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Förord

I rapporten Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 
lyfter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prioriterade 
arbetsgivarpolitiska frågor. SKL har, liksom förbundets med-
lemmar, en hög ambitionsnivå i sin arbetsgivarpolitik. Målet 
är att bidra till väl fungerande verksamhet och till intressanta 
och attraktiva arbetsplatser. Vår förhoppning är att vardagen 

för de 1,1 miljon anställda i kommuner och landsting kontinuerligt förbättras 
genom vårt arbete.

Frågor rörande arbetsliv och arbetsmarknad är av stort intresse för de flesta 
och av avgörande betydelse för alla människor. Eftersom antalet medarbetare 
i kommuner och landsting utgör en fjärdedel av Sveriges totala arbetsmark-
nad är frågorna inom just dessa sektorer givetvis högintressanta. Det handlar 
om allt från enskilda medarbetares vardag och verksamheternas kvalitet till 
samhällsekonomin i sin helhet. Vi tror att det därför är särskilt viktigt att vi 
som arbetsgivarorganisation för denna stora del av Sveriges arbetsmarknad 
är tydliga med hur vi tänker och agerar. Alla perspektiv är viktiga men vi är 
naturligtvis särskilt måna om att arbetsgivarperspektivet ska vara tydligt.

Denna rapport är en av flera kanaler genom vilka vi hoppas skapa förstå-
else för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Här 
lyfts och analyseras varje år några av de frågor vi anser särskilt angelägna att 
beskriva och arbeta med. Återkommande finns ett avsnitt och lönebildning 
och ett om ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro. I år lyfter vi även områdena, 
resultatinriktad arbetsgivarpolitik samt employer branding. I första hand är 
rapporten tänkt som en kommunikationskanal mot media, regering, riksdag, 
myndigheter med flera intresserade. Av erfarenhet vet vi dock att även våra 
medlemmar har glädje av rapporten.

Vi hoppas att ni ska tycka att frågorna är lika intressanta och engagerande 
som vi gör.
    
Stockholm i juni 2010

Agneta Jöhnk
Arbetsgivarpolitiska avdelningen
Sveriges Kommuner och Landsting
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Lönebildning
Lönebildningen i Sverige bygger på en modell där arbetstagar- 
och arbetsgivarorganisationer har en central roll. Istället för att 
lagstifta om exempelvis minimilöner, fastställs löner och löne-
utveckling i förhandlingar och samtal mellan företrädare för  
arbetsgivare och arbetstagare. De bär ett ansvar för att lönebild-
ningen ska vara stabil och hållbar och att samhällsekonomiska 
effekter vägs in i förhandlingarna mellan parterna. 

SKL strävar efter en lönebildning som är ansvarsfull och som skapar för-
utsättningar för att arbetsgivarna ska kunna bedriva verksamhet med god 
kvalité och kunna leverera så bra välfärd som möjligt till medborgarna. Med 
ansvarsfull menas primärt att Sveriges inflationsmål och det allmänna kon-
junkturläget måste beaktas samtidigt som arbetsgivarnas förutsättningar 
att kunna rekrytera och behålla rätt personal måste säkras. Lönebildningen 
handlar därför om att skapa avtal som ger utrymme för löner som är på en 
sådan nivå att det inte blir en för stor kostnadsbörda för arbetsgivarna, vilket 
kan resultera i ökad arbetslöshet. Inte heller får det bli så låga löneökningar 
att den svenska ekonomin stagnerar eller att personalförsörjningen i sektorn 
försvåras. 

Lönebildningen är komplex och faktorer som konjunktur, personalförsörj-
ning och verksamhet måste finnas med i bedömningen av vilka löneökningar 
som är aktuella under vissa tidpunkter. För att alla delar på bästa sätt ska 
kunna beaktas har SKL i uppdrag att teckna avtal som bygger på lokal löne-
bildning.
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lönebildning

Lokal lönebildning

I rollen som arbetsgivarorganisation tecknar SKL kollektivavtal som bland 
annat reglerar villkoren för lön och allmänna villkor för de 1,1 miljon med-
arbetarna i kommunerna och landstingen. Dessa arbetsgivare, som består av 
290 kommuner och 20 landsting och regioner, har alla sina egna förutsätt-
ningar att bedriva verksamhet. 

En del kommuner och landsting befinner sig på en lokal arbetsmarknad 
som är dynamisk och där arbetsgivarna inte bara konkurrerar med närlig-
gande kommuner och landsting, utan även andra arbetsgivare såväl inom 
landet som i Norge och Danmark. Några kommuner och landsting är nästan 
ensamma som arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden. Mellan dessa yt-
terligheter finns alla varianter. Demografin och förutsättningarna att bedriva 
verksamhet påverkar självklart såväl verksamhetens behov och utformning 
som möjligheterna att behålla och rekrytera medarbetare. Att som arbetsgi-
vare klara av att säkerställa kompetensförsörjningen är av avgörande bety-
delse för verksamhetens kvalitet och resultat.

Det är inte bara förutsättningarna för att bedriva verksamhet som kan se 
olika ut i olika kommuner och landsting, utan även de varierande ekonomiska 
förutsättningar som finns hos respektive organisation. Det finns stora skill-
nader i demografi och befolkningsunderlag mellan olika kommuner, varför 
det också är stora skillnader i skatteunderlag. Till det kommer också att de 
förtroendevaldas prioriteringar kan se olika ut. Det är viktigt att kommuner 
och landsting har möjlighet att erbjuda löner som är rätt utifrån de förutsätt-
ningar som finns hos respektive arbetsgivare. 

Mot den bakgrunden behöver lönebildningen även framgent möjliggöra 
för varje kommun och landsting att i så stor utsträckning som möjligt själv 
kunna avgöra såväl löneökningsbehov som fördelningen utifrån ekonomiskt 
utrymme och behov i verksamheten.

SKL har därför uppdraget att teckna löneavtal som bygger på lokal löne-
bildning, vilket ger varje kommun och landsting möjlighet att hantera de 
olikheter som finns. Lokal lönebildning innebär att löneavtalen antingen 
anger en lägsta löneökningsnivå eller inte någon fastställd löneökningsnivå 
alls. Detta ger varje kommun och landsting ett avgörande inflytande över lö-
ner och löneökningars nivå samt fördelning.

När kommuner och landsting ges förutsättningar att själva ta ställning till 
löneökningsnivåer och fördelning av löneökningar innebär det samtidigt att 
varje arbetsgivare behöver pröva behoven av löneökningar såväl utifrån med-
arbetarnas bidrag till verksamhetsförbättringar, som graden av måluppfyl-
lelse och behov av lönerelationsförändringar. 
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Löneutvecklingen i olika sektorer

Det är inte rimligt att medarbetare i kommuner och landsting över tid ska ha 
en löneökningstakt som avviker från övriga medarbetare på den svenska ar-
betsmarknaden. I det fall löneökningstakten annat än tillfälligt avviker ned-
åt, kan det betyda att sektorn uppfattas som mindre attraktiv. Därmed kan 
kommuner och landsting på sikt få svårt att rekrytera medarbetare med rätt 
utbildningsbakgrund och kompetens. Om löneökningstakten avviker uppåt 
i förhållande till övrig arbetsmarknad kan kommuner och landsting å andra 
sidan få svårigheter att finansiera löneökningarna över tid, vilket kan gå ut 
över såväl verksamheten som medarbetarna. 

Individuell lön

Medarbetarnas löner utgör i regel runt 70 procent av budgeten och är därmed 
den klart största budgetposten i kommuner och landsting. Löneökningarna 
innebär normalt att arbetsgivaren tar ställning till den största årliga investe-
ringen som sker i verksamheten. Individuell lön ger arbetsgivaren möjlighet 
att öka måluppfyllelsen i verksamheten genom att medarbetare med bra ar-
betsresultat och som bidrar till verksamhetens utveckling ges en god löneut-
veckling. 

För alla medarbetare i kommuner och landsting gäller löneavtal som utgår 
ifrån individuell och differentierad lön. Det gör det möjligt för arbetsgivarna 
att möta medarbetarnas förväntningar på en individuell lön, satt i dialog mel-
lan chef och medarbetare, vilket bidrar till att kommuner och landsting upp-
fattas som attraktiva arbetsgivare. 

