvändiga för att 

samhället ska kunna fungera. Detta är en viktig del att marknadsföra, då utmanade 

arbetsuppgifter är något som många efterfrågar hos en arbetsgivare (Schlager et al., 

2011). Resultatet visar att internt har organisationen lyckats förmedla vikten av 

arbetsuppgifterna, däremot är upplevelserna att det är en bit kvar innan de som 

arbetsgivare lyckats marknadsföra detta externt.  

4.4.2 Strategiskt personalarbete och kopplingarna till attraktionskraften som arbetsgivare?  

Medarbetarnas upplevelser är att de strategiska HR-aktiviteter samtliga aktiviteter bidrar 

till attraktionskraften som arbetsgivare. Det är helheten att som skapar en attraktiv 

arbetsgivare. Genom att erbjuda sina anställda möjligheter till kompetensutveckling- 

och karriärutveckling, bra lön och förmåner, bra arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, 

samt en effektiv marknadsföring är upplevelserna att detta kan öka attraktionskraften 

som arbetsgivare. De strategiska HR-aktiviteterna som erbjuds till medarbetare, vilka 
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har stora likheter med de fem faktorer som presenterades i Schlagers et al. (2011) studie 

bör kunna bidra till ökad attraktionskraft som arbetsgivare. I deras studie lyftes 

ekonomiskt värde, utvecklingsvärde, socialt värde, värde i mångfald och rykte fram som viktiga 

faktorer.   

För att kunna motivera, attrahera, och rekrytera framtida anställda är upplevelserna att 

det är viktigt att förmedla kärnverksamheten både internt och externt, vilket är att 

bygga och underhålla samhället som kunderna lever i. Medarbetarna upplever att 

mycket av attraktionskraften ligger i arbetsuppgifterna. Vidare är upplevelserna att det är 

viktigt med nöjda medarbetare som talar positivt om sin arbetsgivare utanför 

arbetsplatsen. Upplevelserna är att en arbetsgivare inte kan marknadsföra sig själv som 

en attraktiv arbetsgivare utan att det är medarbetarna som skapar attraktion genom att 

sprida ett positivt rykte om sin arbetsgivare. Detta är något som Schlager et al. (2011) 

lyfter fram i sin studie, att arbetsgivare med ett gott ryckte ses som mer attraktiva på 

arbetsmarknaden. Vidare är det anställdas och arbetssökandes upplevelser som avgör om 

en arbetsgivare ses som attraktiv att arbeta för (Berthon et al., 2005). 

Upplevelserna kring utmaningarna kring attraktionskraften som arbetsgivare är att 

erbjuda strategiska HR-aktiviteter som är unika och erbjuder bättre möjligheter än vad 

konkurrenterna kan erbjuda. Upplevelserna är att lönen och förmånerna kommer bli en 

utmanande och viktigt del för att organisationen ska kunna utveckla sin position som 

attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna upplever även att det kommer bli ännu viktigare att 

som arbetsgivare kunna erbjuda sina medarbetare kompetens- och karriärutveckling, 

detta då arbetskraften efterfrågar möjlighet till utveckling genom hela sin anställning 

samt möjligheter till att byta befattning inom organisationen. 
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5. DISKUSSION 

Syftet med denna kvalitativa studie var att bidra till en bättre förståelse för anställdas 

upplevelser av strategiskt HR-arbete, och organisationens arbetsgivarvarumärke. För att 

kunna uppfylla syftet har två forskningsfrågor behandlats gällande hur anställda upplever 

de strategiska HR-aktiviteterna samt hur anställda upplever kopplingen mellan 

strategiska HR-aktiviteter och attraktionskraften som arbetsgivare. Genom denna studie 

återfanns att upplevelserna kring de strategiska HR-aktiviteterna överlag var positiva 

bland medarbetarna inom den studerade organisationen samt att medarbetarna upplevde 

tydliga kopplingar mellan de strategiska HR-aktiviteterna och attraktionskraften som 

arbetsgivare. De positiva upplevelserna kring de strategiska HR-aktiviteterna kan enligt 

tidigare studier, ligga som grund för medarbetarnas upplevelser kring attraktionskraften. 

