
Varför ska någon 
välja att jobba på 
ditt företag?
Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror 
bland annat på teknisk utveckling, automatisering samt globalt utbyte 
mellan olika kulturer. Företag och människors vardag påverkas på olika 
sätt, till exempel vad gäller kompetensförsörjning, digitalisering och nya 
sätt att arbeta. 

Värderingsförändringarna kan vara en utmaning för arbets
givare: Hur ska ni lyckas attrahera och engagera medarbe
tarna? Många företag behöver förändra sitt tankesätt för 
att locka morgondagens medarbetare. Frågor att diskutera: 

•  Hur påverkas verksamhetens kompetensbehov av  
omvärldens utveckling? 

•  Vad behöver göras för att finna, utveckla och engagera 
rätt medarbetare?

För de arbetsgivare inom kommunala företag som utmanar  
sitt förhållningssätt, väntar både fantastiska möjligheter 
och stora utmaningar. 
 Genom att lära mer om vad morgondagens medarbetare 
värdesätter, förstå den egna verksamhetens styrkor och 
svagheter och berätta om företagets möjligheter, ökar 
chansen att attrahera rätt medarbetare. 

Ditt rykte som arbetsgivare formas utifrån 
hur de nuvarande anställda behandlas 
Dina medarbetare pratar med varandra oavsett om du vill 

eller inte. Eftersom de är företagets främsta ambassadörer 
är det klokt att fundera kring och agera runt exempelvis  
företagets värderingar, kommunikation, synliga respektive 
outtalade normer. Det gäller inte minst inför framtida krav 
och förändringar. 
 Att ta hänsyn till medarbetarnas behov är en del av den 
inkluderande organisationen. Det handlar inte bara om att 
anpassa den fysiska arbetsplatsen till personer med funk
tionsnedsättningar. Det handlar också om att se till att alla 
kan se, höra och förstå information som presenteras på till 
exempel möten och konferenser. Det handlar också om att 
uppmuntra medarbetarna att växa inom organisationen, 
oavsett ursprung, kön, ålder, funktionsnedsättningar eller 
livsåskådning. 
 Den arbetsgivare som satsar på inkludering är en vinnare. 
De anställda trivs, vill stanna kvar och utveckla sina förmågor. 
En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt 
medarbetare, utveckla och behålla dem. Kompetens handlar 
om personers drivkrafter och förmågor – inte vilka de är. 
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I de flesta medarbetarundersökningar hamnar värdena för 
”bra chef” och ”trevliga kollegor” överst. Därefter följer ofta 
företagskultur och personlig utveckling. Vad betyder det i 
praktiken för dig som arbetsgivare? 

Bra chef och utvecklande arbete är viktigt
Betydelsen av ledarskap lyfts ofta fram av morgondagens 
medarbetare. Bra chefer, utvecklande arbetsuppgifter, möjlig
het att ta ansvar och personlig utveckling är eftertraktade 
förutsättningar.

Önskade egenskaper hos en chef 
1.  Tydlig och konsekvent. Bra på att delegera. Får alla  

medarbetare att känna sig trygga och prestera på topp.

2.  Ser alla medarbetare, oavsett anställningsform. 

3.  Skapar ett lag. Har en tydlig plan för både grupp och  
individ.

4.  Ödmjuk och lyhörd. Lyssnar och litar på sin personal.

5. Ger förutsättningar för att göra ett riktigt bra jobb.

Bra kollegor
Morgondagens medarbetare vill ha god stämning och trev
liga kollegor. Hälften av respondenterna i en studie som 
Sobona har genomför i samarbete med Ungdomsbarome
tern, tycker att hög lön är viktigt. En större andel lyfter dock 
fram vikten av utmanande arbetsuppgifter, möjligheten att 
axla ansvar och att kunna påverka på arbetsplatsen. 
 När Sobona i maj 2018 undersökte hur en bra kollega är 
blev bilden tydlig: 

1.  Grymt duktig på sitt jobb. Kämpar för att uppnå det  
gemensamma målet.

2.  Trevlig att fika med. En person med humor och värme 
som har tid för sina medarbetare.

3.  Tydliga roller och förtroende. Förstå varandras roller i 
teamet och vad som förväntas. Tar kollegan på sig ett 
jobb litar jag på att hen levererar. Hen litar i sin tur på  
min förmåga.

4.  Lagspelare. Ser till helheten och hjälper till även när det 
inte är kollegans primära arbetsuppgifter.

5.  Kommunikation. En person som kan diskutera högt och 
lågt utan att döma.

Företagets kultur, värderingar  
och arbetsmiljö
Ett utmärkande drag hos morgondagens medarbetare är att 
de söker verksamheter med tydliga värderingar. De vill hitta 
en organisation som rimmar med de egna värderingarna. 
Jämställdhet, hållbarhet och ett aktivt mångfaldsarbete är 
några exempel på önskade egenskaper. 
 Enligt rapporten ”Corporate Culture in the 21st Century” 
från Kairos Future är ”enkla och effektiva rutiner och minimal 
byråkrati” de absolut viktigaste faktorerna för att ”attrahera 
och behålla medarbetare.” 
 Arbetsmiljön avgör hur medarbetarna mår och i förläng
ningen hur väl organisationen kommer att fungera. I arbets
miljölagen finns huvuddragen för både fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö. Lagen syftar till att förebygga ohälsa och olycks
fall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 
leder arbetet mot en bättre arbetsmiljö och är ytterst ansvarig. 
Arbetsmiljöverket ska i detalj reglera vad som gäller för  
arbetsmiljön. 