Kommuner och landsting möter i genomsnitt 18 fackliga organisationer i 
den årliga löneöversynen. För att den individuella lönesättning ska fungera i 
praktiken måste de olika löneavtalen i så stor utsträckning som möjligt vara 
likalydande och innehålla samma principer för lönesättning. De flesta löne-
sättande chefer har medarbetare som är medlemmar i olika fackliga organisa-
tioner och ju större olikheterna mellan löneavtalen är, desto svårare blir det 
för chefen att hantera löneöversynen. 
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lönebildning

Tillämpningen av löneavtalet hos kommuner och landsting

Löneavtalen fungerar bra i de flesta kommuner och landsting. Det visar sig 
t.ex. genom en enkätundersökning bland arbetsgivare i kommuner och lands-
ting som SKL genomförde hösten 2009. Resultaten av enkäten visar att över 
90 procent av arbetsgivarna har arrangerat utbildning för linjechefer om in-
dividuell lönesättning de senaste två åren. Att så många av cheferna har fått 
tillgång till sådan utbildning de senaste åren gagnar en väl fungerande löne-
bildning, eftersom de har en nyckelroll i den individuella lönesättningen. 

Enkäten visar att det är vanligast att sätta lön i dialog chef-medarbetare. Vi-
dare visar enkäten att många arbetsgivare har en lokal förhandlingsordning 
som innebär att även medarbetare som är medlemmar i Kommunal lönesätts 
genom dialog chef-medarbetare. 

Dialogen mellan chef och medarbetare  

En av de viktigaste förutsättningarna för att individuell lönesättning ska fung-
era och få legitimitet är att det förs en dialog mellan chef och medarbetare om 
mål, förväntningar, uppnådda arbetsresultat och kopplingen till lön. Enkä-
ten visar att en stor majoritet av cheferna genomför samtal med medarbetare 
om arbetsresultat och lön, oavsett vilken förhandlingsordning som används. 
Att samtalen genomförs i sådan stor utsträckning visar på att arbetsgivarna 
tar det ansvar som de förväntas göra. Det tyder också på att den individuella 
lönesättningen fungerar väl. För att dialogen ska vara framgångsrik är det 
viktigt att både medarbetare och chefer är förberedda och tar ansvar för att 
dialogen utgår ifrån arbetsresultatet och att det finns en koppling till den nya 
lönen. Hur dialogen med chefen upplevs av medarbetaren hänger delvis ihop 
med vilka förväntningar medarbetaren har på den.

FörhanDLIngsorDnIngar

Enligt Löneavtalet kan lön sättas utifrån 
tre olika förhandlingsordningar med alla 
organisationer, Svenska Kommunalarbe-
tareförbundet (Kommunal) undantaget.  

Dialog chef-medarbetare ›
Förhandling ›
Lokal förhandlingsordning ›

I ett system med individuell lönesättning 
är det naturligt att lönen sätts i dialog 
mellan chef och medarbetare. Dock 
ska lönen sättas i förhandlingar mellan 
parterna om part så begär. Parterna 
kan även komma överens om en lokal 
förhandlingsordning. För Kommunal gäl-
ler att lönen sätts i förhandling eller att 
parterna kommer överens om att hantera 
lönesättningsfrågan på annat sätt. 
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lönebildning

Nästan 90 procent av de arbetsgivare som svarade på enkäten uppger att de 
i hög grad eller i mycket hög grad arbetar med att utveckla och systematisera 
lönebildningen och nästan lika många svarar att det arbetet har tilltagit sedan 
2005. 

Förändrade roller

För att lokal lönebildning och individuell lönesättning fortsatt ska fungera 
som ett styrmedel för verksamheten och vara ett sätt för medarbetaren att 
påverka sin lön, behöver utvecklingen av lönebildningen fortsätta på den in-
slagna vägen.

När centrala parter tecknar sifferlösa avtal eller avtal med låga löneök-
ningsnivåer förflyttas inflytandet över löneökningarna till respektive arbets-
givare. Det ställer annorlunda krav på förberedelsearbete från såväl arbets-
givarsidan som de fackliga organisationerna. Det är angeläget att parterna 
finner samarbetsformer för ett aktivt arbete med de lönepolitiska frågorna. 
Om de fackliga organisationerna görs delaktiga i diskussioner om analys och 
bedömningar, ökar också möjligheten att nå samförstånd om vad som ska 
åstadkommas i löneöversynen. Att vara väl förberedd inför partskontakter, 
t.ex. vid överläggning och avstämning är en av nyckelfaktorerna för att nå en 
framgångsrik löneöversynsprocess. Detta gäller såväl arbetsgivare som fack-
liga organisationer. 

Chefen och medarbetarens roll i lönebildningen

Det är tydligt att chefer har en viktig roll i lönebildningen. Löneavtalen som 
finns i kommuner och landsting ställer krav på modiga, insiktsfulla och tyd-
liga chefer med stor integritet. Alla chefer behöver förstå och ställa sig bakom 
de ställningstaganden som löneöversynen bygger på. Medarbetarna har rätt 
att möta en chef som står upp för arbetsgivarens ställningstaganden och kan 
tydliggöra dem. 

Medarbetaren har också en viktig roll i lönebildningen när lönesättningen 
sker i dialog chef-medarbetare. Därför behöver även medarbetaren ges förut-
sättningar att medverka och bidra, samt få möjlighet att förstå vad som för-
väntas av den. Om förväntningarna på dialogen inte stämmer överens med 
verkligheten finns risk för att medarbetarna dömer ut systemet, både vad det 
gäller samtal och lön. Frågor för medarbetaren att fundera på kan vara: 

Vad betyder arbetsplatsens samtal om mål och resultat för mig?  ›
Hur ser mitt arbetsresultat ut?  ›
Vad är mitt bidrag till verksamhetens utveckling?  ›
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Genom att tänka igenom detta innan dialogen genomförs kan även medarbe-
taren bidra till en bra dialog. 

sammanfattning 

SKLs mål som arbetsgivarorganisation innebär bl.a. att

genom tecknande av centrala avtal trygga arbetsfreden, ›
verka för ökad lokal lönebildning, ›
beakta landstingens och kommunernas ekonomiska ramar liksom de   ›
samhällsekonomiska ramarna då kollektivavtal träffas,
bidra till en förbättrad effektivitet och produktivitet i verksamheten hos   ›
medlemmarna.

Vill du veta mer?
Kontakta Sveriges Kommuner och Landsting, telefon: 08-452 70 00
Martina Gustavsson, e-post: martina.gustavsson@skl.se
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Ökad hälsa  
– minskad sjukfrånvaro
Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro är en viktig fråga som SKL 
arbetar med utifrån flera perspektiv. Bakgrunden är medlem-
marnas engagemang i frågan – både som stora arbetsgivare och 
som huvudmän för hälso- och sjukvården. 

Sjukfrånvaron i Sverige har haft en tendens att variera i cykler. I början av 
90-talet var sjukfrånvaron relativt hög, för att sedan minska fram till ungefär 
1996. Efter det påbörjades en väsentlig ökning av sjukfrånvaron som skulle 
komma att plana ut först 2002–2003, då sjukfrånvaron var mycket hög och 
kostnaderna för densamma var betydande. Kommuner och landsting hade 
som sektorer betraktade klart högst sjukfrånvaro. På det har sedan följt en 
lång period av sjunkande sjukfrånvaro, som pågår än idag. År 2009 var 3,0 
procent av de anställda i kommunerna sjukfrånvarande (sjukfrånvaro med 
sjukpenning) och 2,8 procent i landsting och regioner.1 

Minskad sjukfrånvaro – många orsaker

Ohälsa och sjukfrånvaro har komplexa orsaker där vissa kan åtgärdas inom 
ramen för arbetsgivaransvaret, medan andra hanteras inom andra politik- 
 

1. Definitionen av sjukfrånvaro är den uppgift om sjukfrånvaro som redovisas till Sveriges Kommuner 
och Landsting dvs. sjukfrånvaro minst 30 dagar i följd (oavsett omfattning) under mätperioden oktober–
november för vilket avdrag gjorts i novemberlönen.
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Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro med sjukpenning och sjukersättning i kommunerna år 1997–2009.

Utveckling av frånvarande med sjukpenning eller sjukersättning på hel eller deltid minst 30 dagar  
i följd. Andelar i procent av samtliga anställningar.

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

Utveckling av frånvarande med sjukpenning eller sjukersättning på hel eller deltid minst 30 dagar  
i följd. Andelar i procent av samtliga anställningar.

Sjukfrånvaro med sjukpenning och sjukersättning i landstingen år 1997–2009.

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar
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och verksamhetsområden. Förklaringarna till vad som bidragit till att sjuk-
frånvaron minskat under en längre period är flera – på samma sätt som or-
sakssambanden då sjukfrånvaron ökade i slutet på 90-talet. Det kan handla 
om förändrade attityder i befolkningen och samhället som helhet, föränd-
rade sjukskrivningsrutiner bland läkarna, demografiska förändringar och 
konjunkturläget. Även den reformerade sjukförsäkringen med bland annat 
införandet av en rehabiliteringskedja samt arbetsgivarnas arbete med arbets-
miljö och rehabilitering har bidragit till utvecklingen. 