Resultatet för denna studie bidrar även till en djupare förståelse för det identifierade 

tomrummet som finns i den tidigare forskningen gällande medarbetarnas upplevelser 

kring implementerade strategiska HR-aktiviteter. Resultatet visar på att medarbetarnas 

upplevelser är av betydelse både för de strategiska HR-aktiviteter samt upplevelserna 

gällande kopplingen till organisationens attraktionskraft som arbetsgivare.  

Denna studie visar på medarbetarnas upplevelser kring kopplingarna mellan strategiska 

HR-aktiviteter och organisationens attraktionskraft som arbetsgivare. Det presenterade 

resultatet ger dock ingen direkt förklaring till denna koppling, utan för att skapa en 

djupare förståelse är det viktigt att återkoppla till tidigare forskning inom både SHRM 

och employer branding. Detta är viktigt eftersom tidigare forskning visar på att 

medarbetarnas upplevelser är avgörande för resultatet av de strategiska HR-

aktiviteterna, samt att tidigare forskning visar på att det är medarbetares upplevelser som 

avgör om organisationen ses som attraktiv eller inte. Tidigare forskning inom SHRM 

visar hur organisationer kan påverka interaktionen, motivationen och beteenden bland 

anställda genom att använda sig av rätt strategiska HR-aktiviteter (Huselid, 1995). Det 

är däremot medarbetarnas upplevelser som är avgörande gällande hur medarbetarna 

reagerar på de strategiska HR-aktiviteterna (Bowen & Ostroff, 2004). Kopplingen till 

attraktionskraften återfinns till viss del i det faktum att det är medarbetarnas upplevelser 

som avgör om organisationen ses som attraktiv eller inte. Enligt employer branding har 
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en organisation större möjligheter att ses som en attraktiv arbetsgivare om de har nöjda 

medarbetare som sprider ett positivt rykte om sin arbetsgivare (Berthon et al. 2005). 

Vidare visar Maxwell och Knox (2009) i sin studie att organisationer med ett 

framgångsfullt rykte ofta ses som mer attraktiva än andra arbetsgivare. För att skapa ett 

positivt rykte är det enligt Foster et al. (2010) viktigt att även rikta marknadsföringen 

internt för att medarbetarna ska kunna sprida verksamhetens kärnvärde externt. 

5.1 Teoretiska implikationer 

Denna studie har undersökt medarbetare upplevelser kring strategiska HR-aktiviteter 

samt kopplingen mellan strategiska HR-aktiviteter och organisationens attraktionskraft 

som arbetsgivare. Resultatet bygger på medarbetarnas upplevelser kring både de 

strategiska HR-aktiviteterna, men även kopplingen till organisationens attraktionskraft 

som arbetsgivare. Studiens resultat stöds till stor del av tidigare forskning inom både 

SHRM och employer branding, som kännetecknas av ett tydligt fokus på effekterna av 

strategiska HR-aktiviteters påverkan på företagets resultat samt vad som gör en 

arbetsgivare attraktiv på arbetsmarknaden.  

Tidigare forskning inom SHRM visar på att strategiska HR-aktiviteter kan påverka 

interaktionen, motivationen och beteenden bland anställda inom en organisation. Ett 

resultat som Huselid (1995), lyfte fram i sin studie om hur HRM kan påverka ett 

företags resultat. Enligt RBV bör organisationer kunna uppnå högre grad av effektivitet 

och konkurrensfördelar genom tillämpning av strategiska HR-aktiviteter (Delery & 

Doty, 1996).  Bowen och Ostroff (2005) visade i sin tur på att huruvida de strategiska 

HR-aktiviteterna påverkar medarbetarnas beteende beror på hur medarbetarna upplever 

de strategiska HR-aktiviteterna. En slutsats som skulle kunna dras utifrån detta är att om 

medarbetarna upplever de strategiska HR-aktiviteterna som positiva borde detta 

reflekteras i positiva reaktioner och beteenden, vilka i sin tur borde kunna gynna 

organisationens resultat.   