#1 – Vad vill de där ute ha? Och vad betyder det för oss? 
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Employer branding – rekrytering och  
marknadsföring går hand i hand
Employer branding handlar om vad ni gör på arbetsplatsen 
och hur potentiella medarbetare ska få reda på det.
 Väl fungerande employer branding innebär bland annat 
att kommunicera konkurrensfördelar.

Arbeta med frågor som: 
Varför ska medarbetarna gilla er? Vad är syftet med er verk
samhet? Är det att bidra till ett hållbart klimat för framtida 

generationer? Är det att möta den ökade efterfrågan på  
förnybara energikällor? Eller att skapa möjligheter för infra
struktur, samhällsutveckling, nya stadsbyggnadsprojekt, 
bättre vård till medborgarna på lika villkor? Eller finns annat 
som bidrar till samhällsnyttan? 
 Identifiera vad som är unikt och koppla det till företagets 
värderingar och investeringar i medarbetarnas utveckling. 
Era värderingar är viktigare än enskilda förmåner eller hög lön.
 Paketera svaren och resultatet på ett attraktivt sätt och 
kommunicera det i samtliga kanaler. Anpassa budskap och 

#2 – Berätta om värdet med er verksamhet
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Lärande organisationer och traineeprogram
Brist på kompetens gör att alla företag måste hitta nya sätt 
att rekrytera. De befintliga medarbetarnas erfarenheter och 
kunskaper är viktiga. Utmana föreställningar om vem som 
bör göra vad. Genom lärande organisationer och intern
utbildningar utvecklas medarbetarna. Genom att bygga en 
struktur för hur medarbetarna lär av varandra kommer  
organisationen att bli mindre sårbar. Det är ett sätt att hitta 
dolda kompetenser.
 Genom traineeprogram ökar chanserna att hitta rätt med
arbetare, de nyexaminerade akademiker, som är trainees, kan 
till exempel arbeta inom olika delar av verksamheten under 
1–2 år. Därefter har både medarbetare och arbetsgivaren en 
god uppfattning om var i verksamheten personen bidrar bäst.

Rekryteringsprocessens steg
1. Planering. Avsätt tid för intervjuer 

2. Inventera behov 

3.   Utforma en rekryteringsgrupp: HR, sakkunnig,  
team medlem 

4. Roll– och jobbeskrivning

5. Kravprofil 

6. Rekryteringsfrågor

7. Annonsering 

8. Gallra inkomna cv

9. För– eller onlinetest

10. Intervjuer 

11. Referenser och kompletterande information

12. Tack! och Nej tack! 

Tiden är inte på din sida 
En långsam rekryteringsprocess gynnar varken dig, företa
get eller den blivande medarbetaren. Risken att förlora de 
bästa kandidaterna blir stor. De får ofta erbjudanden från 
andra arbetsgivare och finns bara tillgängliga på arbets
marknaden under en begränsad tid. När du väl bestämt dig 
för en kandidat är risken överhängande att hen tackar nej. 
Agera snabbt och professionellt utifrån företagets rekryte
ringsprocess. Ta hjälp av förintervjuer eller onlinetest för en 
effektivare process. Chanserna att du träffar rätt i anställ
ningen ökar rejält. 

Kommunicera kontinuerligt  
med kandidaterna
Ingen kommer att tycka att du kommunicerar för mycket. 
Risken att kandidaterna tackar ja till någon annan än dig 
minskar om du håller kontakten under rekryteringsprocessen. 
 Hur du kommunicerar med kandidaterna speglar hur ditt 
företag kommer att behandla dem som anställda. 

#3 – Rekryteringsprocessen
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innehåll utifrån målgrupp. Kommunicera värderingarna vid 
rekrytering av nya medarbetare. Värderingarna måste vara 
tydliga och du behöver förklara vad det innebär att jobba 
hos er.
 Ett aktivt inkluderingsarbete är ett sätt att attrahera och 
behålla personal.
 Bredda rekryteringsbasen genom att inkludera nya mål
grupper: till exempel nyanlända, personer med funktions
hinder eller de som är över 55 år. 
 Morgondagens medarbetare studerar dig lika noggrant 
som du studerar dem. Se till att hemsida och sociala medier 
kommunicerar vad företaget står för och vad du erbjuder de 
anställda. 

Sökes: kompetens oavsett kön, ursprung, 
religion eller ålder
Fokusera på de färdigheter och förmågor som krävs för att 
utföra jobbet. 
 Din jobbannonsering måste formuleras så att fler attraheras 
och färre exkluderas. Ett exempel: ”söker person med ett års 
erfarenhet” antyder att du bara överväger sökande i en viss 
ålder. Se till att din annons inte innehåller ord eller meningar 
som upplevs som uteslutande eller diskriminerande.
 Uppmuntra så många lämpliga personer som möjligt att 
söka tjänsten. Annonsera internt och externt. Använd medier 
och nätverk för specialister, lokala medier, informella nätverk, 
samhällsgrupper, branschgrupper.
 Visa att ni satsar på mångfald i arbetsbeskrivningen.
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