Majoriteten av arbetsgivare i kommun och landsting har idag rutiner och 
struktur för sitt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Många arbets-
givare arbetar aktivt såväl med förebyggande insatser som med lösningar för 
de långtidssjukskrivna i organisationen. Arbetsgivarna försöker möjliggöra 
återgång i arbetet på hel- eller deltid. Det är först när det inte finns någon 
möjlighet att ta tillvara arbetstagarens arbetsförmåga och ytterligare rehabi-
literingsinsatser för återgång i arbete hos arbetsgivaren inte är möjliga som 
rehabiliteringsarbetet avslutas. 

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. 
Erfarenheter och studier – inte minst inom ramen för programmet SuntLiv – 
pekar på att de viktigaste faktorerna för att skapa en hälsosam arbetsplats är 
ett bra och hälsofrämjande ledarskap, en bra och ändamålsenlig arbetsorga-
nisation, ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete samt att arbetsgi-
varen har god kontroll över sjukfrånvaron och en tydlig och välkänd struktur 
för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 

Kvinnors sjukfrånvaro

En särskild utmaning för kommuner och landsting – men även för övriga ar-
betsmarknaden – är kvinnors överrepresentation bland de sjukfrånvarande. 
Mönstren är desamma för övriga sektorer på arbetsmarknaden, vilket fram-
går tydligt av könsuppdelade sektorsjämförelser. Detta är ett tecken på att 
kvinnors sjukfrånvaro är ett samhällsproblem och inte enbart en utmaning 
för de enskilda arbetsgivarna. 

De flesta kommuner och landsting anstränger sig för att på bästa sätt ta 
tillvara arbetstagarnas arbetsförmåga och underlätta återgång i arbete. Men 
i vissa fall är det svårare att lyckas än andra. Många gånger handlar det då om 
kvinnor med sjukdomar i det muskuloskeletala systemet eller lättare psykis-
ka diagnoser. Det är inte ovanligt att dessa kvinnor är i 50–60-årsåldern. De 
bedöms ha en arbetsförmåga mätt mot den reguljära arbetsmarknaden, men 
inte hos sin arbetsgivare. 
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Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro
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Sjukfrånvarons köns- och åldersfördelning i kommunerna år 2009.

Åldersstruktur för sjukfrånvarande minst 30 dagar i följd med sjukpenning, år 2009, fördelat på kön. 
Andelar i procent av samtliga anställningar i respektive kön och åldersintervall.

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

Åldersstruktur för sjukfrånvarande minst 30 dagar i följd med sjukpenning, år 2009, fördelat på kön.  
Andelar i procent av samtliga anställningar i respektive kön och åldersintervall.

Sjukfrånvarons köns- och åldersfördelning i landstingen år 2009.

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar
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Förändringarna i sjukförsäkringen

Regeringen har under innevarande mandatperiod genomfört en reformering 
av sjukförsäkringen som syftar till att öka återgången i arbete och undvika 
onödigt långa sjukskrivningar. Det handlar bland annat om införande av en 
rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för Försäkringskassans bedöm-
ning av rätten till sjukpenning. Enligt rehabiliteringskedjan ska en bedöm-
ning göras vid 90, 180 respektive 365 dagar. En bortre gräns har också införts 
för sjukpenningen, samtidigt som den tidsbegränsade sjukersättningen (för-
tidspension) avskaffats.

SKL uttryckte i sitt remissvar över införandet av en rehabiliteringskedja 
med fasta tidsgränser att det en stor risk att de kvinnor i 50–60 åldern som 
nämnts ovan, med arbetsförmåga mätt mot den reguljära arbetsmarknaden 
men inte hos sin arbetsgivare, hamnar i utanförskap – i synnerhet om de 
dessutom bor i glesbygdskommuner där tillgången på arbete är begränsad. 
Dessa kvinnor riskerar att vara hänvisade till försörjningsstöd hos kommu-
nen. Även om förslagen i regeringens reformpaket i sig är könsneutrala, är 
inte dess effekter det. Kvinnor och män har olika mönster för sjukfrånvaro. 
SKL har därför efterlyst genomarbetade konsekvensanalyser som belyser ef-
fekterna av regeländringar för män och kvinnor. 

I övrigt har SKL ställt sig positiv till en större tydlighet i rehabiliterings-
processen med fasta tidsgränser, även om de fasta hållpunkterna avstyrktes, 
eftersom de är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och 
övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i reha-
biliteringskedjan. SKL tillstyrkte införandet av en bortre tidsgräns i sjuk-
försäkringen, men påtalade särskilt redan i remissyttrandet att det måste 
finnas en möjlighet till förlängning av sjukpenningen för de individer som 
inte själva kan påverka sin återgång i arbete. Dessutom menade SKL att den 
tidsbegränsade sjukersättningen behövs i än högre utsträckning när en bor-
tre tidsgräns i sjukpenningen införs. Med en bortre tidsgräns ökar behovet 
av en brygga mellan sjukpenning och sjukersättning för en arbetstagare som 
har långvarig – men inte varaktig – nedsättning av arbetsförmågan. Genom 
lagändring har numera de situationer då prövning mot hela arbetsmarkna-
den efter 180 dagar i en sjukperiod kan skjutas upp utvidgats. Även när den 
försäkrade haft sin arbetsförmåga nedsatt 365 dagar ska prövning mot hela 
arbetsmarknaden kunna skjutas upp om det kan anses oskäligt med sådan 
prövning. Dessutom ska sjukpenning kunna lämnas under mer än 364 dagar 
vid allvarlig sjukdom.

SKL har också instämt i grundtanken att underlätta återgång i arbetslivet 
efter långtidssjukfrånvaro och i huvudsak tillstyrkt förslaget om insatser för 
de personer som ”utförsäkras” till följd av att sjukpenningen numera har en 



Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting20

Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro

bortre gräns. SKL har dock särskilt påtalat att introduktionsutbildning för 
utförsäkrade för att underlätta återgång i arbete även bör omfatta personer 
som saknar arbetsförmåga i sitt vanliga arbete, men som bedöms ha sådan 
arbetsförmåga att de kan försörja sig själva genom förvärvsarbete på den re-
guljära arbetsmarknaden i övrigt och därför inte har rätt till sjukpenning. 

Det är för tidigt att utvärdera och dra slutsatser om hur förändringarna i 
sjukförsäkringen och angränsande åtgärder påverkat återgången i arbete 
för arbetsgivarna. SKL har för avsikt att under 2010 och framåt följa frågan 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Områden som särskilt kommer att beva-
kas är bland annat effekter för arbetsgivarna av rehabiliteringskedjans fasta 
hållpunkter, konsekvenser av indragen sjukpenning på grund av arbetsför-
måga på arbetsmarknaden – trots att sådan förmåga saknas i det egna arbe-
tet, konsekvenser av att arbetstagare trots bristande arbetsförmåga förlorar 
sjukpenning vid den bortre tidsgränsen och då utförsäkras, konsekvenser av 
att tidsbegränsad sjukersättning avskaffats, om ökad arbetsförmåga minskat 
behov av vikarier osv.

Den reformerade sjukförsäkringen handlar i huvudsak om den sjukskriv-
nes väg tillbaka till arbete med stöd av sjukförsäkringen samt insatser och 
stöd för återgång i arbete när personer lämnar sjukförsäkringen. Andra an-
gränsande åtgärder har fokus på hälso- och sjukvården som aktör. Rehabilite-
ringsgarantin ska öka den enskildes ställning i rehabiliteringsprocessen och 
innefattar stöd till evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser. 
De stora diagnosgrupperna som omfattas är icke specificerad smärta i rygg, 
axlar och nacke, samt lindrig eller medelsvår ångest och depression. Den så 
kallade sjukvårdsmiljarden syftar till att stödja hälso- och sjukvården att 
förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar. Det för-
säkringsmedicinska beslutsstödet har fokus på att stödja läkare i hälso- och 
sjukvården och handläggare på Försäkringskassan när de arbetar med sjuk-
skrivningar. Stödet ska höja kvaliteten på sjukskrivningar och göra dem mera 
enhetliga. Sedan årsskiftet finns också möjligheten för företagshälsovården 
att söka statliga bidrag för tidiga insatser (före dag 45) i sjukskrivningspro-
cessen med fokus på återgång i arbete. En av förutsättningarna för företags-
hälsovården att erhålla bidrag är att arbetsgivaren bidrar till finansieringen i 
samma omfattning som det statliga bidraget. 
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Förändringarnas betydelse för arbetsgivaren

Även om införandet av bland annat rehabiliteringskedjan inte innefattar 
några förändringar i rehabiliteringsansvaret i sig, har de nya reglerna med-
fört vissa förändringar i arbetstagarens och arbetsgivarens beteenden, även 
om det ännu är för tidigt att dra slutsatser. Det finns också delar i reformen 
som påverkar arbetsgivarens rutiner för rehabilitering. Rehabiliteringsked-
jan medför ett ökat krav på tempo i rehabiliteringsprocessen. De två första 
stegen för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga i förhållande till 
ordinarie arbete och därefter i förhållande till hela arbetsgivarens verksamhet 
ska normalt klaras av inom sex månader. Även om Försäkringskassan begär 
uppgift om arbetsgivarens möjligheter att ta tillvara arbetsförmågan genom 
”omplacering” vid dag 90, så finns det inte någon arbetsrättslig skyldighet för 
arbetsgivaren att genomföra omplacering i detta skede. En arbetsgivare har 
endast skyldighet att vidta en omplacering till annat arbete inom ramen för 
ett uppsägningsförfarande, då alternativet till omplacering är uppsägning. 