Medarbetarnas upplevelser kring kopplingen mellan de strategiska HR-aktiviteterna och 

attraktionskraften är att de strategiska HR-aktiviteterna är av stor betydelse. De 

strategiska HR-aktiviteterna bidrar enligt medarbetarna till en bättre arbetsplats vilket 
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kan locka potentiella medarbetare. Medarbetarna visade även på förståelse för hur de 

kan bidra till en ökad attraktionskraft för sin arbetsgivare. Tidigare forskning inom 

employer branding visar på att huruvida en organisation ses som en attraktiv 

arbetsgivare beror till stora dela på medarbetarnas och arbetssökandes upplevelser av 

organisationen (Schlager et al. 2011). Maxwell och Knox (2009), visade på att 

organisationer med ett gott rykte ofta ses som en mer attraktiv arbetsgivare. Resultatet 

för denna studie visade på vikten av att medarbetare sprider ett positivt rykte om sin 

arbetsgivare. Inom internal branding riktas marknadsföringen till medarbetarna inom 

organisationen, vilket Foster et al. (2010), beskriver som medarbetarnas förmedling av 

organisationens kärnvärde, både till ägarna och till kunderna.  Detta är något som kan 

bidra ytterligare till ökad attraktionskraft som arbetsgivare. 

5.2 Praktiska implikationer   

Praktiska implikationer för denna studie bygger på upplevelserna från medarbetarna som 

representerar det strategiska urvalet. Upplevelserna bygger på deras aktuella 

arbetssituation. De strategiska HR-aktiviteterna ska gälla samtliga medarbetare inom en 

organisation. Utmaningen ligger dock i att en organisation kan erbjuda ett stort antal 

olika befattningar där det råder stora skillnader i arbetsuppgifter och arbetsmiljö. 

Medarbetarna kan arbeta i allt från kontorsmiljö till kunders hemmiljöer. Utmaningen 

ligger i att oavsett vilken befattning en medarbetare har så ska de innefattas av de 

strategiska HR-aktiviteterna. Därav är det viktigt att ha ett konstant pågående 

arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete för att hela tiden upprätthålla en 

genomgående god arbetsmiljö genom hela organisationen, samt arbeta med att utveckla 

och förbättra den befintliga. Här är det viktigt att både medarbetare och chefer inom 

organisationer förstår sitt gemensamma ansvar.  

Om en organisation inte erbjuder de högsta lönerna på marknaden krävs det att detta 

kompenseras med övriga strategiska HR-aktiviteter. Organisationer som erbjuder 

medarbetare något längre löner måste kunna kompensera detta, ett alternativ är då att 

erbjuda individuella förmåner. Anställda efterfrågar allt högre grad av individuella 

förmåner då det råder stora skillnader på vad som skapar värde för den enskilda 
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medarbetaren Det är viktigt att en organisation som arbetsgivare erbjuder förmåner som 

skapar värde bland medarbetarna, något som inte erbjuds av alla andra arbetsgivare, samt 

att det ses som verkliga förmåner av medarbetarna. De olika upplevelserna av 

förmånerna kan bero på medarbetarens ålder, livssituation, och individuella intressen. 

Förmånerna kommer bli ett allt viktigare verktyg för organisationer för att kunna 

behålla och utveckla sin position som konkurrenskraftig arbetsgivare. Möjligheter till 

kompetens- och karriärutveckling ses av många som en viktig förmån och något som är 

viktigt att organisationer visar att de kan erbjuda sina medarbetare. Möjligheter till att få 

utvecklas som medarbetare är något som har kommit bli viktigare för många. Detta 

kommer att kunna bli allt viktigare då många arbetsgivare står inför stora 

generationsskiftningar, vilket innebär nya förväntningar som arbetsgivare måste kunna 

leva upp till.  

När det kommer till förmåner och övriga strategiska HR-aktiviteter är det viktigt att 

organisationer fortsätter att marknadsföra, både internt och externt, vad de kan erbjuda 

till sina medarbetare. En av de viktigaste praktiska implikationerna när det kommer till 

employer branding är att lyckas få medarbetare att marknadsföra sin egen arbetsgivare på 

ett positivt sätt. Detta borde bidra till ett positivt ryckte och en bra inställning till 

organisationen som arbetsgivare. För att lyckas med detta är det även viktigt att hålla 

medarbetarna uppdaterade om vad de erbjuds som anställda inom organisationen samt 

att de förstår vikten av deras arbete och dess betydelse för samhället.  