Den reformerade sjukförsäkringen med rehabiliteringskedjans fasta tid-
punkter innebär att arbetstagarens sjukpenning dras in då Försäkringskas-
san bedömer att arbetsförmåga finns hos arbetsgivaren eller i förhållande 
till hela arbetsmarknaden. Detta kan innebära att en arbetstagare vill återgå 
i arbete trots att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte är avslutad. 
Om arbetstagaren ställer sin arbetskraft till förfogande måste även arbetsgi-
varen göra en bedömning av arbetsförmågan. Slutsatsen kan få betydelse för 
arbetstagarens rätt till lön. Om arbetsgivaren bedömer att arbetsförmågan 
fortfarande är nedsatt och Försäkringskassan dragit in sjukpenningen med 
hänsyn till arbetsförmåga på övriga arbetsmarknaden, kan arbetsgivaren be-
tala sjuklön i högst 180 dagar. I de situationer då en arbetstagare förbrukat 
alla sjukpenningdagar – och därför utförsäkras – men är fortsatt sjuk, saknas 
dock möjlighet för arbetsgivaren att betala sjuklön i högst 180 dagar. 
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Minskade kostnader för sjukfrånvaron

Samtidigt som minskningen av sjukfrånvaron och förändringarna i sjukför-
säkringen har inneburit stora förändringar i många människors liv har det 
också inneburit väsentliga förbättringar av statens finanser, både vad gäller 
minskade utgifter och ökade intäkter. För arbetsgivarna har det givetvis också 
fått positiva effekter på verksamheten och ekonomin. I och med att sjuktalen 
går ner minskar arbetsgivarnas kostnader för sjuklön både för den inledande 
tvåveckorsperioden i sjukfallet, men också den form av sjuklön enligt avtal 
som utges som utfyllnad under sjukfrånvaroperioden. Vidare har AFA För-
säkring kunnat sänka premien på Avtalsgruppförsäkringen (AGS-KL) och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen till följd av de stora förändringar som skett i la-
gen om allmän försäkring (AFL), det kraftigt minskade inflödet av sjukersätt-
ningsfall och den förbättrade finansiella avkastningen på kapitalet.

Till detta kommer de positiva effekterna av minskad sjukfrånvaro såsom 
ökad produktivitet, minskade vikariekostnader, minskad administration, 
bättre planeringsförutsättning osv.

Sammantaget innebär detta ett reellt tillskott av resurser till kommuners 
och landstings kärnuppgifter.

sammanfattning

Sjukfrånvaron i kommuner och landsting har mer än halverats de senaste  ›
åtta åren. Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är dock 
fortfarande en stor utmaning.
Förändringarna i den allmänna sjukförsäkringen har sannolikt en stor del  ›
i den minskade sjukfrånvaron. Dess effekter på såväl medarbetare som 
arbetsgivare är dock svåröverblickbara, varför SKL framgent avser att följa 
utvecklingen på detta område.
Minskad sjukfrånvaro – som ett resultat av ökad hälsa – frigör resurser  ›
över hela samhället och ökar kommuners och landstings möjligheter att 
klara sina kärnuppdrag.

Vill du veta mer?
Kontakta Sveriges Kommuner och Landsting, telefon: 08-452 70 00
Eva Thulin Skantze, e-post: eva.thulin.skantze@skl.se
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Resultatinriktad  
arbetsgivarpolitik
Sveriges välmående bygger till stor del på att verksamheterna 
inom kommuner och landsting fungerar bra. Det huvudsakliga 
målet för SKLs arbetsgivarpolitiska arbete är att stötta detta. 
Att medarbetarna är den viktigaste grunden för väl fungerande 
verksamheter i kommuner och landsting innebär att arbetsgi-
varpolitiken är av stor betydelse.

Kopplingen mellan medarbetares upplevelse av arbetsplatsen/arbetsgivaren 
och brukarnas upplevelse av verksamheten är central i detta avseende. Kun-
skap om denna koppling är givetvis också helt nödvändig för att förstå den 
dynamik i arbetslivet som arbetsgivarpolitiken har som ambition att styra. 
SKLs bestämda uppfattning är att medarbetare är nyckeln till framgångsrik 
verksamhet med goda resultat.

Medarbetarnas betydelse

”Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs!” Det må vara en klyscha, 
men som många klyschor tycks den också uppenbart sann. Medarbetare är en 
resurs för att skapa en god verksamhet och i personalintensiva serviceverk-
samheter – som de flesta inom kommuner och landsting – är det rimligen 
också den viktigaste resursen. Verksamheten i sin tur är givetvis till för dess 
kunder/brukare.
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Då arbetsgivarpolitik handlar om att optimera den verksamhet inom vilken 
medarbetarna finns, ligger en stor utmaning i att ringa in hur medarbetarna 
ska styras och vilka förutsättningar de behöver för att kunderna/brukarna 
ska bli så nöjda som möjligt med verksamheten. Finns det egenskaper hos 
medarbetarna, utöver till exempel kompetens eller andra områden inom vad 
som traditionellt avses med ”humankapital”, som avspeglas särskilt tydligt i 
förbättrade verksamhetsresultat? Att styra medarbetarna handlar rimligtvis 
till viss del om hur medarbetaren ska arbeta det vill säga på vilket sätt och i 
vilken takt och så vidare. Det handlar till del också om vilken kompetens de 
ska besitta. Det kan dock även handla om vad medarbetarna kan tänkas kän-
na för sitt arbete och sin arbetsgivare. SKL tror att det senare är av mycket 
stor betydelse för verksamheter i kommuner och landsting och att det därför 
också finns en stor potential i att försöka fokusera och arbeta med detta om-
råde. Samtidigt är det så att vad man känner för, eller har för syn på sitt arbete 
också påverkas av vad andra i ens omgivning har för syn på det. 

Kopplingen mellan medarbetare och resultat

En del av SKLs arbete riktar in sig på att mäta kvalitet och resultat i med-
lemmarnas verksamheter, i syfte att utveckla och effektivisera. Som Sveriges 
största arbetsgivarorganisation, har SKL med denna ambition också ett stort 
intresse av att finna vägar att utveckla arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting, för att även på detta sätt förbättra kvaliteten och resultatet i verk-
samheten.

Att det finns en koppling mellan produktivitet och framförallt kvalitet i 
verksamheten och kundens/brukarens upplevelse av densamma är näst intill 
självklart. Lika naturligt är att det finns en koppling mellan de resurser som 
läggs in i verksamheten och de resultat den presterar. Det finns också såväl 
teorier som empirisk kunskap om sambandet mellan medarbetare och upp-
nått resultat i verksamheten som fokuserar på medarbetarnas egenskaper 
och kännetecken i arbetet. Ett begrepp som till exempel fått stort genomslag 
är medarbetarnöjdhet.

Teori och empiri om medarbetarnas betydelse för verksamheten

För drygt tio år sedan började sambandet mellan servicenivå och lönsamhet 
uppmärksammas allt mer. Snart tyckte man sig ha belägg för att nöjda medar-
betare var den viktigaste faktorn för tillväxt och lönsamhet i serviceverksam-
heter. Teorin bakom detta kallas ”the service profit chain”. 

Tanken är att medarbetarnöjdhet stiger när man förbättrar den interna 
servicekvaliteten, sammanfattningsvis genom att rusta medarbetarna med 
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förmåga och kraft att serva kunderna. Medarbetarnöjdheten i sin tur föder 
lojalitet bland medarbetarna som i sin tur ökar medarbetarnas produktivitet. 
Högre produktivitet innebär förbättrad extern servicenivå för kunderna, vil-
ket ökar kundnöjdheten och kundlojaliteten. 