Kopplingarna mellan de strategiska HR-aktiviteterna och organisationers 

attraktionskraft som arbetsgivare, visar denna studie att medarbetarnas upplevelser kring 

kopplingen mellan strategiska HR-aktiviteter och attraktionskraften som arbetsgivare är 

att det bör bidra positivt till en ökad attraktionskraft. I teorin kopplas SHRM till mer 

nöjda och positiva medarbetare, som även kan leda till högre grad av effektivitet och 

produktivitet. Då framgångsrika företag har visat sig vara mer attraktiva än andra, visar 

detta att det är viktigt att arbeta med dessa strategiska HR-aktiviteter. Det är alltså 

viktigt att organisationer arbetar med strategiska HR-aktiviteter på ett sådant att 

medarbetarnas upplevelser kring aktiviteterna är positiva. Positiva upplevelser leder till 
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positiva reaktioner, vilket skulle det kunna bidra till arbetet med att bygga ett starkt och 

bra rykte som arbetsgivare på arbetsmarknaden.   

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till när det kommer till de strategiska HR-

aktiviteternas bidrag till attraktionskraften är att det är viktigt att ha ett konstant 

pågående arbete med olika marknadsföringsaktiviteterna. För att marknadsföra sig som 

en attraktiv arbetsgivare räcker det inte med att säga att organisationen vill vara och är 

en attraktiv arbetsgivare. För att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare är det 

viktigt att medarbetare sprider ett rykte om den egna organisationen, som en bra och 

spännande arbetsgivare. Detta då det är medarbetares och arbetssökandes upplevelser av 

arbetsgivaren som avgör om den ses som attraktiv eller inte. Medarbetare inom en 

organisation är således en viktig komponent för att kunna förbättra sin position på 

arbetsmarknaden som en attraktiv arbetsgivare.   

5.3 Begränsningar och framtida forskning 

En viktig faktor att ta hänsyn till gällande det presenterade resultatet är att 

informanterna representerar tjänstemän inom Luleå kommun, vilka arbetar i 

kontorsmiljö, samt att de arbetar med olika frågor gällande personal och administration. 

Hade intervjuerna genomförts med informanter som representerade en annan 

arbetskategori finns en möjlighet att svaren att kunnat skilja sig en aning från det 

presenterade resultatet i denna studie. Vidare kan informanternas ålder, tiden de arbetat 

inom Luleå kommun och på deras befattning bidragit till deras upplevelser. Dessutom är 

individuella erfarenheterna och intressen av stor vikt. Denna studie hade kunnat 

genomföras med ett annat urval med en annan yrkeskategori, eller med ett urval från 

olika kategorier. Detta var dock ett val som gjordes för att kunna göra studien 

genomförbar under 20 veckor.  

Framtida forskning inom detta område bör fokusera på olika yrkeskategorier för att lyfta 

de eventuellt olika upplevelserna. Detta för att både skapa förståelse för informanternas 

direkta upplevelser men även för att kunna skapa en djupare förståelse för hur SHRM 

bidrar till attraktionskraften som arbetsgivare. Vidare skulle denna studie kunna 

genomföras inom den privata sektorn, detta för att ytterligare fördjupa förståelsen för 
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SHRM och kopplingarna till attraktionskraften. Ytterligare ett intressant område att 

studera i framtiden skulle kunna vara konkurrensutsatta yrkeskategorier där 

organisationer kommer att få stora svårigheter i rekryteringar framöver. Vidare skulle de 

enskilda strategiska HR-aktiviteterna studeras var för sig för att skapa en djupare 

förståelse kring upplevelserna för varje enskild HR-aktivitet.  

5.4 Slutsats 

Slutsatsen för denna studie tyder på att det finns en koppling mellan strategiska HR-

aktiviteter och attraktionskraften som arbetsgivare. Medarbetarnas upplevelser kring de 

strategiska HR-aktiviteterna fördjupar förståelsen kring upplevelserna gällande 

kopplingarna mellan de strategiska HR-aktiviteterna och attraktionskraften som 

arbetsgivare. Om medarbetare upplever de strategiska HR-aktiviteterna som positiva 

bör detta kunna leda till positiva reaktioner bland de anställda. Vidare om medarbetarna 

upplever sin arbetsgivare positivt, är chansen större att de sprider ett positivt rykte om 

sin arbetsgivare, vilket kan leda till ökad attraktionskraft som arbetsgivare. 