Små ökningar av kundnöjdheten förväntas resultera i omfattande ökningar 
av vinsten. För att öka vinsterna ska alla länkar i kedjan stärkas.

Synsättet innebär att nyckeln till tillväxt och lönsamhet är den interna 
servicekvaliteten eller ”interna kvaliteten på arbetsmiljön” som den också 
beskrivs. Den avgörs av inställningen medarbetarna har till sitt jobb, sina kol-
legor och sina arbetsgivare. Vad som vanligtvis fokuseras på är dock steg två, 
det vill säga medarbetarnöjdheten och tanken att nöjda medarbetare ger nöj-
da kunder. Ett samband som uppvisats i en mängd sammanhang. Just fokuset 
på nöjdhet kan dock vara en svaghet. 

Är korrelationen mellan nöjda medarbetare och nöjda brukare verkligen 
kausal? Nöjdhet bland medarbetarna går att skapa på många sätt, flera av des-
sa behöver definitivt inte leda till förbättrad verksamhet och nöjdare kunder. 
Arbetsgivare riskerar att göra missriktade insatser om medarbetarnöjdheten 
sätts som främsta mål.

En annan invändning är att teorin bortser från att nöjda och engagerade 
medarbetare inte kan bidra till nöjda kunder om inte även en rad andra kri-
terier uppfylls i organisationen. Det måste finnas en förståelse för vad kun-
derna efterfrågar och en bild av vad man vill att de ska ha för upplevelse av 
verksamheten. Organisationen måste också ha förmåga att ta tillvara medar-
betarnas nöjdhet, engagemang, delaktighet, lojalitet osv. Här handlar det om 
allt från teknik och styrning till oskrivna regler och arbetsplatskultur.

Teorin har i flera fall testats empiriskt, bland annat av postorderföretaget 
Sears Roebuck. De försökte i slutet av 90-talet belysa sambandet mellan hur 
anställda, kunder och investerare såg på företaget. Av data från 800 affärer 
framkom att de anställdas nöjdhet förklarade 60–80 procent av kundnöjdhe-
ten. Vidare framkom att en ökning av medarbetarnöjdheten med 0,5 enheter 
innebar en ökning av kundnöjdheten med 1,3 enheter. Vilket i sin tur gav 0,5 
procents ökning i ekonomiskt resultat. Även konsultföretaget Towers Perrin 
har gjort studier av detta. I deras årliga ”Global Workforce Study”, där det ställs 
enkätfrågor till ca 90 000 anställda i medelstora till stora företag i 18 länder, 

Intern ServIcekvAlItet k MedArbetArnöjdhet k MedAbetArlojAlItet 

k MedArbetArproduktIvItet k extern ServIcenIvå k kundnöjdhet 

k tIllväxt och lönSAMhet
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identifieras drivande faktorer för attraktion, benägenhet att stanna kvar och 
engagemang. Genom att ställa frågor om de anställdas motivation och deras 
rationella och emotionella kopplingar till sin arbetsgivare och sitt arbete mäts 
deras engagemang. Därmed skapas bättre förståelse för hur engagemang på-
verkar beteende, insats och resultat. Towers Perrin visar att de företag som 
uppnår bäst resultat vad gäller engagemang också har bäst finansiellt resultat 
och är duktigare på att behålla sina nyckelmedarbetare än företag med min-
dre grad av engagemang. Towers Perrin konstaterar också att det är organisa-
tionen själva som har störst påverkan på de anställdas engagemang.

I Sverige har teorierna om dessa samband testats av bland annat Svenskt 
kvalitetsindex (SKI) som gör både avancerade kundenkäter och medarbeta-
renkäter, vilket möjliggör djupgående studier av sambanden mellan dessa. 
SKI gör även riksomfattande undersökning via telefon, i vilka medarbetares 
och kunders attityder ringas in. Analyser av detta material visar en positiv 
korrelation mellan medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Sambandet är också 
relativt kraftigt och innebär att en ökning av medarbetarnöjdheten genererar 
en tydlig ökning av kundnöjdheten. Kopplingen mellan medarbetarnöjdhet 
och servicekvalitet uppvisar dock ett ännu starkare samband. SKIs analys-
modell visar även att det som bidrar tydligast till ökad medarbetarnöjdhet 
är motivation, närmaste chef och personliga utvecklingsmöjligheter. Viktigt 
är dock även lön och andra förmåner samt image. Dessa konstateras därmed 
vara de viktigaste områdena att arbeta med bland medarbetarna för att öka 
servicekvaliteten och kundnöjdheten. 

Även i landstinget i Östergötland har sambandet uppvisats i deras regel-
bundet genomförda medarbetarenkäter och patientenkäter. År 2007 valde 
man att samköra ett urval av frågorna i medarbetarenkäten för de anställda 
inom primärvården med ett urval av frågorna i just primärvårdens patienten-
kät. Detta visade ett tydligt samband mellan medarbetarnas arbetssituation 
(medarbetarnöjdhet) och vad patienterna upplever (patient-nöjdhet).

”The service profit chain” är dock som sagt tydligast applicerbar på privata 
servicesektorn, även om det i stort sett bara är den sista, finansiella, länken 
”tillväxt och lönsamhet” som svårligen översätts till offentliga sektorn. Ba-
serat på forskning om offentliga sektorns resultat och allmänhetens syn på 
dessa formades teorin om ”The Public sector value chain” eller på svenska 
ungefär ”offentliga sektorns värdekedja”.

engAgerAde MedArbetAre ok MedborgAreS nöjdhet Med ServIcen

 k tIllIt och Förtroende För oFFentlIgA InStItutIoner
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Nöjda brukare i offentlig sektor tänks således leda till långsiktig tillit och för-
troende för offentliga sektorns institutioner, snarare än till tillväxt och lön-
samhet. Tilliten och förtroendet bygger på uppfattningen att de offentliga 
institutionerna ger god service, att de är till nytta och att de är anpassade till 
de behov befolkningen har. En allmänt positiv uppfattning av den offentliga 
servicen är oerhört viktig i en demokrati med skattefinansierade välfärds-
tjänster. Det innebär sannolikt enkelt uttryckt att medborgarna anser sig få 
valuta för skattepengarna.

Här har fokus flyttats över till engagemang och ett antal faktorer som driver 
medarbetarnas engagemang ringas också in: Stöd för målet med verksamhe-
ten och tilltro från organisation, effektivt ledarskap och styrning, stödjande 
kollegor och arbetsplats, redskap, auktoritet och frihet att utföra sitt arbete, 
karriärs- och utvecklingsmöjligheter samt rimlig arbetsbelastning.

sambandet i kommuner och landsting

Sannolikt har medarbetarnas inverkan på verksamheten olika genomslag 
i olika branscher och olika verksamheter. Det bör vara så att verksamheter 
med en hög grad av direkta möten mellan medarbetare och brukare uppvisar 
tydligare samband dem emellan. Då flertalet verksamheter i kommuner och 
landsting förutsätter dessa möten är det också rimligt att medarbetarnas be-
tydelse är påtaglig. Många rena serviceyrken bygger trots allt inte på några 
direkta möten mellan medarbetare och brukare, vilket inte heller är en förut-
sättning för teorin om service-lönsamhets-kedjan. 

Möjligen förstärks också sambandet i offentligt finansierade verksamheter 
av det faktum att endast en liten del av tjänsten är självfinansierad. Större de-
len av priset för varan är redan betalat via skatt, så huvudfokus blir på hög 
kvalitet. Det innebär att brukaren inte lockas att värdera kortsiktiga bespa-
ringar, utan snarare hög kvalitet och långsiktiga vinster.

En ytterligare aspekt att ta ställning till är vilket det önskvärda resultatet 
är och vems nytta som ska maximeras. Är det den enskilde brukaren eller är 
det den sammantagna samhällsnyttan, det vill säga alla de som tillsammans 
betalar för ”produkten”? Är målet att producera så mycket vård, skola, äldre-
omsorg och så vidare. för så lite pengar som möjligt eller är det en upplevd hög 
kvalitet och nöjdhet hos den enskilde patienten, eleven och så vidare? Om 
samhällsnytta är målet så är kvaliteten och den upplevda nöjdheten hos den 
enskilde brukaren kanske inte lika central. Är däremot målet en nöjd patient, 
elev etc så kan medarbetarens väl spela desto större roll. Här är det dock vik-
tigt att poängtera grunden i ”the Public sektor value chain”, det vill säga kopp-
lingen mellan medarbetarnas engagemang och just medborgarnas nöjdhet.  
I praktiken har dessa mål sannolikt en koppling och är båda betydelsefulla.
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resultatinriktad arbetsgivarpolitik

De flesta studier som görs av medarbetarnas betydelse för verksamheten pe-
kar på att huvudnyckeln till framgång är just engagerade medarbetare, även 
om egenskaper i arbetet så som nöjdhet, stolthet och lojalitet sannolikt också 
har stor betydelse. 