Medarbetarnas upplevelser bör därför ha en stor betydelse för SHRM samt 

organisationens attraktionskraft som arbetsgivare. 



 

 

REFERENSER 

Arthur, J. B. (1992). The link between business strategy and industrial relations systems 
in American steel minimills. Industrial & Labor Relations Review, 45(3), 488-506. 

 

Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. 

Career development international, 9(5), 501-517. 
 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

management, 17(1), 99-120. 
 

Bergstrom, A., Blumenthal, D., & Crothers, S. (2002). Why internal branding matters: 

The case of Saab. Corporate Reputation Review, 5(2-3), 133-142. 

 
Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L.l. (2005). Captivating company: dimesnsions of 

attractiveness in employer branding. International Journal of Advertisning, 24 (2), 151-

172 
 

Bowen, D. E., & Ostroff, C. 2004. Understanding HRM–firm performance linkages: 

The role of the “strength” of the HRM system. Academy of Management Review, 29: 

203-221. 
 

Bryman, A. & Bell, E., (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber 

 

Chadwick, C., & Dabu, A. (2009). Human resources, human resource management, 
and the competitive advantage of firms: Toward a more comprehensive model of causal 

linkages. Organization Science, 20(1), 253-272. 

 
Collins, C. J., & Smith, K. G. (2006). Knowledge exchange and combination: The role 

of human resource practices in the performance of high-technology firms. Academy of 

management journal, 49(3), 544-560. 

 
Delery, J. E., & Doty, D.H., (1996). Modes of Theorizing in Strategic Human 

Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational 

Performance Predictions, Academy of Management Journal, 39, 4, 802-835. 
 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of 

management review, 14(4), 532-550. 

 
Edwards, M. R. (2009). An integrative review of employer branding and OB theory. 

Personnel Review, 39(1), 5-23. 

 

Farndale, E., & Kelliher, C. (2013). Implementing performance appraisal: Exploring the 
employee experience. Human Resource Management, 52(6), 879-897. 

 



 

 

Feng-Hui, L., Tzai-Zang, L. & Wann-Yih W., (2010). The relationship between 

human resource management practices, business strategy and firm performance: 

evidence from steel industry in Taiwan, The International Journal of Human Resource 

Management, 21(9), 1351-1372. 
 

Foster, C., Punjaisri, K., & Cheng, R. (2010). Exploring the relationship between 

corporate, internal and employer branding. Journal of Product & Brand Management, 
19(6), 401-409. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education 
today, 24(2), 105-112. 

 

Hair Jr. J., Wolfinbarger Celsi, M., Money, A., Samouel, P., & Page, M, 

(2011) Essentials of Business Research Methods, 2 ed. M.E. Sharpe, Inc, US.  
 

Holland, P., Sheehan, C., & De Cieri, H. (2007). Attracting and retaining talent: 

Exploring human resources development trends in Australia. Human Resource 
Development International, 10(3), 247-262. 

 

Huselid, M. (1995). The Impact of Human Resource Management Practices on 

Turnover Productivity, and Corporate Financial Performance, Academy of Management 
Journal, 38, 635-672. 

 

Huselid, M. A., Jackson, S. E., & Schuler, R.S. (1997). Technical and Strategic Human 
Resource Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance, Academy of 

Management Journal, 40(1), 171-188. 

 

Krippendorff, K. (1980). Content analysis an introduction to its Methodology. Sage. 
Com.  

 

Lee, F. H., Lee, T. Z., & Wu, W. Y. (2010). The relationship between human 

resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from 
steel industry in Taiwan. The International Journal of Human Resource Management, 21(9), 

1351-1372. 

 
Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2008). Qualitative data analysis: A compendium 

of techniques and a framework for selection for school psychology research and 

beyond. School Psychology Quarterly, 23(4), 587. 

 
Liao, H., Toya, K., Lepak, D. P., & Hong, Y. 2009. Do they see eye to eye? 

Management and employee perspectives of high performance work systems and 

influence processes on service quality. Journal of Applied Psychology, 94: 371-391. 
 



 

 

Kehoe, R. R., & Wright, P. M. (2010). in press. The impact of high performance 

human resource practices on employees’ attitudes and behaviors. Journal of 

Management. 