Det engelska undersökningsföretaget Ipsos Mori har i sina omfattande 
medarbetarundersökningar inom exempelvis den statliga hälso- och sjukvår-
den i Storbritannien ringat in ett antal kännetecken för engagerade medarbe-
tare. De är nöjda med sitt jobb, känner att organisationen får ut det bästa av 
dem, känner sig uppskattade av organisationen, pratar gott om sin arbetsgi-
vare och är motiverade i sitt arbete. 

Även Institute for Employment Studies (IES) har skapat sig en bild av vad 
som kännetecknar en engagerad medarbetare. De tror på organisationen, 
respekterar och hjälper sina kollegor, arbetar för att förbättra organisatio-
nen, är beredda att göra det lilla extra samt förstår organisationens mål och 
”helhet”.

Att engagerade, nöjda, stolta och lojala medarbetare är bra för dess organi-
sation låter rimligt. Dess betydelse för lyckade resultat såväl ekonomiskt som 
kvalitetsmässigt är egentligen lika rimligt och går också att belägga. Ändå 
finns det en laddning i det senare som gör att just denna koppling ideligen 
måste betonas i organisationers avväganden mellan arbetsgivarpolitiska sats-
ningar och övriga satsningar. SKL menar att investeringar och satsningar på 
medarbetarna ger mycket god avkastning, särskilt i kommuner och landsting, 
och att det därför är viktigt att tydligare sammanlänka arbetsgivarpolitiken 
med organisationernas övriga verksamhetsstrategier. Det är dock lika viktigt 
att betona att arbetsgivarpolitiken bör ta sikte just på goda verksamhetsre-
sultat, snarare än exempelvis nöjda medarbetare.

SKL strävar efter att bedriva och främja en arbetsgivarpolitik i kommuner 
och landsting som bidrar till förbättrade resultat i verksamheten. De kopp-
lingar mellan medarbetare och verksamhet som belysts i detta sammanhang 
indikerar att bland annat det så centrala och värdefulla engagemanget bland 
medarbetarna drivs genom strategiskt arbetsgivarpolitiskt arbete inom rela-
tivt vedertagna områden. Det handlar om ledarskap, arbetsmiljö, samarbete, 
arbetsorganisation, kompetensutveckling, karriärmöjligheter, lönepolitik 
osv. Men det säger också någonting om vilket fokus dessa delar bör ha. Det 
handlar antagligen mindre om att styra hur medarbetarna ska arbeta och mer 
om att försöka påverka vad de känner för sitt arbete.

Oavsett hur man väljer att mäta resultatet av dessa delar så är SKL över-
tygade om att de bidrar till förbättrad verksamhet i kommuner och lands-
ting och därmed ökad nytta för brukaren, eleven, patienten, skattebetalaren 
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osv. Därför är det viktigt att alla ansvariga för verksamheter i kommuner och 
landsting är väl medvetna om kopplingen och betraktar den strategiska ar-
betsgivarpolitiken som en självklar och betydelsefull del i verksamheten.

sammanfattning

Kopplingen mellan medarbetarnas väl och verksamhetens kvalitet och  ›
resultat är tydligt.
Det finns flera skäl att ifrågasätta en tydlig fokusering på nöjda medarbe- ›
tare, däremot tyder mycket på att engagerade medarbetare bidrar till väl 
fungerande organisationer som därmed får förutsättningar att uppnå goda 
resultat.
Arbetsgivarpolitiken är i många avseenden avgörande för vilka efter- ›
strävansvärda egenskaper medarbetarna besitter och hur de bidrar till 
verksamheten.
En strategisk arbetsgivarpolitik bör vara sammanlänkad med, och en   ›
självklar del av, en organisations övriga verksamhetsstrategier.

Vill du veta mer?
Kontakta Sveriges Kommuner och Landsting, telefon: 08-452 70 00
Örjan Lutz, e-post: orjan.lutz@skl.se

Du som vill läsa mer om SKLs tankar inom detta område hänvisas till rap-
porten ”Medarbetarskap och arbetsresultat”, som går att beställa på SKLs 
hemsida.





33Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting

Employer branding
Oavsett resurser i form av ekonomi, ledning, lokaler etc är det 
omöjligt för kommuner och landsting att leverera välfärdstjäns-
ter av god kvalitet om de inte lyckas med uppdraget att attrahera 
och rekrytera ”rätt” medarbetare.

De välfärdstjänster som finansieras och ofta även utförs av kommuner och 
landsting är av avgörande betydelse för samhällets sätt att fungera. Verksam-
heter som förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, individ- och famil-
jeomsorg, sjukvård, teknisk förvaltning etc är förutsättningar för ett funge-
rande näringsliv och en livskvalitet på den nivå de flesta idag förväntar sig.

För att bedriva denna typ av verksamheter med kvalitet fordras förutsätt-
ningar i form av ekonomiskt kapital och i organisationskapital. Men utan 
kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare går det ändå inte att 
lyckas. En gemensam nämnare för de flesta verksamheterna i kommuner och 
landsting är att de kännetecknas av möten mellan de egna medarbetarna och 
människor i behov av stöd, service, vård, omsorg, utbildning eller utveckling 
på annat sätt. Förutsatt att dessa möten präglas av kompetens, respekt och 
engagemang, finns det goda möjligheter att brukarna/kunderna upplever att 
verksamheten har en hög kvalitet.
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Employer branding – att forma hur man uppfattas

Employer branding skulle på svenska kunna översättas till ungefär Arbetsgi-
varvarumärkesbyggnation eftersom det handlar om att utveckla och forma 
varumärket såsom arbetsgivare. Andra begrepp som ibland används är ar-
betsgivarprofilering, arbetsgivarimage, arbetsgivarmärke eller kort och gott 
rykte.

Employer branding handlar om arbetsgivarens varumärke utifrån sina 
nuvarande medarbetare lika väl som mot presumtiva medarbetare. Arbetsgi-
varvarumärket definieras, såsom alla varumärken, av ett antal associationer 
genom vilka man uppfattas. Genom att påverka dessa associationer kan man 
påverka och forma varumärket till vad man själv vill att det ska vara. Det kan 
beskrivas som de associationer och bilder som dyker upp vid tanken på en 
viss arbetsgivare. Dels tankar om hur det är att vara anställd i den organisa-
tionen, till exempel meningsfullt, tråkigt, utvecklande eller låg status. Men 
även tankar om hur de som är anställda i organisationen är och de värdering-
ar, egenskaper och intressen som man mer eller mindre omedvetet tillskriver 
dem. Hur väl dessa bilder överensstämmer med betraktarens egna målbilder 
har stor betydelse för dess uppfattning av arbetsgivaren – attraktiv eller oin-
tressant. 

En intressant fråga är hur väl det bilder som olika målgrupper har, till ex-
empel anställda och presumtiva anställda/studerande, stämmer överens med 
organisationens egna önskade bild. Genom att jämföra dessa olika bilder kan 
man ringa in viktiga områden där det är angeläget att väcka andra associa-
tioner. Employer branding handlar om att agera så att man påverkar utvalda 
målgruppers uppfattning i positiv riktning.

Behovet av Employer branding i kommuner och landsting

Överlag bedriver kommuner och landsting en verksamhet med god kvalitet. 
En låg ambitionsnivå för arbetet med Employer branding skulle därför kunna 
vara att säkerställa att man inte förlorar i kompetens och kvalitet. SKL bedö-
mer dock att den ambitionsnivån inte räcker. Välfärdens framtida finansie-
ring, svängande konjunkturer, ökad konkurrens mellan utförare och ökade 
krav från medborgarna är faktorer som förväntas ställa krav på fortsatt effek-
tivisering av verksamheten. På längre sikt är det också viktigt att ungdomar 
som i dag står inför val av utbildning och yrke kan attraheras till sektorn. En 
av flera viktiga faktorer för att lyckas med att förändra sitt varumärke är en 
genomtänkt och trovärdig kommunikation med målgrupper som finns både 
externt och internt.
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Frågor att hantera

Under drygt ett halvt sekel har vetskapen om att det föddes ovanligt många 
barn under 1940-talet funnits. Det har därför inte varit svårt att räkna ut att 
ovanligt många kommer att gå i pension ungefär samtidigt och att många i 
den här gruppen så småningom kommer att behöva äldreomsorg. Ändå är det 
inte helt enkelt att förutspå hur dessa pensionsavgångar kommer att påverka 
arbetsmarknaden i stort.