 
Maxwell, R., & Knox, S. (2009). Motivating employees to" live the brand": a 

comparative case study of employer brand attractiveness within the firm. Journal of 

marketing management, 25(9-10), 893-907. 
 

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded 

sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage publications inc. 

 
Mitchell, R., Obeidat, S., & Bray, M., (2013). The effect of strategic human resource 

management on organizational performance: The mediating role of high-performance 

human resource practices, Human Resource Management, 52(6), 889-921. 

 
Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2007). A call for qualitative power analyses. 

Quality & Quantity, 41(1), 

 

Piening, E. P., Baluch, A. M., & Ridder, H. G. (2014). Mind the Intended‐
Implemented Gap: Understanding Employees’ Perceptions of HRM. Human Resource 
Management, 53(4), 545-567. 

 

Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Wilson, A. (2009). Internal branding: An enabler of 
employees' brand-supporting behaviours. Journal of Service Management, 20(2), 209-226. 

 

Richard, O. C., & Johnson, N. B. (2001). Strategic human resource management 

effectiveness and firm performance. International Journal of Human Resource Management, 
12(2), 299-310. 

 

Schlager, T., Bodderas, M., Maas, P., & Luc Cachelin, J. (2011). The influence of the 

employer brand on employee attitudes relevant for service branding: an empirical 
investigation. Journal of Services Marketing, 25(7), 497-508. 

 

Sivertzen, A. M., Ragnhild Nilsen, E., & H. Olafsen, A. (2013). Employer branding: 
employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand 

Management, 22(7), 473-483. 

 

Wright, P. M., & McMahan, G. C. (1992). Alternative theoretical perspectives on 
strategic human resource management, Journal of Management, 18(2), 295-320. 

 

Wright, P. M., & McMahan, G. C. (2011). Exploring human capital: putting 
‘human’back into strategic human resource management. Human Resource Management 

Journal, 21(2), 93-104. 

 

Wilden, R., Gudergan, S., & Lings, I. (2010). Employer branding: strategic 
implications for staff recruitment. Journal of Marketing Management, 26(1-2), 56-73. 



 

 

 

Yin, R.K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, California: 

Sage publications inc. 105-121.  
  



 

 

BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjufrågor till HR-avdelning 

Kompetensutveckling 

 Vad innebär kompetensutveckling inom Luleå kommun?   

 Hur arbetar Luleå kommun med kompetensutveckling i praktiken? 
 

Karriärutveckling 

 Vad innebär karriärsutveckling inom Luleå kommun? 

 Hur arbetar Luleå kommun med karriärsutveckling i praktiken?  
 

Löner och förmåner  

 Vad innebär lön och förmåner i form av strategiska HR-aktiviteter inom Luleå 
kommun?  

 Hur arbetar Luleå kommun med löner och förmåner i praktiken? 

 
Arbetsmiljö och hälsa 

 Vad innebär arbetsmiljö och hälsa i form av strategiska HR-aktiviteter inom 
Luleå kommun? 

 Hur arbetar Luleå kommun med arbetsmiljö och hälsa i praktiken? 
 

Avrundande frågor kring HR-arbete  

 Vilken är anledningen till att ni valt att arbeta med dessa strategiska HR-
aktiviteter?  

 Vilka fördelar och nackdelar återfinns med de utvalda strategiska HR-

aktiviteterna?  

 Vilka mål finns uppsatta för det strategiska HR-arbetet? 
 

Marknadsföring för att bli en attraktiv arbetsgivare 

 Vad anser ni kännetecknar attraktiva arbetsgivare? 

 Hur arbetar ni inom Luleå kommun för att bli en attraktivare arbetsgivare? 

 Hur tror ni att det strategiska HR-arbetet bidrar till att organisationen blir än 
mer attraktiv som arbetsgivare? 

 Vad inom HR-strategin tror ni skulle kunna bidra till att organisationen blir än 
en mer attraktiv som arbetsgivare? 

 Vilken betydelse tror ni ert strategiska HR-arbete har för 
organisationens attraktivitet som arbetsgivare? 

 Vilka uppsatta mål återfinns inom Luleå kommun gällande att utveckla sin 
position som en attraktiv arbetsgivare? 

  



 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor till medarbetare  

Dessa intervjufrågor riktades mot medarbetare inom Luleå kommun. Innan intervjuerna 

genomfördes förklarade upplägget för intervju. Den förklarades på ett sådant sätt intervjun är 
delades upp i fyra teman, vilka innehåller olika aktiviteter samt att varje tema avslutas med en 

fråga gällande vilken betydelse varje tema med innehåll, har för attraktionskraften som 

arbetsgivare. Intervjufrågorna gällande attraktionskraften kom även att innefatta området 
marknadsföring som arbetsgivare, då det på ett naturligt sätt återkopplar till attraktionskraften 

utifrån de olika temana presenterade nedan.   

Tema kompetensutveckling 

1. Luleå kommun arbetar med kompetensutveckling genom aktiviteter såsom 
kompetens och karriärsutveckling, lön och förmåner, arbetsmiljö och hälsa och 

för att bli en attraktiv arbetsgivare. Om vi tar dessa i tur och ordning, vilka 

erfarenheter och vad tycker och tänker du kring: 

 Utbildningar  

 Kurser  

 Mentorskap 
Praktik  

 Studiebesök  
2. På vilket sätt spelar Luleå kommuns arbete med kompetensutveckling roll för 

attraktionskraften som arbetsgivare (om det gör det och i så fall hur)? 
Tema karriärmöjligheter 

3. Luleå kommun arbetar inom temat med karriärmöjligheter med insatser såsom 

möjligheter till att stiga i befattning samt möjlighet till att specialisera sig inom 
ett område. Om vi tar dessa i tur och ordning, vilka erfarenheter och vad tycker 

och tänker du kring: 

 Möjligheterna att stiga i befattning? 

 Specialisera sig inom ett visst område? 
4. På vilket sätt spelar Luleå kommuns arbete med karriärmöjligheter roll för 

attraktionskraften som arbetsgivare (om det gör det och i så fall hur)? 

Tema lön och förmåner 
5. Luleå kommun arbetar inom temat lön och förmåner. Om vi tar dessa i tur och 

ordning, vilka erfarenheter och vad tycker och tänker du kring: 

Lönesättning 
Hälsosatsningar  

Introduktionstid  

Medskapande  

Semesterdagar 
Personalstiftelsen aktiviteter  

6. På vilket sätt spelar Luleå kommuns arbete med lön och förmåner roll för 

attraktionskraften som arbetsgivare (om det gör det och i så fall hur)? 

Tema arbetsmiljö och hälsa 
7. Luleå kommun arbetar inom temat arbetsmiljö och hälsa med insatser såsom. 

Om vi tar dessa i tur och ordning, vilka erfarenheter och vad tycker och tänker 

du kring: 



 

 

 Fysiska arbetsmiljöarbetet  

 Psykiska arbetsmiljöarbetet  

 Hälsofrämjande arbetet  

 Hälsoveckan 
8. På vilket sätt spelar Luleå kommuns arbete med arbetsmiljö och hälsa roll för 

attraktionskraften som arbetsgivare (om det gör det och i så fall hur)? 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3: Informantförteckning 

Informanter Tid per intervju Antal ord vid 

transkribering 

Användning i uppsats 

    

Chef 1 40 min  4 037 SHRM-aktiviteter 

Chef 2  39 min  4 236 SHRM-aktiviteter 

Chef 3 40 min 4 912 SHRM-aktiviteter 

Chef 4 39 min 3 791 SHRM-aktiviteter 

Chef 5 49 min  5 515 SHRM-aktiviteter 

    

Medarbetare 1 22 min 2 366 Upplevelser 

Medarbetare 2 25 min 2 576 Upplevelser 

Medarbetare 3   21 min 1520 Upplevelser 

Medarbetare 4  
 
Medarbetare 5 

28 min 

26 min 

2 407 

2 809 

Upplevelser 

Upplevelser 

Medarbetare 6  
 
Medarbetare 7 
 
Medarbetare 8  
 
Medarbetare 9  
 
Medarbetare 10 
 
 

20 min 

20 min 

25 min 

20 min 

14 min  

1 414 

1 628 

2 269 

1 941 

1 404  

Upplevelser 

Upplevelser 

Upplevelser 

Upplevelser 

Upplevelser 

    

    

 