Sett ur ett nationellt perspektiv påverkas inte antalet i arbetsför ålder 
(18–64 år) nämnvärt av att 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden. Ungefär 
samtidigt med det gör en stor grupp unga sin entré på densamma. Däremot 
ökar antalet medborgare som inte är i arbetsför ålder, det vill säga att försörj-
ningsbördan kommer att öka. Frågor man behöver ställa sig blir då i stället 
hur stor efterfrågan det kommer att vara på arbetskraft och vilka geografiska 
skillnader det kommer att finnas i den efterfrågan.
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Arbetsförmedlingen förutspår i en analys att många små kommuner och 
skogslänen kommer att få problem. Dels för att man har en negativ befolk-
ningsutveckling där många av de yngre i arbetsför ålder väljer att flytta för 
att studera eller arbeta på annan ort, dels för att andelen anställda som går 
i pension är dubbelt så hög jämfört med storstäderna. År 2025 förutspås 64 
procent av storstädernas befolkning vara i åldern 18–64 år att jämföra med 51 
procent i glesbygden och övriga småorter.

En avgörande fråga blir därför vad som kommer att hända när nästa hög-
konjunktur kommer och efterfrågan på arbetskraft ökar. Kommer kommu-
ner och landsting fortsätta att vara förstahandsvalet för redan anställda och 
kommer de att kunna attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt 
kompetens och engagemang?

Kommuner och landsting rekryterar varje år cirka 60 – 80 000 medarbe-
tare, vilket innebär ungefär 300 rekryteringar om dagen. Med tanke på den 
betydelse dessa medarbetare kommer att ha för övriga medborgare är det 
naturligtvis viktigt att utförare av kommun- och landstingsfinansierad verk-
samhet kan attrahera och rekrytera dem som är bäst lämpade för uppgiften. 
Ett starkt och positivt laddat varumärke som arbetsgivare ökar förutsättning-
arna att lyckas.

Svenskt KvalitetsIndex (SKI) genomför årligen undersökningar av hur 
nöjda medarbetarna är i olika sektorer på arbetsmarknaden. Undersökning-
arna visar att det endast är små skillnader i medarbetarnöjdhet mellan privat 
sektor, statlig sektor, landsting och kommuner, men att privat sektor har en 
betydligt bättre image än övriga sektorer. 2009 mätte SKI förutom nöjdhet 
också engagemang och attraktivitet. Jämförelser ger att engagemanget ligger 
på ungefär samma nivå i alla sektorer, men att kommunerna släpar efter de 
övriga vad gäller attraktivitet.

att förändra synen på kommuner och landsting  
som arbetsgivare

Till att börja med kan konstateras att det går att förändra synen på kommu-
ner och landsting som arbetsgivare och att bilden redan har förändrats till 
det bättre. För 10 år sedan fick forskaren Teresa Larsen i uppdrag att studera 
kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare. Hennes slutsats blev att 
”den kommunala sektorn framstår sällan som en arbetsgivare man aktivt väl-
jer, snarare är det så att de som arbetar där gör det för att de inte har något al-
ternativ”. Idag så är situationen den att nöjdhet, engagemang och motivation 
bland medarbetare i kommuner och landsting i stort sett är densamma som 
för anställda i privat och statlig sektor.

Det är värdefullt att fundera på hur den nuvarande bilden har skapats. Me-
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dia framhålls ofta som en viktig aktör i dessa sammanhang och som exempel 
kan nämnas den förhoppningsvis glömda diskussionen om ”den närande och 
den tärande sektorn”. Förmodligen är det dock mer konstruktivt att fundera 
över de faktorer som organisationen själv kan påverka. 

Kommuner och landsting är demokratiskt styrda organisationer med stor 
öppenhet och hög grad av insyn. Det innebär att de diskuteras i offentlighe-
ten och att därmed i grunden positiva diskussioner om hur verksamheten 
kan utveckla och förbättra villkoren för dess medarbetare riskerar att kunna 
uppfattas negativt. Detta kan förstärkas av eventuella öppna meningsskiljak-
tigheter om hur verksamheten bedrivs mellan opposition och majoritet och 
mellan fack och arbetsgivare, som egentligen är fullt naturliga men ibland 
lyfts i offentligheten på ett unikt sätt. I detta sammanhang är det viktigt att 
fundera över vilken jargong man själv har som arbetsgivare och medarbetare 
och om man dödar eller förstärker myter.

olika perspektiv på employer branding

Employer branding rymmer både ett internt och ett externt perspektiv. De 
redan anställda medarbetarna är det starkaste kortet när det handlar om att 
kommunicera bilden av arbetsplatserna och arbetsgivaren – på både gott och 
ont. Som arbetsgivare behöver man därför fundera över vad som krävs för att 
uppgradera redan nöjda medarbetare till stolta ambassadörer. Men det räck-
er inte att fundera, man måste agera också.

Det externa perspektivet handlar mycket om att formulera sitt budskap och 
att kommunicera via rätt kanaler för att nå fram till sina utvalda målgrupper. 
Vad är det i vårt erbjudande som är unikt, relevant och värt att lägga på min-
net? Att man erbjuder spännande, intressanta och meningsfulla jobb räcker 
kanske inte som argument om man vill skilja sig från mängden.

Nedan finns två aktuella exempel från arbetsgivare inom sektorn som valt 
att formulera sitt arbetsgivarerbjudande och kommunicera på lite olika sätt i 
samband med rekrytering.

De senaste verksamhetsåren har präglats av ett intensifierat förbättrings- ›
arbete, med utgångspunkt från fastställd verksamhetsplan. De kommande 
åren kommer det pågående förbättringsarbetet att intensifieras ytterli-
gare, så att förvaltningens verksamheter kan drivas med god kvalitet.
Utmana dina föreställningar om vad som är viktigt för ett bra arbetsliv.  ›
Från och med dag ett kommer du att kunna påverka din arbetssituation – 
och samhället – mer än du trodde var möjligt.
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Jobba med det viktigaste – få en hel stad att fungera!

Västerås stad är ett bra exempel på en arbetsgivare som arbetar både strate-
gisk och operativt för att stärka sin arbetsgivarimage. En viktig del i detta är 
att stadens förtroendevalda själva är intresserade av frågan och ser vikten av 
att kunna intressera nya grupper för arbete inom välfärdssektorn. I Västerås 
har det ganska länge funnits olika utförare och en konkurrens om medarbe-
tarna till jobb och verksamheter där kommunen förr hade monopol. I dag vill 
alla arbetsgivare anställa ”de bästa”. Insikten om att medarbetarna faktiskt 
kan välja en annan arbetsgivare har skapat en medvetenhet om vikten av en 
god arbetsgivarimage. Därför har det varit lätt att få den högsta ledningen att 
prioritera och driva på utvecklingen av stadens arbetsgivarvarumärke.

I Västerås stad har man ambitionen att samtliga 10 000 anställda ska vara 
stolta ambassadörer som talar positivt om sin arbetsgivare. Men det är inte 
alltid helt lätt att förändra sin image vare sig i sina egna eller i andras ögon.

– Våra medarbetarundersökningar visar att de allra flesta av våra medarbe-
tare känner en stolthet över det man uträttar i jobbet, säger Eva Little, perso-
naldirektör. Svårigheten är att stå för det även utanför jobbet, i sammanhang 
då man kan känna sig tvungen stå till svars för hela den kommunala verksam-
heten, menar hon.

– Det handlar både om att skapa en kultur där det är okej att högt få säga att 
man gillar sitt jobb kollegor emellan och en kultur där man också vågar säga 
det. Det bästa sättet att stärka stoltheten över jobbet och modet att berätta om 
det, tror jag är att utveckla de goda berättelserna. Att man helt enkelt är för-
beredd på vad man kan säga. Vi är den största arbetsgivaren i Västerås med en 
omsättning på 7 miljarder och 137 000 nöjda kunder. Vi uträttar fantastiskt 
mycket bra varje dag, men vi är kanske inte så tränade att berätta om det på ett 
övertygande sätt. Har man väl börjat så tror jag det går lättare och lättare.

Eva Little tror också att man måste öka förståelsen för att det inte är syno-
nymt att prata gott om sitt arbete och att vara okritisk till hur verksamheten 
bedrivs eller okritisk till sin arbetsgivare. Hon menar att man som arbetsgi-
vare måste kunna stimulera de goda berättelserna samtidigt som man hante-
rar kritik. 

– Om vi blir duktigare på att hantera kritik på ett konstruktivt sätt, så blir 
det också lättare för medarbetarna att förmedla en positiv bild utåt. Men det 
förutsätter att medarbetarna vet var de kan föra fram sin kritik och att den 
blir tagen på allvar. Försöken att stimulera goda berättelser får aldrig uppfat-
tas som att locket läggs på eller att censuren slår till.

För att hitta rätt medarbetare använder sig Västerås bland annat av lite 
djärva och annorlunda platsannonser. Där marknadsför de sig genom bud-
skap som ”Jobba med det viktigaste!”, ”Var med och bygg samhället!” och ”Få 
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eva little, personaldirektör,  

västerås stad.
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en hel stad att fungera!”. De lyfter också fram att deras medarbetare kan för-
ena arbetsliv och fritid, med andra ord ha förutsättningar för ett gott liv.

Västerås stad har inte tillfört några extra resurser för arbetet med att stärka 
sitt arbetsgivarvarumärke. I stället har de omprioriterat inom ram och fram-
för allt prioriterat utvecklingsarbete. Vilka resultat har man då kunnat se av 
satsningarna på att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare?

– Jag tycker det personliga bemötandet från chefer, medarbetare och re-
kryteringskonsulter har blivit väldigt positivt gentemot sökande och andra 
intresserade som praktikanter och studerande, menar Eva Little. Vi får ofta 
feedback från de som kommer till intervju att man uppskattar vår rekryte-
ringsprocess. När jag möter nyanställda ger de också mycket positiv feedback 
på Västerås stad som arbetsgivare. 

Det är ännu för tidigt säga om arbetet påverkat antalet sökande och framför 
allt kvaliteten på de sökande. Vad som emellertid är klart är att Västerås har 
förhållandevis lätt att rekrytera kompetenta medarbetare till de flesta verk-
samheter även om det förstås finns vissa befattningar som det är lite svårare 
att rekrytera till.
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sKLs insatser

Attraktiva jobb är en särskilt prioriterad fråga som SKL har valt att lyfta fram 
under 2010. Uppdraget från kongressen är att verka för att kommuner och 
landsting uppfattas som attraktiva arbetsgivare för både kvinnor och män 
samt att verka för att samhällets samlade utbildning överensstämmer med 
arbetsgivarnas framtida kompetenskrav inom vård, skola och omsorg.

Med utgångspunkt från en genomförd undersökning av hur redan anställ-
da, studerande och allmänheten ser på kommuner och landsting som arbets-
givare samt en omfattande rekryteringsprognos för sektorn, kommer SKL 
under senare delen av hösten att genomföra en kommunikationsinsats med 
olika former av pressaktiviteter. Inriktningen är att budskapet ska kommuni-
ceras både på en nationell nivå och regionalt/lokalt tillsammans med vissa av 
våra medlemmar.

För att underlätta medlemmarnas arbete med att stärka sina arbetsgivar-
varumärken har SKL utvecklat en webblösning kallad Digital mentor – Em-
ployer branding. Med hjälp av den Digitala mentorn går det att lära sig om 
de teoretiska resonemangen och det praktiska genomförandet av Employer 
branding. På mentorn redovisas olika undersökningar och exempel på orga-
nisationer som har arbetat med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Via en 
kommentarsfunktion kan användarna påverka utformningen av mentorn 
och även komma i kontakt med kollegor i andra organisationer som arbetar 
med samma frågor. 

I samarbete med Skolverket och andra intressenter arbetar SKL för att ta 
fram bättre regionala prognoser och statistik som underlag för kompetens-
försörjningen inom lärarområdet.

I samarbete med några högskolor, landsting/regioner och kommunförbund 
utvecklar SKL en metod för uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskors 
yrkeskunnande. Syftet är följa upp huruvida olika utbildningar faktiskt ger 
den kunskap som efterfrågas av arbetsgivarna. Tanken är att modellen sedan 
också ska kunna användas för att utvärdera andra utbildningar. 

Vidare arbetar SKL med Vård- och omsorgscollege och yrkestävlingar för 
unga som utbildar sig eller arbetar inom vård och omsorg. När SKLs medlem-
mar på olika sätt kommunicerar med målgrupper som man vill rekrytera, 
finns det behov av att på ett enkelt sätt kunna presentera vilka verksamheter 
och yrken man kan välja att arbeta med, vilken utbildning som krävs, hur det 
ser ut med utvecklingsmöjligheter och så vidare. SKL kommer därför att ta 
fram ett informationsmaterial som beskriver ett urval av yrken inom sektorn. 
Det ska även tas fram ett material för studie- och yrkesvägledare som infor-
merar om yrken och kommande rekryteringsbehov.
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sammanfattning

Nöjdheten, engagemanget och motivationen bland medarbetare i kom- ›
muner och landsting är i stort sett densamma som för medarbetare i privat 
och statlig sektor, men den allmänna bilden är en annan.
För att attrahera rätt medarbetare bör kommuner och landsting arbeta  ›
med sitt arbetsgivarvarumärke och överväga vad man vill att det ska för-
medla.
En av flera viktiga faktorer för att lyckas med att förändra sitt varumärke  ›
är en genomtänkt och trovärdig kommunikation med målgrupper som 
finns både internt och externt.

Vill du veta mer?
Kontakta Sveriges Kommuner och Landsting, telefon: 08-452 70 00
Lars-Ove Brander, e-post: lars-ove.brander@skl.se

Arbetar du med arbetsgivarpolitik i en organisation som är medlem hos SKL 
eller Pacta och vill lära dig mer om Employer branding? Prova den digitala 
mentorn genom att gå in på digitalamentorn.skl.se
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Fakta
Några fakta om personalförhållandena  

i kommuner och landsting.
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fakta

Landsting �,��
Kommun ��,��
Stat  �,��
Privat ��,��

KVINNOR

Landsting �,��
Kommun ��,��
Stat  �,��
Privat ��,��

MÄN

Landsting �,��
Kommun �,��
Stat  �,��
Privat ��,��

Fördelning av sysselsatta efter sektor år 2009.

Fördelning av sysselsatta kvinnor och män efter sektor år 2009.

Landsting �,��
Kommun ��,��
Stat  �,��
Privat ��,��

KVINNOR

Landsting �,��
Kommun ��,��
Stat  �,��
Privat ��,��

MÄN

Landsting �,��
Kommun �,��
Stat  �,��
Privat ��,��

Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningstatistik 4:e kv 2009

Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningstatistik 4:e kv 2009
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fakta
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Medellön för de 15 största yrkena i kommunerna år 2009. 
Månadsavlönade inklusive lediga. Sorterade efter kvinnors medellön.

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken
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Medellön för de 15 största yrkena i landstingen år 2009. 
Månadsavlönade inklusive lediga. Sorterade efter kvinnors medellön.

Värden för grupper med färre än 50 anställningar redovisas inte.

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken
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fakta

årslönesumma 1% motsvarar

kommun 272 miljarder 2,7 miljarder

landsting, Region 119 miljarder 1,2 miljarder

Summa 391 miljarder 3,9 miljarder

årslönesumman inkl arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal i kommuner och landsting år 2009. 

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

Anställningar efter arbetstagarpart i kommuner och landsting år 2009. 
Månadsavlönade inklusive lediga och timavlönade.

En anställd individ kan ha fler än en anställning t.ex. två deltidsanställningar inom två olika yrken. 
I Lärarnas Samverkansråd ingår Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Sveriges Skol-
ledarförbund och SFHL (folkhögskolelärarna).

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

Antal anställningar
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åldersfördelning för kvinnor och män i kommunerna år 2009.

åldersfördelning för kvinnor och män i landstingen år 2009. 

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar
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Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar
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fakta
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Kvinnnor              Män

Antal anställningar i de 15 största yrkena i kommunerna år 2009. 
Månadsavlönade inklusive lediga.

En anställd individ kan ha fler än en anställning t.ex två deltidsanställningar inom två olika yrken. 

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken
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Kvinnnor              Män

Antal anställningar i de 15 största yrkena i landstingen år 2009. 
Månadsavlönade inklusive lediga.

En anställd individ kan ha fler än en anställning t.ex två deltidsanställningar inom två olika yrken. 

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken
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Arbetsgivarperspektiv på  
kommuner och landsting

Med denna årligen återkommande rapport vill SKL skapa förståelse för och ge 
kunskap om sitt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje 
år lyfta fram och analysera några av de frågor vi anser särskilt prioriterade och 
viktiga att arbeta med. I år belyser vi frågorna lönebildning, ökad hälsa – minskad 
ohälsa, resultatinriktad arbetsgivarpolitik, samt employer brandning.
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